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 רפס

 םיארומאו םיאנת תודלות

 ,תונוש תואספרגו תוהגהו םירואב םע ב"א פ"ע רדוסמ

 ,םלועה ןינמ םע האושהב תורטשה ןינמ םנ ,רצק רואב םע ס"שה ינמיס לכ ואבי םנ
 .םימעה ןינמו ,תיבה ןברוח

 | .םיקלח השלשב ||

 תאמ

 ןאמייה לז יכדרמ רג ןרהא
 ."ןואג ארירש וניברד תרגא לע בתכה ןגשתפו, ,"םימכחל דעו תיב, רפס רבחמה לעב

 ןושאר קלח
 ת"יח---ף"לא תכרעמ

---006-536-6-64-4 39 5--5-5-5-5. -- 

 ,ןוה בה ל
 .טסיא ,םירטס לעשרעממַאק 89 "ססערפסקעה,, םופרב

 .ק"פל ר"תע תנשב
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 רפס

 םיארומאו םיאנת תודלות

 ,םיארומאו םיאנת ונירואמו ונירומ וניתובר ייח ימי תורוק וברקב ליכי
 ,ימלשורי ,ילבב ם"שב רשא תולודגה םישנהו ה"וא ילודגו םיכלמ

 ,הבר שרדמ ,תונטמק תותכסמ ,ירפס ,ארפס ,אתלכמ ,אתפסות
 ינועמש טוקלי ,שדח רהז ,רהז ,םישרדמה לכו אמוחנת

 ףופ דע קידצה ןועמש ןמ ,םינומדקה ירפס דועו
 ,סייטרפה תהייה ימי לד ,יארובמ נפה

 רדסו ,םתיב ינבו םהיתובא ,םתחפשמ
 ,םהידימלתו ,םהיתובר ,םדומל

 ,םהיתוכלהו ,םהיתונקתו
 ,םהיתודנאו

 .רדענ אל םהמ שיא ,םהייח ימיב תורוקהו תוערואמה לכו

 ,םיכלח השלשב

 ת אמ

 .ןאמייה 4 יכדרמ 'רג ןרהא

 179% א 79 רה )
55% 
 יי 0



 סיפדהל יתוא וקשעי אלו הלוע ושעי אל לארשי תיראש יכ ינא חוטב
 השודקה ונתרות קוחכ תרחא הנירמב ןה וז הנידמב ןה ,הז ירובח תא
 וילע אבת עמושה לכו ,הכולמה קוחכו ,והער לובג גיסמ רורא רמאנש

 יפמ הרומאה תשלושמה הכרב

 ,רבחמה



 ןורכזל
 . םירקיה יתובא תמשנ

 מ"רת תנשב רטפנש ל"ז קחצי ר"ב יכדרמ 'ר קידצה יבא
 .קצולס ריעב .דובכ ותחנמו | וייח ימיל ן"ב תגשב ירשת קח
 ברה :יברו ידומ תב הָרובד  לינייפ תרמ . תקידצה יאו
 ,ולסכ 'ד ז"סרת תנשב הרטפנ ?"ז והילא םהרבא 'ר גלפומה
 היבא לצא דובכ התחונמו הייח ימיל ששו םיעבשה תנשב

 .א"בבת ק"היע םילשוריב םיתיזה רהב

 ןורכזלו
 חמצ ר"ב ןבואר 'ר  גלפומה ברה | רקיה ינתוח תמשנ
 ר"תע ןושאר רדא ח"ר ונממ םואתפ חקלנש ל"ז תודיפל

 .ןודנול הפ תורבקל אבוהו ,לוה ריעב
 שפנ תואת םרכזלו םמשלו םבהא רשא םנב תאמ

 ,רבחמה



 השמ 'ר ןיידה םי;עפ בר יח שיא | םכחה ברה ידידי רכזי בוטה לע
 , ירפס תא םיפדהל לכוא ןעמל ,ירובע הברה חרט רשא .לע ,'ינ .ןאזמייה
 פל שטה | הכרבבו "כומ לבב  תוכרבה יהלאמ .ךרבהי הז | .רובעו

 ,ןרהא . יפמ הרומאה ,



 ,המרקה
 ירפסב םויה םכינפל בציתא רזכ אל

 תישאר תא םכל יתאבה רבכ יכ ,שרחה
 דעו  תיב ירפס אוה | ,יטע .ירפ .ירוכב
 ,בסרת תנשב רואל יתאצה רשא ,םימכחל
 : אצמ ירפס יכ רמול לכוא תואג םוש ילבו

 ,והוחבשיו םינואג והואר ,ויאור לכ יניעב ןח
 ךכמנש :ה"בו :,והוללהיו \ םינובנו םימכח
 םיפלא .השלשמ רתוי רצק ןמז .ךשמב
 תרוקבו לודג רתויה תואה הזו ,'פמעסקע
 הזה ןמזב יכ ,רפס לע הנמאנ  רתויה
 הער | רתויה תע | ,םוריח תעש אוהש
 תולגבו היבשבו הרצב םינותנה  וניחאל
 לכמ .ותוא ושרדי םוי םוי ןכ פ"עאו רמה
 .ץראה תופנכ

 א םכל יתאבהש החנמכ אל לבא
 וב ןושארה ירפס ,םויה םכינפל ןתונ ינא
 לודגה רפסה לבא ,המכחמ רתוי הכאלמ
 םילודג םיקלח השלש קיזחי רשא הזה
 הכאלמה דבלמ ,תיאור םכיניע .רשאכ
 הדבכ הכאלמ ,ףוגה תא תכרפמה הלודגה
 ,בר ןמז ךשמ ימדו יבלח יתברקה רשא
 תושעהל התיה היואר רשא הלודג הכאלמ
 ,הזל םיחמומה םישנא .המכ לש ץובקמ
 ךירצו ,הכאלממ רתוי דוע המכח הב שי
 לופיל אלש ,הריתי תוריהזו תוננוכתה הול
 .תומודמ תורעשהו תועטה תשרב

 הרותה תמכח קלחכ אל הזלה עוצקמו
 ידימ התאציש םוימ רשא הדנאבו הכלהב
 הזה םויה דע ורוד ימכחו שודקה וניבר
 רוד לכבו ,םלוע ינוב הב ולמעיו ולמע
 ,תמא ישנא ,עדמ ישנא ונל 'ה םיקה רודו
 ,תורקי םינבא הרותה לכיהב םיפיפומה
 דחאו דחא .לכו ,ץפח ינבא לכו םינינפ
 רויצ דוע רייצלו תופילו ללכשל לדתשי
 ,חרפו רותפכ דוע ,הרותה לתוכב אלפנ

 הלוככ הבור פ"עו  ,םייחה  ןגב עוטנל
 םיהובג .הלעמו םמכשמ רשא םישנא המה
 רהּומבו ,תעדב ,הנובתב ,המכחב םעה לכמ
 יפרשמ  םילודג  רתויה :םישנא-  ,תודמה
 םפסכ ,םהייח ובירקה רשא םישנא ,הלעמ
 ונייה . םאו ,ד"וי לש יצוק רובע םדאמו
 ויהי זא ,הזה םויה דחי םפסאל םילוכי

 תובבר תואםל ,םיהלאל  הלודג  הנחמ

 :םירקיה םהירפס המה | םידעו | ,םיפלא

 ףשא םירפסה דקע :תיבב . םיאצמנה
 ו .תולשממהל \

 0 ו ףנעו .קלח ןכ אל לבא
 ,וניריאמו: ונירומ 4 ,ונתמוא ילודג
 ,המימשה עיגמ םשאר רשא םיקנעה תודלות
 לטב דוע :אוה יכ רמאנ םא רקשנ אל
 הקר: ךוב הךשכ טעמכ אוה ידוע ,ותודלי
 ריעז ךאו ,ערזנ אלו הב רבענ אל רשא
 הנשוש תחמוצ הנפ הזיאב םש ריעז םש
 לכמ ונחנא םילפונ הזבו ,םיניע תלילכח
 תא .ושידקיו וצירעי רשא ,עה"וא ימכח
 םירפס םנעמל ובירקיו  ,םתמוא ילודג
 תורוד -ורבע לארשי ימכח לבא | ,םיבר
 . םש תשא דחא םג ןיא טעמכו דואמ םיבר
 י"שר ומכ םינושארה וניתוברו ,הזל ובל
 :ונאש תונפ לכב ןיאור ונאש ףא ,'סותו
 עוצקמב םג םילודג םיחמומ ויהש םינופ
 ,םתכאלמ ןיעמ תאז התיה אל לבא ,הזה
 רשא םיבאודהו םירצקה :םהייח ימיב יכ
 הלפאו ךשוח ימיב | ,םיניבה ימוב | ויח
 רתוי בוטש םתמכח ןיעב ואר | ,חדונמ
 הרותה תא שרפלו הכלהה קלחב קוסעל
 ,לארשיב תערה הברת ןעמל ,בטיה ראב
 השעמהו הב וכלי ךררה ...עורוהלו .עדיל
 הטלפ אחרוא בגא ךאו ,ןושעי רשא
 תודוא םירקי םירבד ,רי רחאלכ ןפמלוק

 ווח



 המדקה ה

 ךא עגנ םב"מרה וניברו ,םהינמזו ל"זר יח
 ךיישש המ שברה תרעיב הטמה הצקב
 ,רביחש הקוחה רילו תוינשמה ישורפל
 תורקיה | ויתומדקהב | וניניע | ריאהו
 ,זפט תואלוסמהו

 ונל ראשנש רחוימהו דחאה רפסהו
 רפסה אוה ,דומלתה םתחנש םוימ הטילפל
 ארירש וניברד תרגא םשב ערונה רקיה
 ,ץראב ונל םיהלא וחלש היחמלו ,ןואג
 וניל אב לבא | ,אוה ןטק יכ םאו
 ליצה יכ ,דובכ רמוא ולוכו ,תומלשב
 ימימ 'םירקי תונורכו הישנה םוהתמ ונל
 קימענ רשא לכו ,םיאלפנ  תונורכז ,םדק
 לע אלפו אלפה אלפתנ םירצקה וירברב
 רבכו ,אלפנה ורודס לעו וירבד תתימא
 .בתכה ןגשתפ ירפסל יתמדקהב יתכראה

 ונינומדקמ ונל וראשנש םירקיה םירפסהו
 םירפפה המה שאמ לצומ דואכ ל"ו
 רדסו ,םיארומאו םיאנת רדס םירקיה
 ואב אל ונבל ןובאדל לבא ,אטוז םלוע
 םיעטוקמ םירבד ךאו ,תומלשב וניריל
 םידחא םירבד ךא איכנו ,םהמ ונל וראשנ
 םש אבומש "םיארומאו םיאנת רדסמ,

 אוהו ,ריאמ 'רמ ולבק ןתנ 'רו יברש
 ,מ"רו ןתנ 'רמ לביק יברש ל"צו כ"ט
 היגוז רב הוה ה"רש דומלהה רדסב םשו
 ביתי :זט ןיכרע וניצמ תמאבו ,לאומשד
 ,לאומשד הימק בר רב אייחו אנוה בר
 הכוס ,.בל ה"רכ .לאומש רמא ה"ר ןכו
 ,ה ןיטינ וניצמש המו \,,  ןישודיק ,;בל
 אנוה ברמ לאומש הינימ יעב :ומ םיחבוו
 ייחב רטפנש אתולג שיר ה"ר ס"לב איה
 שמ היוש לול נןידי ןמ:" רבו! ךיבר
 ירחא םינש שלש ךלמו הנש םיעברא
 וימולע ימיב דוע היה כ"א לאומש תריטפ
 .לאומש ייחב

 ויה לב'שרו ןנחוי 'רש םש אבומ רוע
 'רש | תמאהו | ,י"אב םיארומא | תלחת
 ויה םהירבח לכו לב"ירו יאני 'רו איעשוא
 לב"שרו י"ר לבא ,י"אב םיארומאה תלחת

 דיטת בתכ יכ ,םיארומאל ינש רודב ויה
 חי ברו לבבבש \ רניבה .םרקל | ברל
 'םש רמאי ןכו ,עודיכ םינושארה יארומאמ
 ,םינש הכ אעררהנב אררש גהנ ברש
 ,ארופב היה תמאבו

 הנש 'ת יח ןנחוי 'רש םש אבומ דועו
 ךיראהל ונל רתומלו ,הנש 'ש יח ברו
 ויה אלש ןעי ם"לבו | ,ןכ וניאש הזב
 "ונינומדק ירבד יוארכ קיתעהל םירהזנ
 "רדסבו ,םיבר םיתועט םהב ולפנ ןכלו
 "דוע םילודג םיתועט ולפנ אטוז םלוע
 -אתולנ ישירה תונשו תומשב טרפבו ,רתוי

 :המכ ארוקה אצמי רשאכ םהלש םימכחהו |
 ,ירפסב םיטעפ

 "רפס רקיה רפסה ונל ראשנ רועו
 "וב םגו ,(ןושארה) דב"ארה וניברל הלבקה
 :םהמ םידחא איבנו ,םיבר םיתועמ ולפנ
 ןבר רטפנשכ ,םיאנת ררסב םש אבומש
 "עשוהי 'ר דמע עשוהי 'ר ימיב לאילמג
 ןבי ןנחוי 'ר :רילע םעבו"' ,וירבד הותסל
 לאילמג ןב ןועמש ןבר תא הלעהו ירונ
 "וניצמ אלו הגגש אוהו ,ל"כע תואישנב שארל
 .גב"שר תואישנו ,הזה השעמה םוקמ םושב
 רבכש ירחא םינשב תורשע המכ ולחתה
 :םש רמאי ןכו ,וירבחו עשוהי 'ר רוד ותמ

 'שארה היה הדוהי ברש םיארומאה רדסב
 בר היה םש יכ ,הנגש אוהו אעררהנב
 :אתביתמ שאר היה הדוהי ברו ,שארה ןמחנ
 ,אתידבמופב

 :היה קחצי רב נ"רש םש רמאי ןכו
 ךלמש דע םימי ךיראהו אדפח ברד רבח
 .ארסח בר רבח תמאבו ,אבר תריטפ רחא
 קחו :רכ" נ'ה':לבא' ,בקעי הב" נ?ד"היה
 אכרד תיטרפה הבישיב ילכ שיר היה
 < בכ ב"ב שרופמכ ףסוי בר ייחב רוע

 -ורפסב ובברעתנ םינואגה רדסב םש ןכו
 הארנה יפכו ,אתידבמופ ינואגב ארוס ינואג
 'לכונ אלו ,ג'שרד תרגאה וינפל היה אל
 :ךאו ,ולאה םירבדה ואצי וטעמש ןיטאהל
 ,םיקיתעמה תמשא המה

 ןכו



 מ המדקה

 וניברמ תותירכה רפס ונל ראשנ ןכו
 ,דואמ רקי רפס אוה ,ןוניקמ ןושמש
 תומי םשב ןטק קלח שידקה ורפס ףוסבו
 ,םיארומאהו םיאנתה | ינמז תודוא םלוץ
 םישובשו .רתיו .רפחב הקלנ אוה לבא
 םש ,םהמ םידחא אמגודל איבנו ,םיבר
 רזעלא ןב ןועמש 'רש רמאי ב"ס 'א רעש
 ,לודגה רזעילא 'ר לש וירבחמ היה
 'רד דימלת היהש עודי רבכ תמאבו
 ,יברד .ורבחו ריאמ

 ונב היה שודקה וניברש םש רמאי דוע
 הליחמבו ,גרהנה ג"ב ןועמש ןבר לש
 בר יב רב לכל 'עודיכ -תורוד. .'ב/יהוטמה
 ,אשואד ג"בשרר ונב היה יברש

 דכנ האישנ הדוהי 'רש םש רמאי ןכו
 אוה תמאבו ,ימא 'רד דימלת היה יבר
 האישנ י"ר לבא ,ינשה האישנ הדוהי 'ר
 .ןנחוי 'רד ובר היה ןושארה

 הנ ברש = רמאי  'ב רעש  םשרוב
 עודי רבכו ,םינש הכ אעררהנב אתוררש
 ותויה ימי לכ ארוסב אתוררש גהנ ברש
 היה לבבל אבשכ רצק ןמזמ ץוח ,לבבב
 כ"חאו ,אליש בר תומ ירחא דע אעררהנב
 ךלמ לאוטשו ,ארוסב ותבישי בר רפי
 ,אעררהנב

 ץקת רטפנ אנינח 'רש םש רמאי ןכו
 ןנחוי 'ר רטפנ זאש הגנש אוהו ,תורמשל
 ,לאומשו בר םדוק דוע רטפנ אנינח 'ר לבא
 ,חדהנקת ךרעל אוהש

 אתמל ארפח בר ךלהש םש רמאי ןכו
 אתביתמו ,הבישי שיר ותוא ושעו איפחמ
 בר היה 'תמאבו .אעדרהנב :אנוה ברד
 לע בשיו ארוסב ךא אתביתט שיר אנוה
 תריטפ רחא םינש שלש ובר בר אסכ
 בר ךלמ אנוה בר רחא ךאו ,לאומש
 ,םינש רשע ארוסב ארסח

 היה יול ןב עשוהי 'רש םש רמאי ןכו
 עודי תמאבו  ,ל"רו ןנחוי 'רד ודימלת
 .לב"ירל םידימלתב ויה המהש

 ןימאהל רשפא יאש דע הזה רקיה רפסב
 וניבר יפמ ואצי ןהש ומכ םירבדהש
 .'סותה לעב ןושמש

 רותפכ רפס רקיה ןוטדקה רפסה ןכו
 ,ולאכ תואיגשמ הקנ אל חרפו

 המכ ורבע ולאה םידחאה םירפסבו
 תא 'ה ריעהש דע ,ןוזח לכ םתסנו תורוד
 טוקז לאומש 'רב םהרבא 'ר ןואגה חור
 םכח םג היה ,לודנ ןואג היהש דבלמש
 ונל חינהו  ,ושורדי םיוג וילאו גלפומ
 תודלותב ללכושמו םלש רפס הבורמ הכרב
 רשא ,ןיסחוי רפס םשב ,םיארומאו םיאנת
 . אוה ,בסר םיפלא 'ה תנשב ךרעל ורבח
 יכ ,םיברה תא הכיזו הכז רשא םהרבא
 תומש לכ תוחפל איבמ רקיה ורפסב
 ינשב | םירכזנה | םיארומאהו  םיאנתה
 ,הרצקב םהיתודלותו ,םישרדמהו םידומלתה
 פ"ע ןייצ אל ותונתונעו ותלודג ינפמ לבא
 בשחו ,ןהמ באש רשא םירבדה רוקמ בור
 ,יערי אמלע ילוכו ןמק רבד אוהש
 ןואנה וניברל וב רדגתהל םוקמ חינהו
 רבחמה לעב קסנימד ר"בא לאיחי 'ר
 אוה ,תורודה רדס םשב אלפנה רפס
 ללצ אוה ,ןיסחויה לע הרוהמ הפמ השע
 הלעהו ,םישרדמהו םידומלתה םי יבכנב
 ןמ םיחכשנה םימכחה תומש םוהתה ןמ
 תא הרעהו ,םינויצ ביצה םגו  ,ןיסחויה
 באש ןיאמ םיארומאהו םיאנתה לכ רוקמ
 תומש המכ הילידט ףיפוה םגו ,ןיסחויה
 תמאב השע האלפנה ותואיקבבו ,םימכח
 םש יכ ,הרקיה ותמדקהב טרפבו תולודג
 רפסו ,םידומלתה 'בב ותונואג תא הארה
 לכל םיניעל ןירוליק ומכ היה הזלה רקיה
 םישמחו האמ ןמז ךשמ תורודה ימכח
 תא תורודה ימכח לכ ובאש ונממו ,הנש
 תוקתעה בורמ ךא ,הזה עוצקמב םתואיקב
 רשא דע ,םיפלאל תואיגש רפסה לע ולע
 םכחה ברה אבו ,הגומ וניאש רפסל היהנ
 שמח וילע למעו ןתיאל ליכשמ ילתפנ 'ר

 ,הנשויל הרטעה תא ריזחהו הנש הרשע | ולפנ םילודנ םיתועמ המבו המכ דועו

 תמאבו



 ו

 ותרזעב ויה אלולו
 אל םא עדוי ימ א ורה

 ,השע תולודנ" תמאבו
 ימבהמ המבכ

 אתקיתע השק יב ואשמ ,תחת לפונ קיה
 זא .ד"הס .וניבר ורבקמ םק ולו . ,אתרחמ
 = ונל השע קוחשו ,ילתפנב ןוצר עבש היה
 תכאלמ תא ותורקבב 'שרוט ר"ר 'םכחה
 ידודיל | ד"ה ,תלודנה .תסנבב) ןתיאל ליבשמ

 ךשמבש םש רמאיו (י"נ י יקסלבופ י"רהמ ברה
 .תאוה .הבאלמה = רומנל "לכוי = נשי יצה
 . לקש רבכו ,תושעל אלו רמול לקנ לבא
 ברה ידידו תאמ אמלע יאהב היספרטמל
 תורפסה רצואב ל"ז רעבוב ש"ר גה"אמה
 | םיברה ויתועט תא ול  הארהש ,'ד הנש
 אלו ויה אלש ימ םימכח תומש ףיסוהשו
 ,וארבנ

 ינועמש תלחנ םשב ןשי רפס אצמנ ןכו
 תומש לע אוה ןושארה קלח ,םיקלח ינשב
 ,ס"שב | םירכזנ .ןכיה | ,ך'נתב . ןיאבומה
 ינשה קלחו ,דואמ ליעומו בוט הזלה קלחו
 םהירמאמ לכ ץבוקמ םיאנתה לע אוה
 בברעש ודובכמ הליחמב לבא ,םהיתוכלהו
 ירמאמ םע סונקרוה ןב רזעילא 'ר ירמאמ
 'ר יבא יאעליא 'רו תדפ ןב רזעלא 'ר
 רבח יאעלא 'ר ירמאמ םע אנתה הדוהי
 םירבחמ ינפל לושכמ ןתנ הזבו והבא 'ר
 וישובש םע דחיב וירבד וקיתעה רשא
 'ר ןואגהל םירפוס יקודקד ירפסו ,םיברה
 יל ויה שטיויאניבאר עטנ ןתנ לאפר
 ויתואסרגב יניע ריאה יכ ,טעמ אל רזעל

 ,תורקיה =
 תונייעמ לכ ומתסנ ולאה םירפסבו

 ,תורוד המכ ךשמ הזלה עוצקמב המכחה +
 ילודג חור תא 'ה ריעה רבעה רודב ךאו
 תודלותב קוסעל וליחתהו רודה ימכח
 המלש 'ר ןואגה ברה םשארבו ל"ו ונימכח
 הירכז 'ר ןואגהו ,ל"ז טרפפר הדוה' |

 ולאכ םירפס ןורפח ושיגרה המהו ,לקנרפ
 ותלודג .. לבב .ד"תס לכ .. ,לארשי ..לובנב
 תואיגש ירחא םימעפ המכ ךשמנ ותראפתו
 אלמ ףסא רשא הלבקה תלשלש לעב

 המדקה ְי

 םימעפ המכו ,ודיב אבה לכמ חור םינפח
 רוקמ תא תולגל. ד"הסבר תילצה אל
 אל ס"שה לכ. םגש םירפס רסוחמ תמאה
 שרב בתכש המ . בחו .והיב .היה
 אצמי רשאב) הנמאנ תרוקבב ורפס בתכ אל
 איבה ןכו ,(םימעפ המבכ ירפס ךותב ארוקה

 המודכו םילוגלגה , ינינעמ ורפס ךותב
 ,ל"זח תודלותל םיכייש םניאש

 רביח ןושארהו ולאה םימכחה ומק ןבל
 תא ןורחאהו | ,ןילמ ךרע  רקיה | ורפס
 אובמו הנשמה | יכרר םירקיה | וירפס
 םכחה ברה אב  םהירהאו | ,ימלשוהיה
 אובמ ורפס רבחו .ל"ירב בקאי 'ר לודגה
 םיאלמ המה ולאכ םירפס רשא ,הנשמה
 ןובנ | םינבאב .םיצבושמו 'ה = תכרב

 םכחה לש רקיה ורפס ןכו ,תוילגרמו
 ,י"א אשמ ורפס ,גרובנרד ףסוי 'ר לודגה
 לא םימעפ המכ עלק לודגה ולכשב אוה
 ,תורורבו תוקזח המה ויתורעשהו הרטמה
 ירבד רפופ לודגה םכחה אב םהירחאו
 ,ץרג שריה יבצ ר"ה אוה לארשי ימי
 עוצקמל ויתוחכו וימי לכ שידקה אוה
 תמכחב םימוצעו םילודג םירפס רביחו הזה
 תודלותל לודג קלח עיצקה םהבו ,לארשי
 .ל"זח ימכח ישאר

 ןחימ ןובווח ..גנאש .רובבה . לבב ..לבא
 ןמזמ הבורמ הכרב ונל חינה רשא ,ומשל
 השה לע ורבעש תורצה לכו םיניבה ימי
 ותרובגו וחכ הארה םש יכ ,לארשי הרוזפ
 ראתל אבשכ ןכ ,החמומ רתויה רפוסכ
 יכ לכל הארה םש ל"זר ראות תא ונל
 אל יכ ,ללכו ללכ הזל אוה החמומ ואל
 דומלתה םי יכבנב ללצ אלו ידומלת היה
 תא רדמ אלו תירוקמ התיה אל ותואיקבו
 רפוסל יוארכו ,םהלש הדמב ל"זח לדוג
 טה כ .םירבד .. בותכל . םימיה | יהבד
 ןכלו ,ול הזח םיחודמו אוש תונוימד ךאו
 .לקועמ טפשמ איצוהו דואמ הברה הגש

 אוה תונחמה לכל ףסאמה םק וירחאו
 שריה קיזייא 'ר םכחה לודגה רואמה ברה

 םויוה



 אי המדקה

 שמיש רשא לודג ידומלת היה אוה ,סייוו
 לכ שידקה אוהו ונמז ינואנ ןילופ תובישיב
 וירפס לכ יכ ומע דובכל םיכוראה וימי
 הכופש ןח חורו החצ תירבע ןושלב רביח
 רשא תחת ,םיברה וירפס לכ ינפ לע
 רכנ םעל ויתוחכ שידקה ץערנ םכחה
 וירפס קיתעהל ר"פש םכחה םק אלולו
 בורל םותחה רפסכ ויה זא רבע תפשל
 ,פ"ור ץראב םיבשויה םידוהיה

 וליחתה טעמכ ךאש אלפ הז ואר ךא
 ןינב תונבל .רמוחל רמחו םינבל ןובלל
 םדמעמ תא וחכש הנהו ,לארשי ימכחל
 הילע םידמוע המה רשא המדאה יכ
 לדוגבו הואגב ואשנתיו ,אוה שדוק תמדא
 םג םהמ םילפונ אל ונחנא םג רמאל בבל

 ורודב  יבצ רו | ,םהוםכ .םימבמ

 תא וערקש המ  דבלמ יי .הרודב "כ
 יפלא הז םהילע הפפוחה השודקה למס
 תולגב ךלנו עסנ םרואל רשאו ,םינש
 ונימי ךרואו ונייח םה רשאו ,הזה רמה
 ושע ןורתי דוע ,ברע יפרוט םיבאזה ןיב
 םינבלהו רמחה רשא דע קבא ולעהש
 ,היא םמוקמ עדונ אל םפא תעזב וכירעהש
 םהמו ,תותפשא לש לג השענ ןינב תחתו
 םכרוצ לכ ושמש אלש םידימלת ודלונ
 ,וראפתי םראותב ךא רשא םהימכחמ המכו
 הנמדמו רפע קורזל םחכ לכב ולמע המהו
 םהיפ לבהב וארביו ,ל"ַז ונימכח שאר לע
 תולילע ,ל"זח ירבד .תערל .ודמל םרט
 וניתובר תא ושע רשא דע ,םיחודמו
 םראת רוחשמ ךשחו ,תוהלב יכלמל
 לודגה רזעילא 'ר תא ראתל תחתו
 רשא םעמ םרומו הריאמה אירלקפסאב
 ותוא ושע ומע דעב ותמשנו ותייח בירקה
 ,ןרקשו ןוימד לעבו הואג לעבל

 םשארבו ולוכ ץצוח ואצי םיצולחהו
 םכחה תא אצמ ול רבחו רושה לעב
 הברה ארק רשא ,לאמחארק םהרבא
 קוזוש ושעיו עגפנו ץיצה ךא הברה הנשו
 רשא דע ,םישודקה וניתוברמ תונצלו

 ונאנוש יתפש לע םג התלע אל םלועמ
 םילכסה תודוא רבדנ אלו ,םילודג רתויה
 עשרל אביקע 'ר תא ושע רשא םהבש
 קידצל רחא-עשילא תאו ,לארשי אנושו
 ןועמש 'ר שודקה אנתה תא וא ,םימת
 ורוד , שפנ' ברוה - אבוב דב יח ם
 ינולפכ וא ,יעדומה רזעלא 'ר  שורקה
 היה והבא 'רש רמאי :רשא רבחמה ברה
 תא ףדה רשאי דע תודמה תחשמו רפסומ
 "יירש תרזעב ותואישנמ האישנ הדוהי 'ר

 תאו  ,םיאישנה תונקת רקרקשו | ,ימור
 ישא בר תאו ,םכומל םש לאומשד הובא
 ומק םיברש דע אתידבמופ יפירחמ היהש
 ,איה .אתודב ותרות לע ורמאו וילע
 :אוה השדחה הלובחתה דמל לאומשו
 דמלש המ טלבא תאמ רוביעה ןובשח
 םירקש המכו המכ דועו ,םידוהה תאמ
 ינולפ ןכו ,וארבנ אלו ויה אלש םיבזכו
 אתכסמה איה תובא 'סמ 'יפש אל"פה
 .השע המ ,םימעה לכ וכלי הרואל רשא
 'אבה לכמ  תוירובזה לכ ץבק אוה אוה
 ןאלתו וטוקליב םשו תותפשאה לכמו ודיב
 ,הרותה ילבקמ ישאר לע

 האב םואתפ יכ לארשי ןמלא אל לבא
 לכ תא הציפהו אטיל יתכרימ הרעס חור
 רשא םירקיה םירפפה המה ,לוחה תומרע
 םכחה ברהו ,ימלודעה רש תאמ ואצי
 וירפפסש ףא רשא ךרכב בקעי 'ר לודגה
 .םירקי המה לבא יאדמ .רתוי םיכורא המה
 ,הבורמ הכרב ונל חינהו דואמ

 .רעכייר .:היעשו ,.'ר .יפרחה-0םרה ..ןכו
 .תא םהב ההקה רשא םימכוחמה וירמאמב
 אצומ התאש מ"כו ,ל"זח יביוא יניש
 ,תסכרפאכ ךינזא השע היעשי לש וירבדז
  םכחה ןואגה ברה אוה דיבכה ןורחאהו
 אוה ,םינושארה תורוד ירפפ לעב יולה
 ימכח ימי ירבדב תורוצנו תושדח הלג
 .וזוע עורו ףשח אוה | ,דומלתהו הנשמה
 הכשחב ךאש לכל הארהו ונימי דיו
 * ,םייח .םימ רוקמ ובזעו .,הכ דע וכלהתה

 המה



 םי

 תוראב םהל בוצחל םישרדמהו ם"שה המה
 ,םהימימ וליכי אל .רשא םירבשנ תוראב
 ל"ז וניתובר דובב ליפשהל וצרש מ"כבו
 שממ םוש ןיאש תורורב תויארב הארה
 וירפסבו ,שיבכע ירוקכ המהו םהירברב
 ,תרכי אל םלוע םש ול הנק םירקיה

 תא ליפשהל וצר רודה ימכחמ המכו
 םוש ןיא טעמכ לבא ,ותראפתו ולדנ
 ,תמאב אלש םירמאנה םהירברב תושממ
 םאו ,םנורג ךותמ תרברמ האנקה .ךאו
 םירקיה וירפפ תא רקבל םיצור ונא
 לבונ ,הינפ םוש ילב תיתימא תרוקבב
 הז רבדו ,חתפמ רסח וירפסבש ךא -
 וירבד בור פ"עש ןעי תושעהל רשפא יא
 ירפסב רשא תחתו ,עובק רדס םהל ןיא
 ,םהילע הכופש ןח חור וישרודו ד"וד
 תא ךךישממה ןוכנ ררסו החצ ןושלו
 הלגעמב םינושארה תורוד ירפס ,בלה
 תונויער | ,ןפואה ךותב ןפואכ ןוכלחתי
 ,ויתוהגה יתכריב םינומט םיבגשנו םילענ
 ,בר ןויעב וירפס תא ארוקה םג רשא דע
 ףינמ היה ולו ,ןנובהי 2 םהילעמ רובעי
 ,הזה תועמה ןקתל הקזחה ודי תא תינש
 םהש ומכ - ,ולוכ םעה ירפסל ויה זא
 ירבד  םשב םתארקל לבונ אל ,וישבע
 תרוקב רפס ךא ,פ"עבש הרותל םימיה
 יגבל "םיסיה .ירבד ב "רפס . לבל .,הנמהנ
 המה ןיאכ ולאה תונורפחה לבא ,לארשי
 איבה רשאו םהבש לודגה רואמה לומ
 .תודהיה םלועב הבר הבוט

 םכחה ברהל לארשי תורלות ירפס ןכו
 המה םירקי .םלוכ ץ"בעי | באו .'ר .לודגה
 ומעל ןמאנה לארשי חורב ובתכנו דואמל
 תא תכשומ הרבהו החצה ותפשו ,ותדלו
 םש ריעז יכ ףאו ,םתוא ארקל ארוקה ןיע
 םדא ךא לבא ,ויתורעשהב גגש םש ריעז
 ואצי וירפס לכ תוארל הכזנו ןתי ימו ,אוה
 סייוו ,ץערג םימכחה ירפס יכ ןעי ,רואל
 | דע םעה ברקב הבורמ הרמב וטשפתנ

 ,ןאדראג |

 המדקה

 רודב וא ץערג ירפסב בותב ןכ רמול ידו
 םנמזבו םתעשב וארבנ 0 ,וישרודו
 ךומסל ןיאש תוארהל ץבעי םכחה ירפס
 ךרד והזיא וארו ואצ ךאו םתארוה לע
 .םדאה ול רוביש

 לע ריהזמ הגונ בכוכ ונרודב ריאה ןכו
 לודגה רואמה ברה אוה ימלשוריה ימש
 הכזש המ דבלמש ,רנטר רעב 'ר םכחה
 הבר טלוע ..רדפל ' רקיה .ושוריפב .ונל
 ,ולאכ םירקי םירפס וציצי רוד לכב ואלש
 לע .תוהגה תושעל ומכש לע .םימעה
 םירבד המכ יתאצמ םהבו ימלשוריה
 תודלותל | םיכייש המהש המ | םירקי
 הכרב ונל איבה יכ ,םיארומאהו םיאנתה
 םינושארה ירפסמ ימלשוריה תואסרג הבורמ
 ,הב רע ןיע התפוש אל רשא

 םשב דואמל רקי רפס ידיל אב ןכו
 לאפר 'ר ןואגה ברה ידידי תאמ ןדע לחנ

 רפסה לע תוהגה ןהב יתאצמו
 יכ רמוא ףנח םוש ילבו | ,תורודה .רדס
 ,םידומלתה 'בב אלפנ יקבו לודג ןואג אוה
 ןכו ,רוביעה ןובשחב לודג רתויה .יקבו
 ןואגה ברה יביבחו ידידי ובוטב ונליאשה
 ו כ ו ,הפל ממ יג .,ןיקיית ..אימר
 קיתעהל ינשרהו תורקיה ויתוהגה םע ולש
 ןירוליק תורקי תוהגה םש יתאצמו ןהמ
 ,ינינבב םיתמשו םיניעל

 רובמ םשב רקיה רפסה ידיל אב ןכו
 רעילק השמ 'ר ןואגה ברה ידידימ ץראה
 םהב יתאצמו ,א"בבת תפצר מ"רו ד"בא

 ,ל"ז וניתוברל דובכ ןינתונה םירבד

 תוחפשמ רקיה רפסה ידיל אב ןכו
 קעבלא ...םולש -'ר ...גה"רהמ  םירפוס
 לע אוה הלוע טעמכ הזה רפסה ,אשראוומ
 הזלה עוצקמב וספדנ רשא םירפסה לכ
 ונל איבהש תושרחהבו רקיה | ורודסב
 אל יבל ןובאדל ךא  ,הרקיה .ותמדקהבו
 המכ דועו ,ימירבא ךרע דע ךא םפדנ
 הזולה עוצקמב קוסעל וליחתה רשא םירפס

 ,םינותעהב וספדנ רשא םיבר = םירמאמו = ,לארשיב םיקסופלו ע"ושל םתוא ושעש

 תא



 ע המדקה

 .םהילע יתננובתהו יתיאר : םלוכ תא
 רשא רחא רפס ףא יתאצמ אל ךא

 וברקב ליכי רשא ,הז .אוה יכ וילע רמאי
 ,ל"ז  וניתובר ייח תוערואמו תורוק לכ

 םדרנ ךל המ םוק ילא ארוק לוק ומכו
 תושעל תעו הבורמ הכאלמהו רצק םויה
 םלש רובח רבחלו ל"ז ונימכתל דובכ
 םוש ילב קרש ילב לחכ ילב ,ללכושמו
 לע תויולתה תורעשהו תושרדו לופלפ
 ינפ יתמשו ,םהש ומכ ךא ,המ ילב
 ימלשוריו ילבב ס"שהל ןושארה רוקמהל
 לצא יתניצו םינויצ יתטקלו ,םישרדמהו
 ,ול ךיישה רבדו רבד לכ ארומאו אנת לכ

 למעה לכ תא רפוסי יכ ןמואי אלו
 .םינש הנומש ךשמ הלילו םמוי יתלמעש
 לילכ ןברק יתברקה יתונש רחבמ תא
 ךוראה ןמזה ךשמ לכ ,ל"זר ימכח דובכל
 ןזולעאו םיקחשמ דוסב יתבשי אל. הזה
 לא יתמש אל  ,םיערמ דוסב יתבשי אל
 ,ילע וגיעליו יל וקחשי ירבחש המ יבל
 ילע הוש היה הרות ירברמ דחא רבדו
 ייחש יניע דגנ יתמשו ,אמלעד יללח לכמ
 ל"זר ירבד וקמע המו .ףועי םולחכ םדאה
 ילע ונימי לצכ יחיו פ"ר ר"ב ורמאש המ
 אלא ,ןליא וא לתוכ לש לצבכ יאולו ,ץרא
 םילמב ,חרופ אוהש העשב ףוע לש ולצכ
 תילכתו דוס חנומ ולאה םיאלפנה םירצקה
 יכ .ובל לא :םדאה םישיש | ,םדאה :ויח
 םהיתחתו רהמ שיח ופועי םירוענה ימו
 ,ץפח םהב יל ןיא רמאתש םינש תוחמוצ
 המהו רוחס רוחס ובכוסי םינבל םילעו
 ,םדא ןב האנתת לא רמאל הארתהה ידע
 לכ לע ותיתח תא םדאה ןתי םא םגו
 אובת לובגה רע יכ ,לבה הז םג םייחה
 ,ףיסות אלו

 ביטהל ךא לדתשנ זא רמאנ הכ םאו
 לכו האירבה תנוכ הז רשא וניתלוול
 לכש ינושל לע רוגשו | ,הרותה תוצמ
 םהב ואצמי ךא ,םיבובזל םימוד םישנאה
 בור יפ לע | ,םינוש םיניממ םינימ המכ

 ימיב טרפבו םיאורק יתלב םיחרוא המה
 םהב הצק םראה לכ שפנ רשא ץיקה
 המ לכו  ,ףרוחה ימי ואבי יכ ושישוו
 ויהו החמי רהמ שיח םהירחא וריאשהש
 םשב םיארקנה םיבובזה לבא ויה אלכ
 קותמה שבד אצה םהמ רשא םירובד
 םיבובזה ,תיבה  ריאהל | הועשו | ,ךיחל
 המה כ .,םהילעבל ..םירקי -- המה, ולאה
 תרוכ ול שיש ימו  ,םלועל םייח ןינתונ
 .ףרוחה - ימיב םתויחהל לדתשי םירובד
 הריתי .הניבב 'ה וננח רשא םדאה ןכ
 תאזה - הרובדב | תויהל לרתשהל | ךירצ
 ,הקיתמ יינימ לכו שבד ויפמ איצוהלו
 .תומ יבובזכ תויהל אלו

 םירבד ל"זר .ורמא הרוברה םג לבא
 הרובד המ ,םנושל .קתמב וחא"פ הבר

 :תידיהכ :"' רט הצקנעו : קותמ :השבוהי
 םראה לכ ךירצש וניתובר ונל ורוה .הזבו
 תובא ל"ז .םרמאכו תוירבל חונ תויהל
 םדאה ול רוביש הרשי ךרד והזיא : ב"פר
 ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ
 ההונ תוירבה חורש לכ ורמאו ,םדאה ןמ
 רקיעהו ,ונמיה החונ םוקמה חור ונמיה
 ךאש יתער ולבק רמולו תואגתהל אלש
 תמא לכ | ,ןכ רמואהו + ,יכח הגהי תמא
 ירפסב ורמא רבכו :,יאהל הישפת תמא
 ללפל זאב, יםעפו<ללפל .. (אכזשתומפ
 יפרשכ ויהש | םינושארה | םאו | ,תועט
 ,והיירתב הנענ המ ןנא  ,הזכ ורמא הלעמ
 אל ןיידע רשא הזלה עוצקמב םרפבו
 ,התודלי לטב הנדעו ערזנ אלו הדבענ
 אלש רואמ דואמ רהזהל ונא ןיכירצ ןכל
 ישאר לע םיחודמו אוש  תולילע תופחל
 .ךלנו עסנ םרואל רשא ונירואמ

 הזיאמ ל"זח תודלות הנובה לכ ןכלו
 םכח יפמ ואצי רשא םישק | םייוטב
 ימ לב וא ,ודיב אוה תועט וסעב תעשב
 אוה ךאש רמאלו םתודלות בותכל אבש
 ומצעב הדומ אוה רבכ תמאה תעדל ןויכ
 ומתוח ךא אוה תמאה יכ ,רביד רקשש

 לש



 המדקה דו

 דחא לכ ךאו | .(.הנ תבש) ה"בקה לש
 לא ברקל וחכ לכב לומעל ךירצ דחאו
 ובלו ויפ היהיו ,רשפאד המ לככ תמאה
 ,םדאו םיהלאמ יקנ היהי הזבו ,ןיוש

 דימת יניע דגנ ויה ולאה םירבדה לכו
 ז"יעו ,רדחא עגר ףא ןהמ יתשאיתנ אלו
 לע לופטלו רקשה תשרב לופנלמ יתלצנ
 םא ףאו ,אוה ןכ אל רשא םירבד ל"זר
 ,תועטל םילולע ויה המה םגש רמאנ
 רבד םוש ואיצוה אלש רורב הז לבא
 לע וסכ אל םלועמ יכ ,םהיפמ רקש
 םתלודג היה הז הברראו ,םתאטח
 ךותמ :טס אמוי ורמא רשאכו ,םתראפתו
 אל ךכיפל אוה יתימאש ה"בקהב ןיעדויש
 ג"הס ז"פ  תוכרב  ימלשוריבו  ,וב :ובזּכ
 יתימא ןהולאש םיאיבנה ןה ןיעדוי ורמא
 ברמ אלפתי אל ימו ,ול ןיפינחמ ןיאו
 יב ארונ חוצו ולוק םירהש אדיסח םרמע
 ןניתפיסכ וידימלת ול ורמאשכו ,םרמע
 אמלעב םרמע יב ופסכית בטומ ל"א
 יתאד אמלעל  הינימ ופסכית אלו ןידה
 יקלא חכ ךא הז ןיא םאהו .(,אפ ןישודיק)
 רמאש המ אלפל אל ןכלו %םורממ
 (;י זיע) שודקה וניברל רפיק פונינומנא
 יכ = ,םיתמ ייחמ וכב תיאד יטוז אנעדי
 ונתמואל שודקה לכב ןימאמ וניאש ימ ףא
 תונריטלניכ : םירכה לכל \והסוי .כיעב
 ריהז אוה רשא שיאל םא ןימאהל רתוי
 אל רשא שיא ,הרומחבכ הלק הוצמב
 ,תונאל /,הלכב \ ורבד .םישויי פסי ןאזצהי
 ופוג .תא בירקי רשא שיא | ,םירקשו
 רשא שיאל וא ,ותלוזו ותמוא רובע ותמשנו
 סומרי רשא שיא | ,ול קחשמ שדוק לכ
 ףודרי רשא שיא ,םעה לע הואנ לגרב
 ץופחי רשא שיא | ,המודמה דובכ רחא
 ןיב .ללובתהלו תרה תטוח תא םורהל
 רבד איצוהל םיצור ונייה םאו  ,םיבאזה
 (ץוחלו הפשה ןמ ףא) רמולו וניפמ רקש
 םיחתופ ויה רבכ זא ,דחא אוה השלשש
 עובשלו הירפמ לוכאל ז"הוע ירעש ונינפל

 תולגה לוע תא ונילעמ .ריסהלו  ,הבוטמ
 בורק ונחנא םילבוס רשא הזה רמה
 ?ןכ .ןישוע ונא ןיא המלו ,הנש םיפלאל
 אל ונל רמא ה"בקהש "ןעי ךא הו
 וניתובא םד ךפשנ הז רונעו ,ורקשת
 ןימאהל ליחתנ ךיאו םירגומה םימכ ונמדו
 ₪ . הנכורדמו :'ונכילומב ךדחב + ךלילו
 םגש וניניעב וניאר אל םאה | ,תומלצ
 בומ רתוי וא) ןקתל םיצורה ינשה רוד
 םלועל .ונממ ודבאנש ,תדה תא (לקלקל
 ופסותנו םירחא םיהלאב וקבדו וכלהו ,דעו
 ,ונל קיעהל וניאנוש לע

 ימ תא ,הלאה תמאהו םירבדה ירחאו
 ם"תחה וניברל םא | ,ןימאהל ןיכירצ ונא
 שריה לאפר ןושמש ר"רה קירצהו רפוס
 ,היליד תכ לבו רעגייג םכחהל וא | ,ל"ז
 םיפלאל םידימלת ודימעה | םינושארה
 ,םמעל ,םיהלאל םינמאנ לארשיב תובברלו
 םיפלא ודימשה םינורחאהו | ,םכלמלו
 יכ םעה לכ ואר רבכו ,לארשימ תובברו
 העושת אבת תדה תא םינקתמהמ אל
 .לארשו יחדנל

 םויה םג ןואצמי רשא לע אלפלו
 םישנא םינובנו םימכח םישנא ונכותב
 יהלאב וראפתי רשא ,לכשהו העד ילעב
 היה אלש יאולהו ,אצי הדוהי יעממש רכנ
 ןיכפוש היה אלש רשפא זא וניתמוא ןב
 ונא ןיאו ,הברה תורוד ךשמ כ"כ ונמד

 ךלי אברדא ,ויהלאו יוג לע גועלל ןיאב
 לבא | ,ויהלא םשב שיא לכו םע לכ
 תמא םיהלא ,לוגדנ וניהלא םשב ונחנא
 תא ונישארב הרטע םישנו ,תמא תרותו
 םלוכו םיוגב היחנ םהבו | ,וניתמוא ילודג
 תנחנא הי ךהב .קרו יב הריכי

 רימעהל ןיאשר ונא ןיאש ףא | הנהו
 ןיאו ,וניתמוא ילודג ןורכזל הכסמו לספ
 םהישעמ יכ | ,םיקידצל | תושפנ ןישוע
 תורודבש רשפאו ,םהיתונורכז ןה ןה םיבוטה
 תודלות בותכל םהל רתומל היה םינומדקה
 םינימאמ ויה םלוכש ןעי | ,ל"ז וניתובר

 הנומאב



 וט המדקה

 יפמ .אציש הגה לכב המלש ךנומאב
 .םימכח .רשא | הז ונרודב ,לבא ,םתובר

 לאש דוע .ורמאי אלו = ,םהיניעב המה
 ונא םיכירצ םרובעו םהל ., ,ךדגיו .ךובא .
 רשא םישודקה ךרע תרקי תא תוארהל
 םעמ אלש ונינבל תוארהלו ,המה ץראב .

 ,ונחנא םיריזח יעורמ אלו ,ונאצי םינעוצ
 ירפס תא םהינפל חותפל ונא ןיכירצ
 ןואצמי - המו םימעה לכל  םימיה ירבד .

 ,םהלש אבצה ירשב ,וראפתי המב . המש
 תובבר השקה .וברחב גרהש ימ לכ .רשא
 ,דובבה ןויגל .ןתינ ול ,םייקנ םישנא יפלא
 וליצה המה ונלש אבצה ירש ושע המו"

 ,םבלחו םמד י"ע םישנא יפלא תובבר
 ישניא ירמאדכ \ אוה תמאה םאו
 תואג ילב .זא  ,אוה .קורי םד םיכלמה
 הזה החדנה םעה ימד לכש רמול לכונ
 ורמאש המ ל"זר וקדצו | ,המה קורי ימד
 ,ןה םיכלמ .ינב .לארשי לכ = זום תבש

 םכינפל ןתונ ינא .רשא ירפסב יכ הוקאו
 אל ןכלו ,יתרמא רשא תא יתמייק םויה
 ,םילודג רתויה םימכחהל םג ינפ יתאשנ

 ךא םא ,ןידמ לע םיבשויה םינברל םג
 וש ילב ל"וח לע הער הבד ואיצוה
 'ה םיהלאו ,השק יתרבד םתא .רוקמ
 וא תיטרפ האנש וא האנקמ אל .יכ עדוי
 .םכרעו םדובכ ליפשהל יתיצרש ש"וח
 םימכחה דגנ יכרע ךמ תא ינא ערוי יכ

 ךאש יתחכונו יתיארש ןעי ךא | ולאה
 יריקמו ,רפסה לע ולעה תומודמ תורעשה
 לפת חיטבו . . ,ןיבב .תונבל וצר, ,שרבע

 ,םהיתוריק וחט |
 דע ירוענמ וינפל יתדמע רשא יהלאו

 ,רמגומה לע אבל :ינרזע | ,הזה  םויה
 קפס ילב יכ םאו ,הזה לודגה ינינב תא
 יתנוכ לבא  ,ידי ישעמב תוערגמ ואצמו
 וללבשל ,יחכ יפכמ רתוי יתלרתשה ,היוצר
 םאו | ,תואור םכיניע רשאכ ותופילו
 ןתא יתיעטש ינוארי םיתימאה םירקבמה
 ירחא םיאבה יכ הוקאו ,םהל הבר הדות

 | םרש

 יד ןואצמי  הזלה .עוצקמב .וקסעי  .רשא .

 ידע ןינב .םעפה .דוע תונבל ,םינבלו רמח .
 תאש רתיב דע <
 הז ירפס תא | םכינפל .ראתל | הנהו | -

 ,יגוכרבי. הטהו זע- רתיו

 רתומל יכ המדא םינינעה ןכות תושעלו
 הצילמו לשמב אלו תודיחב אל יכ ,אוה
 ירפס חתפי ךא רשאכו ,םכולא רבדא
 .ועבטה וינדא המ .לַע. וארת דימ

 ייח תא בותכל  יחכ לכב יתלדתשהו
 הרקמ לכ .לק ןושלב ארומאה וא אנתה
 ,ויתובאו ותחפשמ ודלוה םוימ וייח ימי

 ותמכחו ותרות ,וידימלתו וירבח ויתובר
 םירבחמה ךרדמ יתיטנו ,ותרימפ םוי דע
 ,םמצע ןושלב רפסה רקיע תא ובתכ רשא
 .העיריה ילושב וסיפדה םינויצהו .תורעההו
 םינויצה יתעד יפל יכ ,ןכ יתישע אל ינאו
 חונ : רתויו  ,ארוקה ןיע תא םילבלבמ
 םינויצהו ,הסורפ הפמכ רפסה | תויהל
 לעו .תונמק תויתואב רפסה ךותב םיאב
 םגו ,ל"זח ןושל תא יתינש אל .בור יפ
 הנש הזיאב םכח םושב טעמכ יתנייצ אל
 ,םירבחמה ןמ  המכ ושע | רשאכ ,דלונ
 םירקשה לע ןובשחו ןיד ןתיל םידיתעו
 הנשב דלונ ינולפו ינולפ רמול וסיפדהש
 עודי אלה  ,ינולפ הנשב רטפנו ינולפ
 םוקמ םושב רכזנ אלש בר יב רב לכל
 ימכח תריטפו תדיל ןמז םישרדמו ס"שב
 היה םא ךאו .םהמ םידחא תלוז ל"זר
 תרגאמ ומכ ןמאנ רוקממ רוריבב יל עודי
 ,ןמזה יתבתכ זא המודכו ג"שרד

 לכ לע םג רפס רבחל יתעדב היהו
 תובישיה תומוקמו םירפכהו םירעה תומש
 'ה הרקה לבא | ,ל"זר ירבדב םירכזנה
 "תומכח עבש,  רקיה רפסה תא ינפל
 היהש רבלמש תושעל לידגה יכ יתיארו
 ונפל .רלגפ,..ךוע-- ,ההותק .תכשב םכח
 וירחא ריאשה אלו ,םימעה תמכח ירפס
 ןתי הזה רפסב ןייעמה לכו .תוללוע קר
 ךרעמש יתאצמ רבכו ,רבחמהל לודג דובכ
 םימלש םירפס ורצונ הזה רפסמ דחא

 םג



 המדקה זמ

 וראפתיו ,ומש תא ריכזהל ילבמ םג
 ינא ידמע יכנא ןכ אל ינאו ,םירז תוצונב
 יתבאש רשא םכחה םש תא יתרכוה
 ותעדל יתנוכ ינאש יתאצמ םא ךאו ,ונממ
 תא יתרכזה אל זא ורפס תא יתיאר םרט
 .ומש

 ואצמי םאש םיארוקה ינפ תאמ הלחאו
 ,תוכז ףכל ינונידי = האיגש הזיא  ירפסב
 יתכרצהו הינמ לעב םוש ןיא הפב יב ןעי
 יתיסנ אלו היגהל םג ימכש לע םומעל
 ,הלאב

 יניע הארמל היה ירפסש ףא הנהו
 יל ןתיל וצר .רשא םימכחו םינואנ המכ
 אלש יתערב יתרמג ךא ,םהיתמכסה
 הז ירפס יכ ןעי  ,המכסה םוש םיפדהל
 אצי אלו רתיהו רוסיא ינינעב בהכנ אל
 לא יתנוכ אל םא ונממ לושכמ םיש
 ,תמאה

 ,םיראותב תוברהל ךא וארבנ תומכסההו
 םנש דע כ"כ ולזוה םויהכ םיראותז
 םישנא לע םיבתוכ לודג ןואג ראות
 טעמכו | ,ונש אלו וארק אלש םימושפ
 בר לע םיבתוכ ןיא םא היהנ הפרחל
 ןואגש , וארי הזב יכ  ,"יתימאה ןואגה,
 יל רמא רבכו ,יתימא ונוא אוה "אמתס
 וארו םימכחה םרבקמ ומק ול דחא םכח
 לע בתכנ רשא תונואגו תולודגה לכ תא
 ול יתינעו = ,םישוב ויה זא םהיתובצמ
 אל םהמ המכש ןעי וירברב שממ ןיאש
 ,וילע בותכה לכ אורקל | םג ןילוכו ויהי
 דיעי רפסהו הזמ ידי תא יתכשמ ןכלו
 ותיב ינבא ל"זר ורמא רשאבו ,ורבחמ לע
 (.אי = תינעת) וילע ןידיעמ םדא לש ויתויווקו
 ,אוה םכח םא הנובה לע דיעי ןינבהו

 ,יניע הארמל | ילובגב ויהש םירפסה
 ס"ש ,תושדחה אנליוו םופד ילבב ם"ש
 יתאבהש מ"כו ,רמאטיז םופד ימלשורי
 ךא ,הכלההו קרפה יתנייצ ימלשוריה
 רתוי הכורא התיה : הבלההש יתאצמשכ

 רבב 'יויתכראה- |

 ,דומעהו ףדה תא כ"ג יתנייצ יאדמ
 השרפה יתנייצו אנליוו סופד הבר שרדמה
 ,ילשמ ,םילהת 'דמו ,אמוחנתה ,ןמיסהו
 ידידי רואל איצוהש המ םלוכ ,לאומש
 םאו ,ל"ו רבוב המלש 'ר םכחה ג"הרה
 יתבתכ םינשיה םיסופדב אבומ רמאמה
 תרגאהו ,המודכו ןשיה אמוחנת שוריפב
 ויתקלח רשאב יתנייצ ןואג ארירש וניברד
 וישרודו רוד ירפסו ,םיקרפו םיקלח ''גל
 ץערג ירפסו .תיעיבר האצוה ינפל ויה
 םופיזאי ירפסו ,ר"פש םכחה תקתעהמ
 יתלדתשה םלוכנו ,תילגנאה הקתעה
 לע לקהל ירכ קוידב | ןייצל יחכ לכב
 | | .ןייעמה

 תומש לכ יתאבה קלחו קלח לכ ירחאו
 אלש ןיסחויה רפסב םיאבומה םימכחה
 ואצמי ילואו ,ושבתשנש וא םרוקמ יתאצמ
 ,הכרב ואשיו יתלוז םימכח

 ילוא רשא יתמדקהב ךיראהל תחתו
 ןהונ ינא ,יאדמ רתוו

 ןואצמי ילוא רשא הנטק הנתמ םכינפל
 ירפסב יקסעב יכ ,ז"ע ינוכרבי רשא םישנא
 יתתנ ס"שה ינמיסמ דחא ידיל אבשכ הז
 יתאצמ םימעפ המכו וניבהל יבל לא
 ,הזב הקומע הנוכש וא רואמ שבתשנש
 הנוכה יתאצמש דע הברה יתלטעו
 ,םויה םכינפל ךורע הנהו ,הנוכנה

 ךיראת לחתוהש םוימ יתספרה םג
 ןברוחו ,םלועה ןינמ םע האושהב תורטשה |

 ןובשח יכ ןעי  ,םימעה ןינמו | תיבה
 ירפסב םימעפ תואמ המכ רכזנ תורטשה
 ארירש וניברד תרגאהב טרפבו ,הזלה
 טעמכ אבי המש רואל יתאצה רשא ןואג
 רבדל יתאצמ ןכל תורטשה ןובשח ךא
 םג עדיל רחא הצרי םאש ליעומו  ץוחנ
 חולהב ןייעי םירחא ןנינמהו םלועה ןינמ
 ,ותשקובמ תא לקנב אצמיו

 .רבחמה

 ,דתע פיג חד ןודנול



 ינפיס
 ס"שבו םירפוס יקודקדב אצמנ) ,ח תוכרבב

 ךילא ריפח לכ ללפתי תאז לע .(רסח ונלש
 ,הרותב ןתנוי .השא אנניח] אצמ תעל
 בר רב הבר ,הארק ןינח ,הרובק ןנחוי
 ארטוז רמ | ,התימ י"בנר ,אליבו אליש
 תורמימה לכל ןמיס אוהו .[ןמיס ,איסרוכב
 "אנינח ר, ,הזה קוספה לע םש ושררש
 "ןתנוי 'ר, ,"השא , וז אצמ תעל רמא
 (ןתנוי 'ר ל"צו ןתנ 'ר תועטב אתיא ,ארמגבו)
 וז .רסוא . ."ןנחוי .'רה ,  ,"הרותע ו שש

 אנינח 'ר אסרגה ארמגבו) "ןנח 'רו, "הרובק,,
 'ר אוהש וא ןנחוי 'ר ירבד שרפמ אוה יב ס"ט

 ,יהארק, יאמ רמא | (ןנברד ןורבח אנינח

 ירמאד ונייה רמא "אליש רב" הבר,
 רב נ"רו | ,"אלוביז, דע וליפא --- ישניא
 "ארטוז רמו, | ,"התימ,, וז .רמא "קחצי
 יקנ ןמיס ושעו ,אסכה תיב הז רמא
 ירדס יפל תושרדה תא ורדסו ,"איסרוכב,,
 ,םיארומאהד תורודה

 ,יריבחו ןנבר | ,רומג ריאמ] | ,זי םש
 ב"העל בר " .המכחב אבר | ,םורע יבא
 ,רסח ונלש ארמגבו ס"קדב אוה ןכ [ןמיס
 אלגרמ ורמאש תורמימה לכל ןמיס אוהו
 ,והיימופב

 יריעז | ,אייח 'ר ינבו ,אייח] ,חי םש
 ס"קדב אוה ןכ [ןמיס לאומשד הובאו
 ,וז רחא וז םימכחה ינמיס המהו

 [ןמיס ללפתהו .רמע .קפס] ,אכ םש
 הדוהי בר רמאש המ  ם"קרב אוה ןכ

 ,לאומש רמא

 תורקל יאשר ירק לעב ןיא :בכ םש
 ,ירק .לעב] םיקופפ 'גמ  רתוי  הרותב
 [ךירצ וניא וא ךירצ | ,םימ אצמו ,האר
 םש אבומש תותיירבהל םינמיס המהו
 | םימ | ,האוצ האר ירק לעב אוהש רכזנ

 .ם"שח
 ךירצ וניא תביתו ,ויבקנל ךרצנה ,ןיתתוש
 .ס"קד .רתוימ אוה

 ,ןברק .הקרצ ,םישעמ ןמיס] .בל םש
 פ"ט לפנו [,לזרב ,לענמ ,תינעת .ןהכ
 רזעלא 'רד תורמימל םינמיס המה יכ ןעו
 'רד ארמימ םכותב בישח אק ךיא כ"או
 "תינעת,, רזג אל אברדו "ןהכ לכ" ןנחוי
 ,השעמ] ס"קד תסרג רתוי הארנ | ןכלו
 םלוכו | [םויל םוימ = ןהכ ,ןברק ,הקרצה
 רתוי הלפת הלודג רמאש א"רד תורמימ
 רתוי תינעת הלודנ ,םינוטמ "םישעממ,
 ,"תונברקה , ןמ | רתוי -- "הקדצה, | ןמ
 ,םימעפ 'ב שדקמה תיב ברחש "םוימ,,

 ןמיס .דח "ןהכ ןברק, תביתד רשפא וא
 אתא הזבו ,אוה דח "לענמ תינעתו,,, אוה
 ,ונלש אסרג ריפש

 ,ןיבישמ | ,ןיעמ ,ףוגה  ,ףוגה] :זנ םש
 םש ורמאש המ ןמיס הזו [ןמיס ןיביחרמו
 ,"ףוגל (ןיסנבפ .ןיא כ - ,"ףונל  [יסנכנ ₪
 ,שפנה תא "ןיבישמ,, 'ג ,ב"הוע "ןיעמ , 'ג
 ,ותער "ןיביחרמ,, ג

 אוהו [ןמיס הרשעו הששו השמח] םש
 ,הרשעו הששו השש השמח ל"צו ס"ט
 .'סמ דחא"השמח ,,םש ורמאש המ ןמיס אוהו
 "השש , ,הלוחל הפי ןמיפ םירבד "השש,
 ןיריזחמ םירבד "הרשע, ,ןיאפרמ םירבד

 .'גבו
 [ןעטו םינכה .דמעו קרז ןמיס] ,ה תבש

 ר"א ןיבא 'ר רמאש המ  םינמיס המהו

 ,ומוקמב "דמע , ,ץפח "קרז,, ,י"רא יאעליא
 .ם"קר. ."ןעוט,, היה. ,ודי ."םינכה

 ושרפו [זפחמ סכע קנפ ןמיפ] ,הכ םש
 ,ןמיסה תא המצע ארמגב םש

 .ופחמ ןמיפה ךא אבומ :גע תומביבו
 ןמיפ אוהו [ס"ק ט"מ ןמיפ] :הכ םש

 'רל



 ינמימ חי

 ירי אביקע 'ר- ,ןופרמ ד :(ריאמ  'רל
 ,רישע והזיא שרפמ דחא לכש ,יסוו

 .המורת ..הלח | ,אנש ןמיס] :בל םש
 איוליג : ,אתכיפש ,העובש אניד ,תולזגנ
 םינירה .תלחתהל, ןמיס אוהו ,[אתלבנו
 ,הלח ןועב < ,םנח תאנש "ןועב ורמאש
 תועובש ןועב ,ןידה יונע ןועב ,לזג ןועב

 יוליג .ןועב | ,םימד תכיפש ןועב | ,אוש +
 ,הפ תולבנ ןועב | ,תוירע

 אבלחב ,ארמיז ,איפוגב ןמיס] ;רל םש
 הרות תוכלה ה"לשב 'יפו  [אתלמד
 לכל ןמיפ אוהש | ,ך"מס תוא פ"עבש

 רב אייח ר"א אבא 'ר רמאש תורמימה >
 אישק אפוג אה ,תבש 'סמב בר רמא ישא

 בייח רמוז רמא ,:גע ארטיז | ,,רל תבש |
 ול הסנכנ רמא ,זק ,ארפיצ ,עטונ םושמ
 םדא איבמ רמא ,גיק אלבחב ,'וכו רופצ
 אתלמ לש תודובכמ : דכק אתלימר ,לבח
 ןיא איפוגב .תבית הארנה יפלו | ,ל"כע
 ל"צ ךא שודקה ה"לש רמאש ומכ הנוכה
 : 175% .ךכ 5 '"אמונכ, וא *"הפוקב,
 וא .,ריזחהל רופא אמוגה .לקלקתנ ןידב
 אבר תחתו אישק אפונ אה לע יאקש
 ,אבא 'ר ל"צ

 ,לאומש ינב ,ילע ינב ,ןבואר] :הנ םש
 המל ןמיס אוהו [ןמיס שאויו ,המלש ,דוד
 רמואה לכ ןתנוי ר"א נ"בשר רמאש
 לפנ ךא .העוט אלא וניא -- אמח ןבואר
 סופדבו ,והישאיו ל"צ שאויו תחתו ס"ט
 וקה םמשנו 'שאיו םפדנ היה וניצנוש

 ,שאויו הזמ השענו הגנשב

 אבומ | הנוכהו [תורז ןמיס] :גס םש
 ודראפ דוד 'ר ןואגהל דודל חצנמל רפסב
 ח"ת ינש (א אתתעמש 'ד ןאכ שי ל"זו
 (ד ,ןיבישקמה (ג | ,ןיחונה (ב  ,ןידדחמה

 ר"א אתיימק אתעמש הנהו ו
 הימרי 'ר  הינשה ,רזעלא ר"א הימרו
 הזו ,ל"בשרא אבא 'ר (רדג ,ל"בשרא
 שירה ,רזעלא 'רמ 'זה אוה זמרה
 'ר יכ | ןהידימלתו הנוכה ת"ו ,ל"בשרמ

 ,ןמחנ בר

 םס"שה

 א"רד ידימלת ויה אבא 'רו  הימרי
 .ל"בע ל"בשרו

 המה [ןטיס גורתאו ןונצ ןיזע] :חק םש
 ,אביבח רב הדוהי 'רמ םירמאמ השלש

 ןמיפ אוהו [רפמנש ןמיס] ,טכק םש
 ,ןתנוי 'ר ,לאומש  םיארומאה תומש :לע

 השעש המ ,אברו ,ףסוי בר
 .םד זיקהש םויב דחא לכ

 [ןמיפ ההש אמעט ,חורב ,לקיה] ,םש
 בר ורמאש םירבד 'ד לע ןמיס אוהו
 ,םד תזקה ןינעב לאומשו <

 ןמיס אוהו [ןמיפ זפש םנרש] ,גמק םש
 בר ,הבְר ,לאומש םיארומאה תומש לע
 ,אפפ בר ,תששש בר  ,רמיז)א | ,א]וה

 םע דחאו דחא לכ נהנ ךיאה ,הירכז 'ר
 .תבשב ארמתד ןינוערג

 הנוכהו | ,[ןמיס זחש לרע| :ונק םש
 ,י"רב הכלה ורמא יולו ,בר  ,אלועש
 הכלה ורמא יריעזו ןנחוי 'ר  ,לאומשו
 ,ש"רכ

 ,תינוז ,חבש ,הדונמל ,ויד] ,חי ןיבוריע
 'ז המהו [ןמיס השלש ,הדימב ,לקלקתנ
 (א | .רזעלא ןכ הימרי 'ר רמאש םירבד
 םינש ןתוא לכ (ב  ,םינפ ףוצרפ ויד
 תצקמ (ג ,יודנב ןושארה םדא היהש
 ,יתונוזמ ויהי -- הנוי הרמא (ד | ,וחבש
 אל (ו ,(ןמוסהב ל"צ ןכו) לבב הללקתנ (ה
 שי םיחהפ השלש (! ,ה"בקה תדימכ
 הימרי 'ר רמא ארמנב םש לבא ,םנהיגל
 ,םורבד כ ידוע \ רזעלא ב
 תיב ברחש םוימ (ב ,ה"ד וב ןיעמשנש
 ,הדונמ ,ויד] א"רגה םרוג ןכלו ,שדקמה
 ,הרמב ,ללקתנ ,יתש ,תיב ,הנוי חבש
 אוה ןכ יכ איבנמ ףירע םכחו ,השלש
 ןיא יכ הארנ לבא ,פ"א י"בב ם"קרב
 אוה חבש תבית ךאו ,הזל ןיכירצ ונא
 םוימ = ,"תיב, לכ ,"וחבש, תצקמ ת"ר
 ."ברחש ,

 םינשו ,הרשע הנומש ןמיס] | .גנ םש
 השמח המהו [ןבל ,ורורב ,ונרמל ,רשע

 ירמאמ

 :תיב לכ (א



 ינמיס

 "'בי, ,יתלדיג "'חי, | ,ןנחוי 'רד .ירמאמ
 איעשוא 'ר ,"ןידמול,, ונייהשכ ,םידימלת
 ,םינושאר לש "ןבל,, ,"ורודב,,

 ,תוחול | ,וייחל | ,םיקנע ןמיִס] ,דנ םש
 ךירצש המ א"רד ירמאמ 'ד המהו [תורח

 ,ודיב םייקתי ודומלתש תושעל םדא
 ,ףילחמ ,אינהמ אליז ןמיס] | ,גס םש

 אינורגהמ רזעלא 'רש הנוכה ,[בקעיו ,אקיא

 בר י"ע שנענ (ךופיהל אינהמ אליז תבית אוה)
 שוחית אל רמאד "אפילחת,) רב אחא
 אלש (א םירבד 'ב רובע שנענו ,אבסל
 הירב אחא בר בה"עבל ןיכסה הארה
 ברד הירתא התיהש (ב ,"אקיא, ברד
 ,ןהבש גלפומה היהש "בקעי, רב אחא

 ,תיבב ,המצע ,הנוציח ןמיס] ,הע םש
 ,(םינפב חכשמ ,אלד אניבר | ,האדיחי
 (א םירפסב לפנ תצק תועמש הארנו
 .ןיבוריע ונתנ ה"ד םדוק ל"צ ןמיסהש
 (ג = ,"יביב, .ל"צ .תיבב :תבות ה 83
 ורמאש ארמגה תוישוק המהו "אלו, ל"צש
 וז הבריע ןנת "הנוצח, הבריע ןנת םש
 םאו ייבא רב "יביב, בר ביתמ "המצעל,
 "אלו,-- "אניבר, ביתמ "םידיחי,, לש ויה
 ."תוימינפה, ןמ דחא חכש ,'וכו בריע

 קחצי 'ר םכחה ברה ידידי ינרעה ז"עו
 ,ןשי רגאזמ 'ינ רעשיפ

 י"שר ,ךשחל ימ ןנחוי ר"א ןכו ,אצ םש
 'םותבו ,ךשחל ימ תבית ללכ םרג אל
 ישרפמו תחא הביתב "ךשחלמ, סרוג
 אבומה השעמה ש"ע ןנחוי 'רל וארק ןכש
 אוהש שרפמ א"בטירה לבא ,:בפ אמוי
 הזיא לע שריפ אל ךא ,הכלה ןמיס
 הלימ 'ה רוטיעב שרופמו  ,ןויכ הכלה
 אל ךשחלמ בתכ י"שר ל"זו א"ח שיר
 איה אנמיסלד ןל ארבתסמו -- ןניסרג
 ןיטיגב איההב העמנ אלש ידכ אסרגה
 ףיקתמ ,'וכו לאומשו ברד אתגולפב ,חי
 ורמאי לאומשלו ,איעשוה רב ןתנ בר הל
 וזו הרוסא וז דחא  רצחב םישנ יתש
 הל ףיקתמ םתה ןניסרגד םושמו ,תרתומ

 מי ס"שה

 הל ףיקתמ אכהו [םישנ יתש] ןתנ בר
 חנמ יכה םושמ "םילכ ינש, אדסח בר
 הל ףיקתמ,, ת"ר אוהו ךשחלמ] אנמיס
 אלש םירפסב בתכנו ["םילכ ינש ארסח
 שוריפה) .ףיקתמ תלמ לצא ל"צו ומוקמב
 ,(.אי םירפוס תחפשמ רקיה רפסמ יתקתעה הזה

 'גש הנוכה [ןמיס יבצע יציש] ,זצ םש
 המ (א רואב ןיכירצש הנשמבש םירבד
 ןנירק ןאמל  ,תונשיב א"רמב  ורמאש
 ןה ולא לאומשר הובא שרפו ,תונשי

 ,תורשוקמו תועוצר ןהב שיש לכ תונשי
 ,"תונשי לאומש | ,י"ש זמרה אוה "עו
 בר שריפ םיתבצ יאמ ,םיתבצ ןאצמ (ב
 ,י"צ מרה .אוה הז לעו | ,יווז יוז. הדומ"
 ,ןהילע ךישחמ ורמאד (ג ,"הדוהי םיתבצ,
 רמאקו גוז גוז והנילייעל יאמאו ישקמו
 אשרפימ ידידל הדוהי ברד הירב קחצי בר
 ומרה אב .זי'עו .. וכו = .אבאה . הינימ ל
 בר, ץרתמ "והנילייעל , תיישוקש ,י"בצע
 ."הרוהי רב קחצי

 ת"ר אוהו  ,[ןמיס ס"בע] :חס םיחספ

 ורמא םלוכש ,ףסוי בר ,הבר ,רזעלא 'ר
 ,םכל ןניעבד םידומ לכה

 ,[ברע לבאמ] אייח 'ר אינתהו ,בע םש
 'יפ "ברע ריאמ,, ל"צו ס"ט תצק לפנו
 'רו א"ר וקלחנ אלש ןידה רמא מ"רש
 ןעיו "תבש ברע, לומל דחא -- עשוהי
 ,וקלחנ אל ןועמש ר"א אתיא ,בע ףדבש
 ןכלו ,ריאמ ר"א ןאכבש ןמיס וחינה ןכל
 אל םש יכ ,כ תבשב הז הבית אתיל
 אתיל ןועמש 'ר ירבד יכ תועטל לכונ
 ,םוקמ םש אוהש שריפ י"שרבו ,םש
 .(רחא ןושלב .אי םירפוס תחפשמ)

 השלש המהו [ןמיס ש"קמ] :ביק םש
 תא יסוי 'רב לאעמשי 'ר הוצש םירבד
 ."הלבט ךתשא ,חקמ ,םומ,  ,יבר

 ךדואמ ךדשכ שידא שאיר] ,טיק םש
 אוה ש"איד תביתו | [ןמיס  (ס"קד ,הטמלו)
 ,ש"ידא .לאומש  ,ויחא ,ישי דוד ,ןמיס
 ,םלוכ ,ך"רשכ ,לאומש ,ישי דוד ,ויחא

 לאומש



 ס"שה ינמיס כ

 רמול = וליחתהו . ,םלוכ דוד  ,לאומש
 ,הטמלו ךדואמ | תביתמ

 ץחמו טשפ ,םיניבה  ,ןיב]  :זמ אמוי
 ,תניפחב ,בשחו ,רזפו (ץמקו ל"צש הארנו)

 פ"רד תויעבא לכ המה | ,[ןמיס וריבח
 םינמיפ הברה רפח ךא ,אטשפיא אלד
 אלש תויעבא המכ דוע יעב פ"ר יכ
 , ,אטשפיא

 ,זמר אוהו ,[ך"דסש ןמיס] ,אי הליגמ
 ,שרוכ ,שוירר ,ברחנס ,המלש

 'יפ  ,ןניסרג אל ירענ י"שרב :בי םש
 זמר אותה "מיס" ירענ יי" בותכ " היחש

 ןנבר ,ל"ביר  ,ןמחנ בר רמאש םיצוריתל
 ,ןנחוי "רו ,אבר

 זמר ,[ןמיס הפשנ ןקע ,תלב] ,הכ םש
 השעמ ,ןימגרתמו ןיארקנ וללה םירבדש
 "רמת, השעמ ,"טול , השעמ ,"תישארב,,
 ,ןישנוע  ,תוללק ,ןושארה "לגע, השעמ
 .ערוה ,שגלפ ,םולשבא ,רמתו ןונמא

 םיזמר המהו [ןמיס ןרבער] :הכ םש
 ,"ןבואר,  ןימגרותמ אלו ןיארקנ ולאש
 ,ןונמאו דוד ,םינהכ תכרב | ,ינשה "לגע

 ,יאכָז 'ר זמר = ,[ןמיס ןפלז] יזכ םש
 'ר * יאדירפ  'ר '" ,עומש ' ןפילוע א-ה
 המב דחאו דחא לכל ולאשש | ,אינוחנ
 ,הז רמא אל הז רמאש המו םימי תכראה

 ,וכשמ י"שריפו [ןטיס ופאמ] ,אל םש

 .ךתולעהבבש רבדיו, ךלדלספ ,ףסכדםא
 ,אבא " אריזה ךןנתויד ןיגח| =". :הפיקומ

 ,אייח ,לאומש ,יסוי ,בקעי | ,(והבא | ל"'צו)
 ושע ולאה םימכחה לע [ןמיס םחנמ
 תומש המכ דועו םוחנת רסחו ,דפסה
 ,םיארומא

 רשעמ הקדצ תוסייג ץובק] :ח תינעת
 רמאש םירבד המה ,[ןמיפ םנרפ *(לי'צב)
 ,םיפשג ןיטעב .י ןנתוי "רה

 ,רפא | ,םיקשו ,הבית ,בוחר] ,זט םש
 םיזמר המה [ןמיפ הירומו הרובק ,רפא
 ,לאשנ הלאמ דחא לכ לעש

 המל (ב = ,"בוחרל,, ןיאצוי המל (א

 ה

 ןיפכתמ המל (ג | ,"הביתה , תא ןיאיצומ
 נ"ע "רפא, ןינתונ המל (ד "םיקשב,
 ,שארב "רפא, ןינתונ המל (ה | ,הבית
 יאמ (1 ,"תורבקה,, תיבל ןיאצוי המל (ו
 ,"הירומה, רה

 ,רוע ,עקרקו השא ןמיס] ,גס תומבי
 המה [יתחפ ,ירגת ,תוכרבה יתש ,תאז
 ,רזעלא 'ר .ירמאמ העבש

 .השענ אל היל רמא ןמיס] :זפ םש
 . השענ אלו ,השענ ,התימב (ל"צב) השענו
 המ המה | [ןמיס המורתו םוביי  ,דלוב
 אברל אתרקסארמ הדוהי בר השקמש
 השקמ כ"חאו ,םיתמ השענו--השענ אל
 םהינשו ,רלוב השענ אלו --- דלו השענו
 ,המורתו םבי ןינעל

 ,(לדנפ ,המבי ,תרתה ןמיס] .בק םש
 הדוהי בר םש רמאש תוכלה שלש המה
 ,בר רמא

 זמר אוה [ש"אב ןמיס] ,םי  תובותכ

 רמא דחא לכש ישא בר ,ייבא ,אבר

 ,רחא ץורית
 זמר אוה ,[רח ,דנ ,חנ ןמיס] ,אכ םש

 רמא ימו ורמאש םיארומאה תומש לע
 .אוה ,(ת"נ) אייז] רב אנינז[] ,יכה לאומש
 וי ירכ  אייזד ",(רינ) - הדוהי' רפ

 .(ד"ח)

 ,תימהו ,המ = ,קיזיה ןמיס] | .אמ םש
 (א םש אבומש תוישוק 'ד המה [ללכ
 ,דעומל םת ןיב המ (ב ,קיזמהו קזינה ןנת
 ;ללמהצהו דע תמה כ

 ,ףרז = ,קש = ,ירבנד ןמיס] :;גנ םש
 "יפ .[הסנאו הסורא  הינש המביו הנאמ

 'ר ,שיקכל שירו תששע ברש ף"רז ק"ש
 ןידכ ולאש אפפ ברו ,אבְר ,רזעלא
 ,הפורא תב ,הינש תב ,המבי תב ,תנאממ
 ,וק"יתב וראשנ םלוכו ,הסונא תב

 ,הוצמ ,האמו ,ףלא ןמיס] :אצ םש
 ,םירברב ,ויתורש ,ףקז  ,בקעי ,התבותכב
 תוישעמה לכ לע - םיומר המח * [ןיקיסע
 יקסמ הוהד ארבג אוהה ,ארמגב אבומה

 היב



 ינמיס

 ,יזוז "האמ,, היב יקסמ ,יזוז "אפלא,, היב
 "התבותכל,, הנבזד ,םימותיה לע "הוצמ|,
 וילע "ףקו, | ,"בקעימ, הרש \שריש,
 לעב ואל | ,"ויתורש לכ .רכמ "י,הולשב
 ."ןיקיסע,, וילע ואציו ,הא יריד "םירבד,

 ,ןיאצח ,תיב ,דבע .ןמיס] : כ ןישודיק
 תועביא השלש ולא  ,[םיבורק רבע תיב
 רבע ,תשש ברמ אנניח רב ה"ר יעבש
 לאגנ תיב רכומה | ,ירכנל רכמנה ירבע
 ,םיבורקב לאגנ  תיב רכומה | ,ןיאצחל
 לאגנ אוה םגש דבע תבית  ופיסוהו
 | ,םיבורקב

 המה [ןמז שבח שרח ןמיס] ,אכ םש
 הירב אקןא בר  השקהש המ םיזמר
 ברל אבס אא בר ,ישא ברל אבךד
 ברל ירמ ברד הירב ארטוז רמ ,ישא
 ,ישא

 המה [קר רב בע ןמיפ] ח ןיטינ
 ,ל"וחל אירופ התוושש םירבד השלש
 הדבע רכומה ,אממ הרפע וונייהו

 אירופ התווש םירבד 'גבו "טל וירמה

 הבית הדישב בכור ,ףשעמב תבייח י"אל
 הנוקו * ,'פותה םש ורמאש ומכו לדגמו
 ,םילשוריב הנוקכ אירוסב הרש

 ןנחוי רזעלאו יסא ןמיס] :אכ םירדנ
 אוהה ארמגב םש ורמאש המ הזו [יאניו
 הימקל | ,"יסא, | 'רד " הימקל | אתאד
 הימקל "ןנחוי,, "רד הימקל "רזעלא , 'רד
 .םרדנ ריתהל ,אבס "יאני,, 'רד

 אבב י"שריפו = ,יללי אנמיסו ,טפ םש
 אכב ,רפי אל יינת רדהו רפי ינת ,הנושאר
 ,רפי רדהו רפי אל ינת הנורחא

 חליג אוהש | דיחי ןמיס] :בנ רוז
 שרפמ דורל חצנמל לעב ןואגה |דחאו
 םיצורית 'ד אבומ ארמגבש ,ןמיסה תנוכ

 ע"ר םירבד השש ינת אקר אתיירבה לע
 "דיחיד, ,הרועשב םצע יקופאל (א ,אמטמ
 ינת אק יב א"באו (ב ,הילע גילפד אוה
 ,ינתק אל יחה ןמ רבא ,תמה ןמ רבא
 רמולכ "איהש,, תבית ןמיפ וחינה "עו

 אכ ס"שה

 ךירצ ןיא תמה ןמ רבא בישח אקד ןויכ
 יכ (ג ,"אוה אוהש,, יחה ןמ רבא בושחל
 (ה "/תלגמ ,"ריזנד אביה .לכ \ ינת אק
 ו'עגנ ע"ר היכו רצה אל" םדט תנע בש
 לכמש שריפ | ,רחאו תבית ןמיס וחינה
 ץוח ןלוכמ רוח רמאש םירבד הששה
 אלו | ותנוכ ל"כע "פח, רנינהו ;רחאמ
 ,ונושל

 ,ורכל ,תמא ןמיס] ןנחוי ר"א ,הל הטוס
 השלשש הנוכה ,ריאמ 'ר םושמ ,[היול
 ,הטוס 'פמב מ"ר םושמ ןנחוי ר"א תוכלה
 רבד וב :ןיאש ערה :ןושל לכ אכה (א
 :תוסוקמ נב "מ במ המקל( ,"תמא)
 ץהולמ , (ניאש 'לכ ומ (2" היפ "ודבל]

 ,ןכור ,הכרבל הואתמ ןמיס] :חל םש
 ,(הלגעב + ,הנהנ= ,ריכמ-' וס -/החומעב
 ,ל"ביר רמאש םירמאמ 'ה המה

 ודיב םנהיג רבוע ףא ןמיפ] :אמ םש
 רמאש םירמאמ השש המה [הלוג הדנ
 שנועהו ףינחהל רוסאש ןינעב רזעלא 'ר
 ,הרובעב האבה

 וריבח חילשו םסב השועה ןמיס] ,ונ ק"ב
 ינידמ ןירוטפש תוכלה 'ה לע זמר [רבשנ
 ,םימש ינירב ןיבייחו םדא

 בשה םלועל הריזחה ןמיס] :ונ םש
 םימעפ 'ז המה [רכש רבשנ תרמא אייח
 ,הריזחה (א ,הברל ףסוי בר ול השקהש
 ול ןיא בשה .(ג = ,בייח .אוה םלועל :(ב

 רכ אייח 'ר.ירמא אהו '(ד  התיבב הלא ]|
 0 ,רבשנו ו ,הרמא םא אל" (ה אבא
 ,'וכו הרפ רכושה היל עייסמ אמיל

 אוה | [ןמיס ןחב חיב ,דבח] :פ םש
 'ר אוה (ר"בח) ,םיארומאה תומש לע זמר
 ,אךא 'ר םושמ אבא 'ר םושמ אחא

 'ר םושמ אבא 'ר הל  ירמאו (חיב)
 'ר הל ירמאו (ןחב) ,אז]א 'ר םושמ איה
 ,אנינח 'ר םושמ א[ןא 'ר םושמ אבא

 השלשל זמר | [ןמיס ןלק] :טצ םש
 ,ארטוחל . ם"רדה .אפילא> ןנתד = םירבד
 | ,ודכ הרבשב ,עובצל ,ורשק

 םש



 ס"שה ינמיס בכ

 'ד המה = [ןמיס 'פ 'מ 'ל 'ד] ,ק םש
 ,עובצל ,ןך מ"רד אבילא ורמאש םירבד

 | ,הצרפנ ,ךכסממה

 ףסוי ברש זמר ,[ןבס ןמיס] .בק םש
 אָנוה ברד הימק אבא 'רד ירוחא ביתי

 איההב העמנ אלש ידכ הז ןמיס ושעו
 ףסוי בר ביתי אתיא םשש :זטק ןמקלד
 ,ןמחנ ברד הימק אייח רב ה"רד ירוחא

 ימגקממ ,שנמפ ןמיס] :אכ מ"ב
 /אבומש ש"תה לכל זמר אוהו [זעסבמ
 ,איצומה ,תונושל ,ילוגיע ,תועמ | ,תוריפ
 ויה ,ףמש | ,בנגה | ,תועיצק  ,יתמיאמ
 ,והדוע ,ופיסוהו ,רציכ  ,ןיפדרמ םילעבה
 ,וז התאצי

 ,בהוא ,תמהב ,תמהב ןמיס] .בל םש
 היל עייסמ אמיל לכ המה [ןצבר אנוש
 ,בהוא ש"ת ,תמהב ש"ת 'וכו תמהב
 וכו

 ןיארומאה תומש [שר בז ןמיס] ,אנ םש

 ,הבר ,רזעלא 'ר .הנשמה תא ןיצרתמה
 ,יששא בר ,אבר

 ןילעמ ,ןילוגנרתו ,יזיע ,המכ] :חס םש
 אבומש ןנבר ונת לכ תלחתה המה [ןמיס
 ,םש

 כ "י ,לתומ יהב ,ךמיס| יב יב"ב
 ש"ת לכ המה | [נ"רד תונולח ,ןיקלוחו
 ,ארמגב םש אבומש

 המה [השמ שדקמ לודג ןמיפ] ,ט םש
 ןינעב רמאש רזעלא 'רד ירמאמ ''נ
 ,הקרצ

 ,היעשי אוהו | ,[ןמיס קשמי] ,ומ םש

 היקזח .ובתכש הלהקו ש"הש | ,ילשמ
 ,ותעיסו

 -םינשו לאקוחי ,אוהו [ןמיס גדנק] םש
 ישנא ובתכש רתסא תליגמו לאינד ,רשע
 ,ג"הנכ

 יאק ןמיסה הז [קהממ ןמיס] ,מ םש
 ינפב םנירש נ"רא אבר רמאד ליעלדא
 פויק ,האדוה ,אעדומ | ,האחקמב ,םינש

 רסח יכ "קקהממ,, ל"צש הארנו ,תורמש
 .םינש ינפב אוהש ןינק ןיד

 ןנע בר אוהו | [ןמיפ בנע] ,אמ: םש

 'ךהו: ,םהיתורשב אקרב ילקשד אנהכ בר
 רד הוהד אוהה םש ורמאש המ אוה |

 ,דואמ קוחד אוה לבא ,אתילעב אתשקב
 ךאו ןמיס דבנע ס"קד תסרג הארנ רתויו
 ,ןנע בר לע זמר אוהו ,ןמיס רכנע ל"צ
 אב ןנע ברש 'יפ ,הדוהי ,אנהכ ,ןמחנ

 ,הדוהי 'ר ינפל אב אנהכ 'רו  ,נ"ר ינפל

 זירכמ | ןמיס ןיקיזנ הלוכד] ,המ םש
 ןושלה 'יפו ,ס"קדב אסרגה אוה ןכ [אבר
 אוהו ,ןיקיזנב ךא אצמנ (אבר זירבמ) הזה
 ,ביק בכ .ק"בב

 ר"ת לכ המה [ןמיס קלמע] :ומ םש
 ןושאר חקול | ,דיעמ הולמ ,ריעמ ברע
 ל"זר ושעש המו ,'וכו ריעמ ןלבק ,דיעמ
 קלמע רכז תא חכשל אלש אוה הזכ ןמיס
 ,(ץיוורוה לואש 'ר ג"הרה ידידי יפמ יתעמש)

 ,רמוא ריאמ 'ר [ןמיס עפדמ] ,נ םש
 'ר רמאש תוכלהה אוהו (ס"קדב אבומ ןכ)
 ושלא 'ר .,יםוי .'ר ..,הדוהי 'ר ,ריאמ

 ,אתליבתד ארפעכ ןמיס] :גע םש
 תוישעמ המהו [היתלסל אברקע היתקרט
 ליקש ,המהו ,הארש המ ח"בבר רפיסש
 היתקרט תחתו ,"אתליכתד,, אנרק ,"ארפע
 חרקד יעולב יבג אוהו "הירטוק, ל"צ
 "אברקע,, היל הירדהד ,"ארטוק,, יקפמד
 ."יאתליסל, אתלקש

 אוהו ,[ןדרי ,העש לב ןמיס] :דע םש
 המ "לכ, בר רמא הדוהי בר רמאש המ
 ,אצוי "ןדרי, ,שקיבש "העשב | ,ארבש

 לכב [בער ,לאירבג  ,םימי ןמיס] םש
 ,י"רא ימיד בר אתא יכ רמאנ ולא

 'ר אוהו [ןסנ םגז ןמיס] :חע םש

 יר ,ריאמ 'ר ,לאילמג ןב ש"ר ,רֶזעילא
 והל יריבס והלוכש ,םוח] ,סוכמוס ,ןתנ
 | כ .ןבומ וכ

 ,ןישדוג ןיאו ,ןינייעמ ןיא ןמיס] ,טפ םש
 שפנ ,רשעו ,השלש ארטלבו ,ןימדרגאב

 תולקשמ



 מ ם"שה ינמיס
 0 ה

 ,הבע | ,קחממ' תולקשמ
 ןישדוג ןיא ןמיס | ל"צש הארנו | ,[השעי

 ולאה תוכלהה לכב 'יפ | ;ןינייעמ יאו =
 ל"צ "השעי אל, הנורחאהו ,ר"ת רמאנ
 :טפ םש ורמאש המ הזו ,"ההשי אל,
 ,'וכו םדא ההשי אל ה"נת

 ןיא = ,תוריפ  ירצוא ןמיס] :צ  םש
 ,ןירכתשמ ןיאו = ,ןיאיצומ ןיאו = ,ןירצוא
 [ןיאיצומ אלו  ,ןיעירתמ  ,םיציבב םימעפ
 ןמ ץוח ר"ת ורמא תוכלהה "ולא לבב
 ,ה"נת רמאנ ןורחאה

 ,(ךלמילא ל"צו) ךלמ | ןמיס ,אצ םש
 אשנתנ ,רטפנש ,םינש רשע ,םהרבא *

 אבר רב ןנח בר רמאש קמ המהו ,[ודבל
 הימיא | ,ןומלשו ךלמילא | ,בר  רמא
 רטפנש םויה ותוא ,םינש רשע ,םהרבאד
 ,אשנתמהו קוספה לע שרדש המו ,םהרבא
 ןמיסה וחינהש הזו "ןנח בר רמא,, בותכ

 רמול ליעלדא ךייש ןיאש "ודבל אשנתנ,
 ,"רמאו, ןושלב

 ,אבורח ,לעופ | ,עלפ ןמיס] :אצ םש
 רמא םירמאמה ולא לכב [ןירמא ,אילמ
 ,אנריהנ נתי

 ןירוש רוש דבעו השא ןמיס] :בצ םש
 יביתימ = תוישוקה לכ המה | [תוריפו +

 רוש ש"ת | ,ודבע רכומה ש"ת ,השאה
 העור היהש רוש יאנתכ אמיל ,חגנש
 ,תוריפ רכומה ש"ת | ,גורה רוש אצמנו

 ןיבארד ,ירטש ,ירת ,לכ ןמיס] ,רצ םש
 לע [אתונלבקו ,האנוא ,ןמחנ בר רב
 םינורחאה השמחבו יביתימ ורמא ןושארה
 םימעפ 'ב םש השקמש המו ,ש"ת ורמא

 ,בישחק אל אפיסמ
 ,אליש בר רב הבר רמא ןמיס ,גיק םש

 ,ארומא םש אוהש רמאי ם"שה תרוסמבו
 םיצורית 'ד המהו "ןמיש, ל"צ תמאבו
 רמא ,רמא אליש רב הבר ,םש ורמאש
 ,וקבדי ארק רמא רמא י"בנרו ,(עיא ארק
 רמא ישא ברו ,תוטממ וקבדי רמא אברו
 ,'וכו בו הטמל הטממ ארק רמא

 המה [םכח ינע ,רדה ןמיס] ,זמק םש ' אל ושעת אל
 ,אמח רב סחנפ 'רמ תושרד ''ג

 ףסויו ,דחפלצ ,ברל ןמיס] :זיק םש
 תוישיק שש המה [בשחי ,השנמ ,לפכיא
 ,ייבאל פ"ר השקהש

 זמר אוהו [םשפנ ןמיפ] :בכק םש

 ארמגה תישוק לע וצריתש םיארומאהל =
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 ,אפפ בר ,ןמח] בר המהו ,ןבה רחא יאמ

 ,ישא בר רב 7" ,יש/א- ם

 םרמעד ,הימיא ,אמטוז ןמיפ] ,אנק םש
 ,רבי ומידי ברו .יפוט בר :אתווחא "תרתמ
 הימיא ל"צו תצק תועט לפנו [ףסוי
 בר אתווחא יתרתמ ,םרמע ,ימר ,ארטוזד
 השמחה המהו ,ףסוי רב ימיד ברו יכומ

 ארטוז ברד הימיא ,םש אבומש תוישעמ

 הימיא ,אמח רב ימרד הימוא ,איבוט רב
 אנתמ רב יבוט ברד היתחא ,םרמע ברד
 ,ףסוי רב ימיד ברד היתחאו

 ,ריאממ 'ר אוה [חינמ ןמיס] .דנק םש

 .ארס[ך ברו ,בקעי ירי ןתב יל

 המה ,[ןמיפ שקנב שמרס] : ו ןירדהנס
 ונב רזעלא 'ר ןידהו רמואה םש םיזמר
 ,עוצבל .רוסא רמא ילילגה ישוי 'ר לש
 ריאמ 'ר ,ךךבמ דציכ רמוא' "ךזעילא 'ר
 החרק ןב עשוהי 'ר ,ץאנזמ הז ירה רמוא

 -- רמוא יבר  ,םולש שיש -- רמוא
 רמוא איסנמ ןב ןועמש 'ר ,ותיב ךותמ
 רמוא שיכל ןב הדוהי 'ר. ,ואבש םינש
 רמוא החרק ןב עשוהי 'ר ,השזכ דחאו --
 ,קותשי אלש ןינמ --

 אוה ,תורימז ,עבש ,יתשו יעמש] ,ז םש
 םש אבומש תוישעמ השמחה המה ,[ןמיס
 - הדוהי "ברל לאומש ל"א "רחא לכ 'לעה
 .ףוסבל .ארבג תבית רסחו ,ביתכ ארק

 המה ,[ןמיפ הארי | ,ןוממ ,תמא] םש
 רב לאומש 'ר רמאש םירמאמ השלש
 .תונייד ןינעב ןתנוי ר"א ינמחנ

 ,[ןמיס ידג ,ךירצ ,אישנ | ,ןמז] :י םש
 ,הנשה תא ןירבעמ ןיאד םירבד 'ד המה
 ,ר"ת רמאנ א"כבו

 םש



 --ה

 המה ,[ןמיס רפיסו ,ךלהו ,רזח] ,טי םש
 ןיקתהש המ אבא רב יימר רמאש םירבד 'ג
 ,ירופיצב יסוי 'ר

 ,ותשאו ,ןנחוי ,ארק | ,אנינח] : םי םש
 'יפ [ןמיפ ודומילב ,לאומשו ,הלואגו ,רזעלא
 קוספמ היאר ואיבה םינושארה השלש
 ,ודלי ולאכ ותיב ךותב םותי לדגמה לכש
 ,הנארקתו קופפהמ היאר איבמ אנינח 'ר
 קוספמ רזעלא 'ר ,ותשאו קוספמ ןנחוי 'ר
 זמר אוה ודומילב לאומש תביהו ,והלאנ
 רמאש ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש 'רל
 ולאכ הרות  וריבח . ןב תא רמלמה | לכ
 ,ודלי

 המה ,[בנג ,תוירעו ,רבד ןמיפ] :וכ םש
 ,ןמחנ בר רמאש םירבר ''ג

 םיזמר המה ,[שפרח ןמיס] ,בל םש
 רמא | אנינ[] 'ר  ,ןירהו רמואה םש לע
 אפפ ברו אבר  ,הריקךו השירר ןידב

 רחא י:תמא""י  יששאו בלה ,המגךש  .ןירב

 ,הרשקפל
 ,[הטמ ,הנעמ ,טפשמ ןמיס] :רל םש

 אפפ רב אחא בר רמאש םירבד 'ג המה

 ןמקל (ב ,טפשמ ןירב אכה (א ,הז קרפב
 אלי :ןנרב ,,לרל,(ב.. ,הנעת אל .ןידב אל
 ,המת

 הל ,םש
 בר רמאש םירבד 'ג המה
 ,ןושארה םדא ןינעב בר
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 ,(םודאב ,הכזו ,ארק ןמיס] :מל םש
 לע קחצי 'ך רמאש םירבד 'ג המה
 ,והידבוע לא באחא "ארקיו,  ,והידבוע
 ."םודאל , הידבוע ,והידבוע "הכז , המ ינפמ

 ,[הארתה | ,ףייס ,םלפ ןמיס] :מ םש
 תחדנה ריע ורמאש המ  םיומר המה
 "טלפ,, םנוממ ןכש אימר אל יתרת ךנהל
 ןיממוז םידע ,"ףייסב, ןכש .אימד אל ז"ע
 .'הארתה |, םיכורצ, ןכש =.

 ,אביצחד ,הישפנ ,הפב ןמוס] ,חמ םש
 אבומדכ ל"צו ס"ט אוהו ,[אנמואד ,אסיכנ

 ,[ןמיפ .ימרא ,ףוסב ,העש]
 רמא הדוהו
 תבית רסחו

 ם"שה ינמיס דב

 ,אביצחד ,הישפנ ,הפכ ןמיס] ס"קדב

 [אנמואד ,אסיכד ,באמ | ,ריתוה | ,ירבקד
 לכ כ"חאו יבותימ ורמאש המ המהו
 ,ש"תה

 ,תוירע יוליג .אוהו ,[ןמיס רשג] ,זנ תש
 ,םשה תכרבו םימד תכיפש

 ,[ןמיס תבש ,ודבע  ,היבגמ] : חנ םש
 רבוע ,ודי היבגמה ל"ר רמאש המ המהו
 .תבשש םו"כע ,ותמדא

 ,(חישמל הוחתשי דבע ןמיס] : אס םש
 וליפא ,דבועה ןיד ייבא רמאש המ אוהו
 ,חישמ ןהכ ,(ול ווחתשהש) רבענ

 ,ןינמפ ,םירת ,םלוס ןמיס] :זע םש
 רובב םלופו בר רמאש המ אוה ,[לתוכב
 ,לתוכב רורצ ,ודיב ןינמסו ,ודיב סירתו

 ל"צ תמאבו [קרשב ןמיס] :טע םש
 תבית ןמיס תושעל וצר אל ךא ,רקשב
 םינמיס המהו ,הביתה וכפה ןכל רקשב
 ,שיקל שיר ,אבְך ,לאומש ,והבא 'ר

 אוהו ,[ןמיס םק םשג םג קרצ] :צ םש
 םק קרצ] א'שרהמ תסרגכ ל"צו ם"ט
 ,םיקודצה ולאש םינמיס המהו [םג םשג
 המהו ,אנימ רפיק ,ארטפואילל ,םיאמור
 יר ושוק . 'ר...לאילמג , .ןבהל . ולאש
 תוהגהו | ,יזכא 'ר .לאילמב ןבר | ,ריאמ
 ,ונווכל א"א א"רגה

 ,אישרשמ ,אבר | ,אריז ןמיס] :ק םש
 ,םחרמ ,ןנחוי ,הפי ,יאני  ,איבומ | ,אנינח
 םיארומא העבש המה | ,[רצקמ  ,עשוהי
 'רו ,םיער ינע ימי לכ קוספה ושרדש
 הז יאני 'רו ,הבוט השא שרד אנינח
 ,ינמחר הז רמא ןנחוי 'רו ,הפי ותערש

 ,הרצק ותעדש הז לב"ירו
 (תותיב  ל"צו) םיתב הדש לע ןמיס] ,גק םש
 בר רמאש תושרד 'ג המה | ,[הנואת אל
 ,אבא רב הימרי ר"א אדסח

 ,קירצו ,עשרו  ,רובג ןמיס] :וק םש
 רמאש םירמאמ השמחה המה ,[רפוסו ,ליח
 .ההצי ור

 ,[וארקו ,יצחו ,ואר  ,השלש ןמיס] םש

 המה



 תכ ס"שה ינטיס

 יןנחוי 'ר .רמאש םירמאמ העברא המה
 ,[ןמיס לגעב ףרט דיעמ םוי] :ד ז"ע

 ,לב"יר רמאש םירמאמ 'ד המה
 ריזנ ערוצמ תדלוי ז"ע ןמיס] ,ח תועובש

 אמיא ,ז"ע אמיא ושקמש המ המה ,[ולוכו
 תביתו ,ריזנ אמיא ,ערוצמ אמיא ,הרלוי
 .ס"קדב אתיל ולוכ

 ,תלזג  ,רוב = ,ןורגינס ןמיס] :ל םש
 ןינמ םש אבומש ר"ת 'דה המה ,[המרמ
 בשי אלש  ,ןורגינפ השעי אלש | ןיירל
 ,ןלזג אוהש וריבחב עדויש ,רוב דימלת
 ,המורמ אוהש ןידב עדויש

 תלתו ,דימלת אתלת ןמיס] .אל םש
 המה ,[םיטעמו עמוש טוטרמס ,בוח ילעב
 ,וריבחב השונל ןינמ 'ג ,דימלת ייניד 'ג
 עמשי אלש ןידו ,ןיטוטרמס שובל דחא ןידו
 ןלוכו ,םיעטי אלש | ןידו  ,ןיד לעב יירבד
 ,קחרת רקש רבדמ קוספה ןמ ונדמל
 תוכז ןמיס] יסרג ןילבולו איצניוו םופדבו
 טוטרמס ד"עב ץוח םיתאמב הנמ העוט

 ,איה איהו ,[םיטעמו עמוש
 ,תובנל .איטלד ,םהרבא] : הל םש

 ,[ןמיס .לאינד ,המלש = ,ןימינב תעבגב
 ,םהרבאב םירומאה תומש לכש םיזמר המה
 המלשב ,ןימינב תעבגב | ,תובנב = ,טולב
 ,שדוק המה לאינדבו

 לעבד תותיכ הבוח ןמיפ] ,זל םש
 אבומש ש"ת לכ המה ,[אריזנ רמוח תיבה
 ,םש

 ונתד ,ןועמשו ןבואר ןמיס] :אמ םש

 ,יצפע ,ינולפו ינולפ ,ערפו יפזי ,אתכלה
 המה | ,[ירת יבכ  ,אתונמיהב | ,יארמס
 לעב תעירפ ןינעב תוישעמ ירופס הנומש
 .םש אבומש בוח

 אניבר | ,דומלל ישא ןמיס] ,י תוכמ
 בהואה לכ רמא "ישא בר, אוהו ,[דמלל
 "אניברו, ,האובת ,.ול ..ומהב מעש
 ."רמלל . בהואה לב מא

 ,[ירפסו ינמהמ ןנבר ינמיס] ,אי םש
 םירפסו ינמהנ ןנברי ןמיס ל"צש הארנו

 ,ןנברו הרוהי 'ר ןיקלוחש (ןגברו) הנובהו
 'רו הימחנ 'ר ןיקלוח (יגמהנ) כ"חאו
 ןירב ןיקלוחש | (םירפסו) כ"חאו  ,הדוהי
 ,ריאמ 'רו הדוהי 'ר רפס

 המה ,[האפו ןכשמ ,לזג ןמיפ] ,זט םש
 ,רמא אנמחרד ושקהש תיישוק 'ג

 לכ יזמר ,[זנש יאבנש ןמיס] .בכ םש
 ,ףיקתמ םשב םיאבומה םיארומאה תומש
 בר ףיקתמ ,איעשוה בר ףיקתמ ומכ
 שא בר \ ךילבא ' וה באייר : אינבה

 בושחילו ינמ 'רל אריע]ז 'ר ל"א ,איבר
 הכו

 המהו ,[קפ קמשמר ןמיס] .דכ םש
 אב -- דוד אב ושררש המ לע םיזמר
 אב -- סומע אב -- היעשי אב -- הכימ
 השמ רזג תוריזג 'ד ורמא כ"חאו ,קוקבח
 לאקזחי אב -- הלטבו םומע אב --
 ןעי ךא ,קממשד ל"צ היהו | ,הלטבו
 ושע ןכל דחיב ן"יממ 'ב הרבהה השקש
 ,קמשמד ןמיסה

 ל"צו ,[רשב שגה ןמיס] :ה םיחבז
 םש ורמאש המ לע זמר המהו ,דשנ שנה
 בה :םיתוג .ןמחנ - בהו אגו ..בה ביתי

 בר ביתי ורמא כ"חאו ,והייבג תשש

 הנתמ רב אא בר ביתיו תשש ברו ןמח]

 ,והייבג

 הלוע רפכמ ימ לע תאטח] :ז םש
 ארמגה השריפ םש ,[ןמיס ןרוד רחאל
 הגובה

 אב אצב רהממ ןציאבק ולש] :ח םש
 'רו ,לאוטששר הובא אוה "ולש,, ,[ןמיס
 ,חבו] .ביתכ הוה יא ישרדד אליא
 י"ר ,ןיבא ר"א בקעי 'ר אוה "ןציאבק,

 בכה .הירב,,ז"מ החצי (בהו ,ןיבפפ רב

 בר | ,אהטוז | ר..אוה, ,"רהממ.. ,,ךמחנ

 יאממו .,תיקתמ ללה יהל קב .רמ*
 אזו ברג יבא 'ר ,האצב | ,םפפ חומה

 "אב, ,תרמא  תיצצמ ימו ףיקתמ האתרגב
 אצמנ ס"קדבו ,לאומשד הובא | אוה
 | ,םישבושמ םלוכו תונוש תואסרג

 םש



 גיס ופ

 ,תונינא ,רתות אלו ,רתות אלו] : זט םש
 רוביצ  ,דיחיו = .דיחי .,האמוט  ,האמומו
 לוערל .. םיכייש . וללה | םינמיסה | ,[ןמיס
 ,תונינא רתות אל יאליהא רב אבר ךירפד
 לצא האמוט רתותו ,האמוט רתות אל
 .רוביצ ןברקב -- דיחי ןברקב ,ג"הב

 רמוחו לק הוש הריזגושקיה] :םמ םש
 והמ .שקיהב דמלה | רבד .'יפ . ,[ןמיס
 שקיהב .רמלה רבד וא ,ש"גב דומליש
 רסחו ,אכפיא וא ,ח"וקב דמלמו .רזוח
 | | ,"בא ןינבו, תבית

 שרפמו ,[ןמיס ץפח ץק] ,טס םש
 קלומו ,ץוחב םישדק קלומה איבא ארמגה
 ,ץוחב ןיב םינפב ןיב ןילוח

 קלמ הלוע ' הלוע  ןמיפ] +: ב + תוחנמ
 ,םישדק ישרק ,ףועה תאטח | ,הצימו
 ,תוישוק שמחל זמר אוה ,[םילק םישדק
 ףועה תלוע ,הלעמל הקלמש ףועה תלוע
 הזהש ףועה תאטח ,הלעמל המד הצימש
 ,ןופצב ןטחשש םישדק ישדק ,הלעמל המד
 אישוק לכו ,םורדב ןמחשש םילק םישדק
 ,הילע ןיחיכומ הישעמ ץרותמ

 ,[הישישל אדא רמ חיקר ןמיס] :ה םש

 ,םיצרתמה םיארומאה לכ תומש המה
 "רמ ,, ,אניבר ,אקְךא בר ,שיזכל שיר ,בר
 יאשיש , בר "אדא, ברי. ,אניברד הירב

 אכיאד םושמ,,  וצוריתב רמוא דחא לכ
 ,אניברו אחא ברמ ץוח "רמימל

 ,המהו ,[למקיו ץתנ ןמיס] ,טי םש
 ,תונברק ,םירופכה םוי ,ערוצמ ,הדות ,ריזנ
 אל תונושארה 'גב ,םינפה םחל ,החנמ
 תונורחאה 'גבו ,הרות אלא םהב רמאנ
 ,הקוח ביתכ

 ,המהו ,[ןמיס אמט ,נבשא] ,כ םש
 ,האמומ ,רתונ ,ץוחב ,םישיא ,םירחא

 ..תחא ןינעב המהו ,אבררא ,הליעמ

 שרפמדכו ,[םשגב ןמיס] :במ םש
 אתלילבשד אימו ,אליג ,איבגמ יתיימ ארמנב
 ,םילגר ימו

 ס"שה

 , .חפב ,ףוע ,טחשו | ,ןושחנ] ,הנ םש
 םירבד 'ד..המהו .,חספב ףוע ל"צו ,[ןמיכ
 ,טחושה ,ןושחנ ריעש ,ןופצ ןינועט ןניאש
 / | < = ,תספו .,ףוע ןב

 ; .עשוהי 'ר - ,הרפוס א"ר לש] :הס םש
 הטמל עשוהי 'ר ,רמעמ .לארשי 'ר ,הנומ
 ,רפסת א"ר ,אתְכלה רמא דחא לכ ,[ןמיס
 לאעמשי 'ר ,הנמ הרות הרמא עשוהי 'ר
 אריתב ןב הרוחי 'ר+ ,רמוע אבה -- רמוא
 ,הטמל תבש המאנו --

 ,[ןמיס  ליפ ילג אצנה  רדס] :חס םש
 ימרד תיעב 'ד המהו ,יללג ל"צש הארנו
 ,םחלה יתש -- ןררסכ אלש -- אמח רב
 ליפ- ,רקב יללגבש .םיטח -- אירש הצנה
 עצמאבש ןעי הזל ןמיס השעו ,'וכו עלבש
 ,ןנח בר רב אברד יעב אבומ

 שיש הלע תדימ םידומל ןמיס] :פ םש
 ץוחב הרומת רתומ שלח יאד המדד ןכש
 ס"קדבו ,[רתוו רחאל תאטח שירפה היקזח
 המדב שיש ובש הדימ םיול ודמל אסרגה
 שירפה ץוחב הרומת רתומ שלחיאד
 סריג תצבוקמ הטישבו ,תוירחאל תאטח

 ,אירהמרב ,ןכש שיש | םיול םידמל ןמיס +
 א"אש דע הברה ושבתשנ תואסרגה לכו
 ךיראה רבכו ,רבדה תהימא לע דומעל
 ,ס"קרב הוב

 ,[ןחלש ,יתיבח | ,יצח  ןמיס] ; זפ םש
 אמח בר ימר יעבד  תייעביא 'גה המה
 ,ארסח ברמ

 ,[חכשו ,חרפ | ,לטיב ןמיס] ,טצ םש
 ,ל"ר רמאש םירמאמ 'גה המה

 גמב הנבל ,ללגב ,דיחי ןמיפ] ,וק םש
 ןו ולב "נטב) תחת :ל"צו  ,ןהצמקמ
 ,הצימקמ גולב הנבל ,דיחי קלגב ןמיס ל"צ
 ,ריחי ללגב האב והל אקפתסמש המ אוהו
 ,הצימק הנומט ,גולב האב ,הנבל הנועט

 ,הלוע ,ןיי ,בהז ,םיצע ןמיס] : וק םש
 ורמאנש םירבד 'ו המה ,[רוש | ,הדות
 ,'וכו םיצע ילע ירה הנשמב

 םש | | |



 זכ ם"שה ינמיס

 ףזק ל"צו ,[עש ףמק ןמיס] ; זק םש
 םירמואה םיארומאה תומש המהו ,עש

 היקוח המהו ,הברנל השש המה ימ דגנכ

 .איעשוה 'רו לאומש ,אדפ רב ,יריִעְז

 ,תלכת ,דימלת ,רבח ןמיס] : ל תורוכב

 העבש המה ,[ומצעב | ,יאבג ,רזח  ,םכמ

 ,םש אבומש ר"ת

 ,[םירכזב ,למזיא ,םינכמ ןמיס] ,ד ןילוח
 ,מ"רד אתתעמש ינמיס םהש 'סותה 'יפו
 .אנ (ג/ ,למזיא אל ןמקל (ב ,אכה (א
 ,'רכו .ירכוד "תב

 תומשל זמר אוה ,[ףלקנ ןמיס] :ה םש
 ורפא ד"בו ג"רש ורמאש םיארומאה

 יח בקעי ר"א ןנח 'ר  ,םיתוכ תטיחש

 ,ארפק רב םושמ יול ןב

 המהו [שנכמ חבש ןמז ןמיס] ,אי םש
 רמ ,רזעלא 'ר ,םיארומאה תומש יזמר

 בר ,קחצי רב ןמחב בר ,אניברד

 בר ,ירזמ) בר ,אא בר ,הבל השוו

 רמא דחא לכו ,ישא בר ,אניבר ,אנהכ
 אתלימ אה אנמ הלאשה לע רחא ץורית
 ,אבור רתב ליז ןנבר רומאד

 ,אבבא 'ר אוהו ,[דכב ומיס] :םי םש

 אבא 'ר ביתיד ,הדוהי בר  ,אנהל בי
 ,הדוהי ברד הימק כ"ר ביתיו כ"רד ירוחא

 ,אנהכ בר אוהו ,[ןמיס שמכ] ,זכ םש

 ורמא םלוכ ,לאעמשי ''ר יבד ,רמויי בר
 ,רחא ןינעב

 ,[הקילמב םד לבנתנ ןמיס] :זכ םש
 ,םש אבומש תוישוק 'גל זמר

 תרגרג ןיאצח םחש ןמיס] ,חכ םש
 שמחל זמר אוה ,[ףועה תאטחד המיגפ
 הנושארהמ ץוח ש"ת רמאנ םלוכבו תוישוק
 ,היביתימ ורמאש

 ,תרגרג ,אניטק ,יצח ןמיס] :חכ םש
 (ב ,ןנח (א ,תוישוק 'דל זמר | ,[המוגפ
 ,'וכו ש"ת אניטק בר רמא

 יזמר המהו ,[ןמיס חשפ שכה] ,טכ םש
 בר ,איעשוז] 'ר ,םש אבומש םיארומאה

 'ר "ישא בר - ;ם"ר -,ימיש "בה ,אנהכ

 לע רחא ןמיס רמא דחא לכש > ,ןנח
 .ןנחוי 'רמ ץוח ארמגה :תישוק

 ,ןמחנ בר אוהו ,[ןמיס ץענ] :מ םש

 ןיא ורמא םלוכ ,קחצי 'רו םרמע בר
 .ולש וניאש רבד רסוא םדא

 ,הרמ  ,תיזכ . ,הבחה ,תרכלוה רש םש
 'ר רמאש םירבד 'ה המה ,[ןמיס ןבקרוקו
 ,ןנחוי ר"א ףסוי רב קחצי

 ,האמוט ,ןיכסב ,תוכותח ,סרד] :גמ םש
 ,אלועל תוישוק 'דה המה ,[ןמיס

 ,ירליג ,שביד ,אקמוס ,אניהא] :ומ םש
 ןינעב אבר רמאש םירבר 'ד המה ,[ןמים

 ,האיר
 ,[ימיש ,אליש ,לאומש ןמיס] .בק םש

 רמא לאומש רב הבר רמא םש ורמאש
 -- אליש רב הבר הל ירמאו ,ארסח בר
 ,'וכו ימיש רב הבר הל ירמאו

 [אתוקפנ ,חנמד ,ארשיב ןמיס] ,גיק םש
 רמאש םירבד 'ג המהו ,אתקרפמ ל"צו
 ,לאומש

 יאלכו ,שרוח ,תבש ןמיס] ,דיק םש
 'ה ,[ןקה חולישו ,ונב תאו ותוא ,םיערז
 ,םה תוישוק

 ,ריזנ ,ערוצמ ,תדלוי ןמיס] ,וכ תותירכ
 ןינעב תוישוק 'ה המה | ,[הלגעב ,הטוס
 ןמ ץוח םתוא ץרתמ איעשוה 'רו דחא
 ,הנורחאה

 םירבד 'ז המה ,[ץלשש גגנ ןמיס] םש
 םישרופמ המהו םהילע ןיאב םיעגנש
 לג תורה תוסג ")ע"ג קמ ברעב
 .תורצו ,ערה ןושל ,אוש תועובש  ,ד"ש
 .ןיעה

 תויוזב ,ןיפוכמ ,ןיקודב ,םילוש] :ג הדנ
 םהב רמאנש םירבד 'ד המה | ,[ןמיס
 .םילוש הל שיש הפוקב ללהו יאמש ודומש
 :הניאש הפוקב ,הקודב הניאש הפוקב
 ,הפוק תויוזב ,הסוכמ

 םש



 םישח ניס תב

 ילכ יבג לע הלבט ,היטמק תיב החידמ | לובמל ןימחב רתנ הועבת] ,וס םש
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 1 .אבא

 האפ רכזנ | ,(תיבה ןמזב אנת) אבא
 הפצמה שיא ש"ר ערזש השעמ ו"מ ב"פ
 ולעו [ןקזה] לאילמג ןבר "ינפל " [אבו]
 רלבלה םוחנ רמא ,ולאשו תיזגה תבשלל
 ,אבאמ" לבקש אשאימ 'רמ .ינא לבוקמ
 היה םינמזה רדס יפלו  ,תוגוומ לבקש
 ויהש יאמשו ללהד רימלת הז אבא
 ; ו"נ ריזנב 'סותו י"שריפ ןכו תוגוזה ףופ
 אוה ןכו  "ויבאמ, לבקש ןיסרוג שי ךא
 רמאמ ןיסחויבו | :ו"נ ריזנב ש"ארה 'יפב
 אתפסותמ איבמ לאעמשי 'ר ךרע ןושאר
 אבא 'ר לע וילע ורמא ל"זו 'ג"פ הציב
 לואש אבא לעו קודצ ר"ב רזעלא 'רו
 םאו ,םילשוריב םינונח ויהש תינטב ןב
 בית אתיל ונלש אתפסותב יכ) \תסרג םיקנ
 ומכ האפב רכזנה הז אבא אוה ,(אבא 'ר

 אוהש -קודצ רב "א"ר  :ךרעבה ראמש
 הז א"רו ןברוחב היהש קורצ "רד ויבא
 ,ןקזה ג"ר ןמזב היה

 .(אבא היה םהיבא םשש םימכחהלכ) .אבא
 .ב"כ "ב"ב | ,אבא "לב שה בל
 : נייק .תבש ..,אבא ברב אחא בש

 .םדת 'צפ. ריב אבא רה

 ,ב"ל..םיררב. .,אבא רבי ו
 ,ט:מ"בפ .ריקיו .. . ,אבארב מו ו

 חמ:ם"פ ..ר"מב .. אבא תב תפר

 .ע"ע ס"מ אוהו
 : גג .תוכהב ..,אבא .רב תו מ

 .'ה תוברב ...,אבא רבת כ

 : ב"ם תומבי ,אבא לכ

 : הלמ ,תוכרב ..,אבא הב 0 כ

 | ו"פר תוידע ,(אנת) אבא רב אדוהי 'ר
 ,אברעמ ינבד אתינתמ תסרגל

 : א"ל תוחנמ ,(ארומא) אבא רב הדוהי 'ר
 "כה ..תבש. .. ,אבא רבי עשרהוובמ

 אוהו | ,ה"לפס ר"קיו ,אבא רב הנוי
 ע"ע ס"מ

 :'ז ןיבוריע  ,אבא רב מש =

 ,(בר ןמזב) .א"מ מ"ב ,אבא רב בקעי 'ר
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 (אבר ןמזב) ,ג"ק םיחספ ,אבא רב בקעי 'ר
 היה פ .תדכרב אבא כ חמורה
 :ן"כ  תוברב "אבא רכ .- פר
 ,ומ"ןישודק אבא רב התוטרי ר
 ,ח"כק ןילוח ,אבא רב לאעמשי 'ר
 !: בל יהציב אדא לב תנו
 .ר"ע "תובותכ ",אבא רב אלוע בד
 : דיל ןיבוריע * ,אבא 'רב אבקוע בר
 ; א"כ תומבי ,אבא רב אפפ בר

 :ל םיהספ ,אבא רב אבר
 .ה"פ "ןילוה | אבא רב בב
 ,א"יק ןילוח ,אבא רב ימר
 ,ו"ל םירדנ ,אבא רב ימיש בר
 ו ןימוריע = אבא הב לעהטש בר
 ,ג"ל תוכרב ,אבא רב (ןועמש ) ןמש בר
 ,רייכפר ריש" אבא רב .אשש י"ד

 ,ויג"פ ר"רמב ,אבא רב אמוחנת "ר

 המכוניצמ הז םשב .(סתפ אבא 'ר
 תוחפשמ לעב חה"רהו .םינוש םינמזב םימכח
 אבא 'ר םשב םימכח העבש הנמ םירפוס

 ,ישא בר ימי דע םיאנתה ימי ףוסמ םתס
 .םיארומא ויה םלוכו ויה השלש ךא תמאהו
 עסיו פ"ר תלשב אתלכמב וניצמש המ יכ
 הו רבד אבא | (ס"ט אוה אבוקע) יה .רמא

 י"אב היה דחא םדא שודקה וניבר יל חש
 ר'שב אוהןכו 'וכו הטורמ ותוא ןירוק ויהו
 אסרגה חי-הלשב ןשיה אמוחנהבו) ,ד:ד"כפ
 אייה 'ר אסרגה רבוב ש"רה אמוהנתבו .אחא ר"א

 םוימ לבבל דרי אל אייח 'ר יב ס"מ אוהו לודגה

 בר אסרגהש רורב הארנו | .(י"אל .הלעש

 ומש היהש "בר, אוהו ןוכנה אוה אבא
 יאה . וגיברד | ותודע ונילע ימאנו אבא
 תומוקמ 'גבש (בר ךרע ךורעב אבומ) | ןואג
 המה. .םלוכו .?אבא .בר ,.םשב בל רבו
 רמגצ אבא בר ,,ם 5  תנברכ ,(א ..תותייבכ

 ;: ה"לק תבש (ב ,האדוה רמאיש ךירצ
 .הדלו. ם"חאו ...הליבמה .רמוא אבא בר
 .א"פ | תובותכ (נ | .(אמח'ר ונלש אפרגו)

 ס"לב ןכלו ,סוכמוס תא יתלאש אבא ר"א

 םג
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 וניבר םע אתלכמב רכזנה אבא 'ר םג
 ,בר אוה שורקה

 אתיירבב + א"כק תומביב וניצמש המו

 ,אמצב ונב תמ כ"פעא אבא 'ר  רמא

 ןכו .'נ ק"בב אבומכ אחא 'ר ,םש ל"צ
 ,ס"קרב אוה ןכו ,א"ה ה"פ םילקשב אוה
 א"פ הציב אתפסותב וניצמש המ ןכו
 ןמ רחא הז אבא ר"א !רד"פ ןילוחו
 יל ןיא .רמוא אייח 'ר היהש | םירבדה
 יברב רפקה רזעלא 'ר בישהו הבושת
 אבומ רמאמהו ,בר כ"ג אוה ס"לב ,הבושת
 ,אסרגה שבתשנ םשו ו"פ ןילוח אתפסותב
 ג"פ הציב ימלשוריב רמאמה | אבומ ןכו
 אבא ר"א ל"צו ןיבא ר"א אתיא םשו ג"ה
 'ר ד"פ ןשיה םילהת שררמב וניצמש המו
 ב"שרה | היגה רבכ ,אבא 'ר םשב ןתנ
 ,אחא 'ר םשב ןתנ 'ר ל"צש 'מט תוא םש
 יתא קוספ ד"פ ר"שהש וניצמש |המו
 'ר םשב יסוי ר"ב לאעמשי 'ר | ןונבלמ
 יב = ,"ויבא, םשב ל"צו ם"ט אוה ,אבא
 אוהש ג"כפ הבר ע"סמ עבונ רמאמה

 'ר םתסש ררבל וניכז הזבו | ,יסוי 'רמ
 ורמאש בר אוה םיאנתה ןמזב רכזנה אבא
 ,גילפו אנת בר וילע

 םיאנה" .הדבב< הפונה .:אבא יל ןפה
 םלוע תומי תותירכה רפסבו | ,םיארומאו
 הנשב .פבבל/םה אבשכ ליוו '0:צלהשש
 גיהנמ אבא 'ר תא אצמ תורטשל ל"קת
 םייק אבא 'ר היהש ןמז לכו לבבב הררש

 ,אבא 'ר רטפנש רע הררש בר גיהנה אל |
 אבא 'ר הזש | ןיפחויה ןויכ בטיה | הוב
 אוהש ,לאומשד הובא אבא רב אבא אוה
 ,ללבב לבבב גיהנמהו שארה תמאב היה
 שיר וייחב םג היה לאומש ונבש פ"עאו
 לבא | ,ארוסב ברו אעררהנב אתביתמ
 הובא די תחת התיה תישארה הררש
 תנוכ הזו ,וכרעב ראובמ רשאכו לאומשד
 ,תותירכה לעב :וניבר

 םירפופ תוחפשמ לעב ברה איבמש המו
 יפמ תובלה הנוש י"אב ארומא "אבא 'רו,

 ב"ה א"פ תבש ימלשורימ שודקה וניבר
 וידי לומישמ "יבר, םשב אב 'ר אחא 'ר
 ןכ יכ "בר, םשב ל"צו ס"מ אוה תמאב
 תתלחתה יתמיאמ :ט תבש שרופמ אוה
 ;איבמש המו ,וידי לוטישמ רמא בר הליכא
 אד לע ףא אבא 'ר רמאש ח:י"פ ר"במ
 .ביתי הוה יבר אהד ישקמל ךירצ יוה אל
 ,'וכו הירומא ןדוי אבאל רומא אהו שרדו
 שודקה וניבר לע הנוכה ם"לב אוה ןאכו
 .'לבא ,ולש ארומא היה ןדוי אבאש עוריכ
 שרדמב לפנ פ"טש ל"נה םכחה שיגרה אל
 ר"פ תוכרב ימלשוריב אוה רוקמהו הבר
 ייפא ר"א ,הנוכנה אסרגה םשו : ח"כ א"ה
 הוה אל הלע ףא וליפאו -- גילפ ןנחוי 'ר
 ,'וכו ןרבאל רקפמ יברד ,אגלפמ ךירצ

 יפמ לביק אבא 'ר הזש םש רמאי ןכו
 4 ח"5 תוחנמכ אנינח 'רמ ,יברד וידימלת
 קחמ רבכ לבא | ,אנינח ר"א אבא ר"א
 ןכו ,אבא 'ר תבית תצבוקמ המטישב
 תבית אתיל י"כה לכבש ס"קרב אבומ
 אב תופותכ וניצמש- המו ,"אבא 'רו

 וול 5 יאני "ר םשב אבא "רה י"ה

 ךא ומ תובותכ אבומ הזה רמאמה

 ו וח 15 ןירדהנםכו נאני 'ר = םשב
 ור םשב אב "ר "וכלה "רו היכרב
 יארומא םש רפח ס"לב יכ ,היאר ןיא כ"ג
 ר"א אבא ר"א ,ט"ע תובותכב יעצמאה
 'ר םש ב"כ םירדנבו ,יאני ר"א :איעשוה
 רמאי ןכו ,יאני 'ר ירכד שרפמ ךא אבא
 ר"קיוכ ןתנוי 'ר םע דחי ותוא וניצמש
 ,ירמא יול 'ר םשב ןתנוי'רו אבא 'ר ם:ב"כפ
 םש לפנ ס"ט יכ שיגרה אל ךיא אלפל
 'ר םשב רמאי ןתנוי 'רש רשפא ךיא יכ
 +? ןנחוי 'רד ר"מהבב ןשרד היהש ימ יול
 אחא 'ר ומק םילהת טוקליה תסרג לבא
 ,ריאמ ר"שב אנזיב ברו

 ל"בשר רשא אבא 'ר הזש רמאי ןכו
 א"פ םירדנכ ול בישה אוהו הימק אעב
 ימלשוריה אובמב ריעה רבכ הזב | ,ב"ה
 רמול בורקו ,ם"מ אוהש אב 'ר ךרע

 םטשפהש
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 אב 'ר ימוק אעב ל"בשר ,אוה טשפהש
  .לבישרמ לאש אב 'רש 'יפ

 אבא 'ר השלש ךאש רורב הארנ ןכל
 ,םנמז רדסכ םראבנו ויה םתס

 ,ישילשו ינש:.רודב =...( / 5
 ישר .תודע .פ'ע ...,י"אל. . הטעון ב
 םלשה ןיפחויב ספדנה ג"פ ב"ח ותרגאב
 ברו ג"ר ויה הלאה  תורודה "רחאו ל
 לבבב תשש ברו ארסח ברו ה"רו הדוהי
 ומכ | ןיבשו ןיאב ויהש םירחא םימכחו
 םינושארה תיראשמ היהש "אבא יבר,
 אוה ןכ תמאהו ,  ,'וכו ז"הו אחפנ | "רו
 : א"ב .תובותבב ..בר תא חוש וו

 ףא ל"א ,אבא 'רל ארפס בר היביתיא
 ש"ב קחצי ברל היתליאשו יל אישק ידידל
 אייחל ה"רו ה"רל קחצי ברו ,אתרמ רב
 ול חנה ל"או ברל בר .ךב איחו ה ב
 ויה םלובש עמשמ ארמגה תומשפמו ,'וכו
 .זקק מ"ב ןכו = ,דחא םוקמבו דחא ןמזב
 ל"א ברד הידימלתל אבא 'ר והניחבשא
 יכה ול ורמא | יארק ינהב בר רמא .המ
 ידימלת ןיארקנ ויהש עודיו ,'וכו בר רמא
 לאומש ךלמש םינשהב וא וייחב ךא ברד
 ידימלת | ןיארקנ םלוכ ויה כ"חא לבא
 בר ייחב רוע הז היה כ"עב "או תומה

 .לאומש וא
 םע פ"אפ רבדש וניצמ אלש פ"עאו

 'רל רמאש | ,בצ ןילוח וניצמ לבא בר
 ינהל בר והל שירד יכ אבא רב הימרי
 ןישודיקבו ,והל שירד ךתווכ אתדגאב יארק
 ארבוע אתא אב 'ר רמא וניצמ ב"פר
 בר רמא אבא 'ר וניצמ ךכו בד מול

 ,'ל " הליגמ :ז"מ הציב הס וב
 :ו"פ = ןיטיג | .ן"ע | חס" "לתו
 אבומדכ | תומוקמ | המכב | ימלשוריבו
 .ןורושי יקקח תסנכ רפסב תוכיראב

 (ס"קד בר) יבר רמא אבא 'ר וניצמ ןכו
 אתיא ,ג"מ תובותבבו :מ"ק ב"בב יפא
 ,יסוי "רי תועמב

 לאומש .רמא אבא ירי ניצב

 גיי הפופ = ב יבוש ב תרמה
 תב"'צ "ןילוה " + ם"ע ימיו ה חלו
 ו"פ ןיבוריעמו ,תומוקמ המכב ימלשוריבו
 לאומש םע פ"אפ רבדש עמשמ ז"ה
 יל ארבסא לאומש 'ר ,אב 'ר  רמאש
 ,לאומש לע הנוכהש שוריפב אתיא םשו
 השעמ אבא 'ר רפסי ג"ה י"פ ןיבוריע ןכו
 לאומש 'ר ימוק אתא -- יסרפ לש ותשאב
 ,לבבב ךא ויה םיסרפהש עוריו 'וכו

 לכש רמולו שקעתהל ןיכירצ ונא ןיאו
 יפמ עמש לאופש בר לש םתעומש
 תורוד לעב ןואנה תעדכ . םהידימלת
 יב ,ם"ק הרעהב ,מ"כר ב"חב םינושארה
 תיראשמ היהש ג"שר וניבר םע תמאה
 תא ותורליב שמשל רוע הכזו םינושארה

 ותודליבש רמול םיצורש שיו ,לאומשו בר |
 מ"במ םתייארו ןנחוי 'רמ לביקו י"אב היה
 ידימלתל אבא 'ר והניחכשא ורמאש ,ז"ק
 ,יבה רמא אל :ןנחוי 'ר ,והל רמא --- ברד
 'רמ תולבק וריב היהש רמול םיצור הזמ
 ימיב וא | םייחב היה ברש דועב | ןנחוי
 רשפאש הזמ היאר םוש יא לבא ,לאומש
 תומשפכו | ,ןנחוי 'ר םשב תאז עמשש
 אכא 'רש :ר'כ תוכרב ורמאש ןושלה
 יעב אק יוהד הדוהי ברמ טימתשמק הוה
 םעפב היה הזש ;משמ ,י"אל .קסימל
 בר ןמז היה הזו ,תולעל הצרש הנושארה
 אבא 'ר היה תמאבו .שו"ר תריטפ ירחא

 ,הדוהי ברו אנוה ברד .קהבומה ודימלה
 ונתרמל ה"רל רמאש :ומ ןיטיג וניצמדכ

 :'ח הטופס גי .ריזנכ ה"רמ .יעב ,וניב
 ה"רד הימק ביתי | ,ב"י הדנ  .'ט ןילוח
 אבא יחף הםיקי קפפו ולש פו יש
 "יי הכוכי : "יס - אמש הי תפשב  ההש

 םירדנ :הק :א"כ. תובותפ ,ח''צ .תומבע
 :'ע :ןישוחיק מ"פ :'פ/+נ"ם ןומיג" יש
 ,גילק ןילוח :'ל ןירדהנפ :ז"ק ,ז"מ מ"ב
 ד"פי ז"ע .,א"ה "פו" תופרב ' "מלשורלבו
 ,ט"ה .ג"פ ןיררהנס ,ר"פר תועובש ,ח"ה
 מ"בכ .ה"ר םוקמ ארופב היהש וניצמ ןכו

 א''ו
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 חכשא לאומש רב יול ,ז"מ תבשבו ,א"ו
 ימייק ווהד .אייח רב ה"רלו אבא 'רל
 כ"חא ראפתהש וניצמ ןכו ,ה"רד אחתפא

 רמה ייח +1": - ןילוח ,רמאו, -ן"ר. ינפל
 ןוחתפ ןל הוה אכהל רמ קילפד אמוימ
 ,ה"רה הימק הפ

 אבא 'ר חלשש ,ו"צ ק"בב וניצמש המו
 ל"צ םש ,ה"רמ הינימ .יעב רמ רב ירמל
 ,א"כ ק"ב :ו"פ ןיטיגכ ידבז רב אבא 'ר
 דואמ ויניעב לודג היה ה"רו ,:ר"ס מ"בו
 'ר ודיפסה י"אל והואיבהו ה"ר רטפנשכו
 הרשתש וניבר היה יואר וילע רמאו אבא
 ק"ומ ול המרג לבבש אלא הניכש וילע
 היביתיא :ו"ל םיחבז וניצמש המו ה"כ

 היהש . .ינשה .ה"ר -.אוה -אבא .'רל - הר
 ארקנ היה םשו י"אל ךלהו ה"רד ודימלת
 הכרעב ;- ראקטמכ- אפנוה"'ר

 ה"ר ייחב | הדוהי בר ינפל בשי  ןכו
 יהו אפאב יהושו א""-יתוברצכ נמט יי לציקו
 ועב ארתא אוההל ועלקא אבא רב יסוי
 אל הנתמ בהל והולייש ותא ---והיינימ
 ,הדוהי ברל  והולייש ותא ,הידיב | הוה
 ברל השקהי| :במ/ב"'בו ,ם"מיןיבוהלעבו
 אבא 'ר .יאכז בר יבד אתרצעמב הדוהי

 האפ  ,ג'צ ,ב'צ ןילוח .הדוהי בר .רמא
 תומבי = ,היפס דיה א"פ תבש + ,ג"ה "ז"פ

 המכב רועו א"ה ג"פ תועובש ,א"ה ב"יפ
 ינש .דבלמ הנהו | :;ימלשוריב | תומוק
 איהה רודה .ילודג לכמ לבק ולא ויתובר
 רב .אדא..בה -רמא- אבא 'ריא | ,ע"ק ב"בכ
 ,בר רמא הבהא

 אדפח כר רמא אבא 'ר וניצמ ןבו

 גזה .15- .תובותכא  ,א"ה : ז"פ:" תבשכ
 ןא"ה .3ופ . .ם/ב-7 ,בריה,+ יפו ןישוהנק
 : ח"פ  תוחנמ

 רמא אבא רב הימרי ר"א אבא 'ר

 . .ט"כ .ןירדהנסב .ל"צ ןכו :ח"י הליגמ בר
 הימרי 'רל היחכשא אבא 'ר ,ז"נ ןילוחבו
 המל ל"א ןידיגה תמוצב קדבקר אבא רב
 'ף ל"א  ,ב"'צ םשו = ,יאה  ילוב רמל(; היל

 אתדגאב יארק :ינהל בר | שירד יכ אבא
 ר"א אכר רמא .'ס תובותכו שירד ךתווכ
 ,אבא 'ר ל"צש הארנ ,א"ב הימרי

 ךב אייח בר ךמא אבא 'ר וניצמ ןכו
 : דבק ,ג'"יק .;'3 ,ריל תבש בר רמא ישא
 ימלשוריבו :ז"מ הדנ :ז"נ ןילוח :ב"מק
 ח"ר ךרעב ראובמכ תומוקמ המכב
 .ישא רב

 (ברד ודימלת) אנהכ בר רמא אבא 'ר

 ;היבק תל .תבש
 אעב "?ו"ע ךןיבוריע וניצמדכ = ,נ"רמ

 ,נ"ריירבד לע ףיקתמ .ז"ע תובותכו ,נ"רמ
 :ח"ל תבש יאדת ר"א אבא 'ר

 הדוהי ברו ה"ר ויתובר לצא ותויהבו
 םע םהידימלת ילודנ לכ םע עעורתה
 ק"ומכ רודה ינקזמ היהש אייח רב ה"ר
 אתימענ תב | תאבו דחי ובשי א"פש ,ו"כ
 הדצו אבא 'ר ץרו ולש ןילפתל הפטחו
 ק"ומ ימלשוריבו ,ןיליפתה ליצהו הקנחו
 רב יול ,ז"מ תבשבו ,ךופיהל אתיא ר"ה ג"פ
 אייח רב ה"רלו אבא 'רל חכשא לאומש
 ,ה"ר יבד אחתפא ימייק ווהד

 ו יה אתא יכ א"י מ"בכ ז"ר  םעו

 ,הלביק אל אבא 'ר הלביק ז"ר ,ארוסל
 רפב ,רמאנ :,'נ ןילוח , ,ב"כ ק"ומבו

 .םוצוחא םירבח ויה. י"אב םגו ,םירבח ויהש

 ,האלה ראב] רשאכו
 ויה וע ,ב"ק ק"כב .ףסוי בר םע

 אבא 'ר ביתיו אבא 'רד יירוחא ףסוי בר

 -- אבא 'ר ביתמ ,ח"כ תבשבו ,ה"רד הימק

 ,'וכו ןנימגרתמד ונייה ה"א ףסוי בר רמא

 ןלוהב (הדוהי ברד ודימלת) אנהכ בר םעו
 כ וו "רה .ירוחא אבא 'ר | ביהי .,מ"י

 ,הדוהו ברד הימק ביר

 ויהש ח"בברו אלוע םע  עעורתה ןכו
 הוב אלוע :נ'ג םיחספכ .יתוחנהמ וא
 חינבר) הינימימ אבא 'רו --אהמח ביכר

 ותירמאד יאדו אבא 'ר ולאשו הילאמשמ
 ה םטוי ברו .. ,רבו ,ןנחוי רד הימשמ
 .םיאור ונא הזמו ,'וכו םיקומע םימ הילע

 השעמהש



 : אי מ"ב .ינוצמ :ןכו ,לבבב היה השעמהש
 וילע רמא אלועו אלועל אבא 'ר ביתוא
 .אתעמש ישניא ירמג אלדכ ןנברמ יאה ימד
 ,אלועל ביתואש :נ ןיטיג .חנ ןישודיק ןכו

 ותורבחתה י"עש רמול  דואמ ברקו
 ול רפסו י"אל דימת הלוע היהש אלועל
 הבהא- ובלב התצנ = ןנחני לש תלמה
 לש ןבר תא ויניעב תוארלו י"אל תולעל
 אל הדוהי בר וברש פ"עאו ,לארשי לכ
 םהל שרדו י"אל תולעל וידימלתל חינה
 השעב רבוע | י"אל לבבמ הלועה | למ
 וריבחש הארש ןעי ךא :ד"כ תוכרבכ
 הלעו ז"ע חיגשה אל אריז 'ר ,ול בוהאה
 אוה םג טמתשה ןכל ,א"מ תבשכ י"אל
 לוכי אל | ותדירפ םרוקו ,הדוהי ברמ
 חקיל .הבישיה תיבל | ךלילמ  קפאתהל
 דע שדח ןיד םש עמשו הדירפה תכרב
 ,ייד ז"ד עומשל אלא יתאב אל וליא רמאש

 .ה"ל ה"רכ םיה .ךרד היה י"אל והעיסנ
 תוטשפ פ"עו | ,ימימ אבא 'ר | קילס יכ
 וכע למנל | הלעו  ,י"אל .ךלהשמ יאק
 יפיכ קשנמ אבא 'ר ם"יק ה תובוממפ

 י"א ינבאו רפע תוארל הבזשב יב ובעד
 םשו .היתוביבח בורמ םקשנל ליחתה
 :דל "עב .וכע ןמה אבא 'ר תא 'אצמ
 אלימנל אתארד אסיירומד אברא | אוהה
 ירומנ ::ובע  ןמר ; אבא :'ה םיתוא ךבעב

 יכ .תעטומ אבר תפרגו) אבא 'ר ל"א הדחב
 ןאמ אנדיאה דע | (י"אל םלועט ךלה אל אבר

 ,ירכג הדעה

 ללפתה אבא 'ר קילס יכ ,ח"ל הציבו
 ןכו  ,לבקתתד אתלמ אמיאד אוער אהי
 ןנחוי 'רל) ןיבא 'רל אחכשא קילס יכד היה
 ירמאו ז"רו יפפ רב אנינח 'רלו (ם"ט אוה
 קחצי רו: = יזפי.ןב שרו -ההבא דו ל
 ךא םהל השקהו ,ירמאקו יבתיד אהפנ
 םהל בישהו | ותיישוק לע וקחש םה
 ברו וילע וקחש רדה + ילקש וכיתלוג
 לבא ,וילע וקחש ריפשש רמא איעשוא
 ,אבא 'ר םע קדצהש רמא ארפס בר

 9 אבא יח

 היחכשא אבא 'ר קילס יכ ,ז"נ ןילוחבו
 רמ .קילסה אטוימר \ המר ייח ל"א זחל
 ,ת"רד  הימק הפ ןוחתפ ןל יוה .אכהל
 הימרי 'רל ימנ | הינחכשאו -- ןל רמאו
 ויד  והייורתש י"שרפו 'וכו (ב אבא רב

 ,אשירב 'קילפ ו"דרו .י"אל יקלסו ' לבבמ
 אריו 'ר םע קלוח " א"הפ 'ר"פ :הלונמו
 לכתסמ ז"ר היהו םבר הדוהי בר ןושלב
 תעדי המ יב לכתסמ תא המ ל"א 'היב
 ובישחה ז"רש וניצמ תמאבו ,עדנ אלו
 דבכ לכא אבא 'ר תיבל ז"ר אבשכו דואמ
 םוקמב לכא אלש פ"עא אבא 'ר וקלשש
 אה רמא"יו"רו יח" יפי תופורתכ מש

 ,ב"כ תובותב יל עימש אבא 'רמ אתלמ
 !ר תא תוארל דוע הכז אירבטל אבשכו
 אלש פ"עאו | ,לודנ ןקז זא היהש ןנחוי
 וניצמ לבא פ"אפ ותא רבידש | וניצמ
 ורמאש | :מ"י ןילוחכ םייחב דוע היהש
 א"ר לזא א"רד הימק הרמא אבא 'ר לזא
 ונממ תוכלה לכקו ,ןנחוי 'רד הימק הרמא
 :'ו"מ" ןיבוריעפ .י"ראיואבא לה ' נוטמדפכ
 םירדנ | ,א"ה א"פ אמוי ,ו"ה ג"פ .תבש
 המבב םישרדמבו י"ה ב"פ ריזנ ,א"ה א"פ

 ל"בשר תא .תוארל  דוע הכזו = ,תומוקמ
 ב"ה ד"פ םירדנכ | (ןנחוי 'ר םדוק רטפנש)
 אבא-'ד טיסו תפשבו ל"בשתמ עבש
 רזעלא 'רמ לביק .ןכו ,תושרד המכ ל"רא
 תורשעמכ א"ה םשב רמאש וניצמדכ
 ק"בו ,ג"ה: ג"פ תוטבי  ,ם"פה הלח | "פס
 אחפנ  י"רו :.פב"חרו והבא \'ר ביתי( זיק

 אבא 'ר אתאו והייבג איעליא 'ר :ביתיו
 ןועמש 'רד היבגל ליז ל"או -- םהל לואשל
 ,והייבגל לזא -- תדפ ןב א"רו םיקילא ןב
 אתלמ ' ארבתסמ אבא ר"א :,ה"ל  ה"הפו
 יהו .+.ןל"בשר :רטפבשב היה תויש אקמ
 ויתחת וגיהנה ותבישיו הלוח היה: ןנחוו
 םילודגה וידימלת םיקילא ןב ש"רו א"ר
 לבק אבא 'רו ,םיבר םימי ותוא ושמשש
 רב:יאייח ור יא-יאבא .ר םבוצמדכ לב
 (ס"קד תסרגל) ,ג"יק תבשכ י"רא אבא

 תוכרב



 ג"פ ; האפ - .,ה"ה- ,ר"פ  ,.תוכרפ
 ,י"ה ד"פ ןישודיק

 'ר ךלמשכ א"רו י"ר  תריטפ | רחאו
 דע = רודה ילודגמ אבא 'ר זא היה ימא
 י"אבש .. רניתובר = וי .ןירדהנס . .ורמאש
 'ר וארק זמ תועובש ןכו ,אבא 'ר אוה
 ביתי : ג"ל ב"ב ורמאש פ"עאו  ,ןכ ימא
 יהש ןעי .ךא הז .,ימא רה .הימק אבא ה
 ,וינפל .בשי אתביתמ שירה היה | ימא
 הפקב .ךא ' ברה הכפל .הימל תכ אל לם
 ןידה קוספל ךיא ימא 'רל .קפס היהשכו
 ב"פ ןיטיגב ,הבחרה ותעד תא ול הארה
 'ר ל"א--,ימא 'ר .ימוק ארבוע אתא ו"ה
 לבכ .אב 'ר . .אלוליא  יסא ר"א | ,אבא
 םש ןכו | ,שיא תשא ריתהל ןיאב ונייה
 ל"א  ,ימא 'רל לאש יאדריג  ט"ה ה"פ
 אלמלא ימא ר"א --- ,ח"ר .ינתהו אבא .'ר
 .ןהלש ז"ע ריתהל ןיאב ונייה רבכ אב 'ר

 אבא 'ר יבל | ועלקיא | יסא 'רו אוהו
 א"פ ןיררהנס ןכו :ה"מ תבשכ אפיח ןמד
 ,סחוו יה 'םשבוי האפל יר אפי שי. החר
 ךלה ןירסיקל ותבישיו ימא 'ר ךלהשכו
 ותפא יה מע. בשלו המשיואוהל ים
 תובותכבו ,והבא 'רל השקהש ,'ו ןירדהנסכ
 אהפנ ירו .פ"בחהה הבא יח בתי" הפ

 קלוחש וניצמ ןכו .והייבנ אבא 'ר .ביתיו
 ,א"ה רפי תופרפב למס "רב/אבא "חו םע
 יג הבוס ,קחצי רבי: לאופש םהםעו

 םודרק הרותה תא השע אל אבא 'רו
 לדתשה י"אל אבשכ ףכית ךא הב רופחל
 וניצמדכו | ,ותיב תסנרפל | רוקמ אצמל
 אוהה | ,ז"יק ק"בכ ישמ יטישבתב קסעש
 .-ד (ישמ טישבת) אפכטמא יוחאד ארכנ

 ,םכו :ב"ירו .ם"פחרו ההפא יה -כותי :אבא
 ךריבו וחילצה 'הו א"ר ייהב דוע היה הזו
 םידרפו תובכרמ םגש דע כ"ב וירי ישעמ
 יא היעמשל רמאש ,ט"ע ןילוחכ ול ויה
 ךגהל ןייע קפסירב אתיינדוב יל תלייעמ
 כ"כ ץרפ ורחסמו ,יל לייעו ירדהל ןיימרד
 יניצמש הזו = לבבל ךליל6 ךרצותש רע

 איההב ךפהמ הוה לריג בר ,ט"נ ןישודיק ,א"ה
 לדיג בר לזא הנבז אבא 'ר לזא אערא
 ל"א אחפנ י"רל הלבק ז"רו ז"רל הלכק
 קילפ יכ  לגרל ונלצא הלעיש דע ןתמה
 היאר ןיא הזמ ךא .'וכו ךפהמה ינע .ל"א
 ול םנהלע  \לרינ ברש עודיב ב"כ
 וניצמ לבא ,י"אב היה השעמהש רשפאו
 ןוגכ .ארפס בר ולאשש | ,ב"נ םיחספב
 יכה ל"א -- ,אחריד אעיבקב ןניעדיד ןנא
 ולאשש עמשמ ןושלהו 'וכו ימא 'ר רמא
 | ספ

 רב ףסוי ברש :ד"ק ק"ב וניצמ ןכו
 ברמ | שקיבו ףסכ ול בייח היה אמח
 הזו ,ףסכה ול איבי םשל ךלישכ ארפס
 אכר רמארכ ןקז אבא 'ר  היהשכ היה
 'ר ביכש תיתאדא אמלד םש ארפס ברל
 חלשש וניצמ  ןכו = ,(י"שר ,היה ןקוד) אבא

 תוכלה המכ אמח רב ףסוי ברל י"אמ
 וו לבא  ;ח"כק ,ח"כק .,ז"בק .ב"בכ
 קספ א"פש :ג"מ ןילוחכו עדי אל אבר
 'רד הימקל יטמו אתלמ לגלגיאו ןיד אבר
 ברד הירבל ורמא וליז ל"א (י"אב) אבא
 יב ןעי הזו ,'וכו םילשילד אמח רב ףסוי
 ,ונב תא אלו עדי ויבא תא

 תא עבתש םימעפ המכ וניצמ ןכו
 ינפל ףסכ תודוא ןידל ףסוי רב קחצי 'ר
 ב"בכ יפפ רב אנינח 'ר ינפלו אחפנ י"ר
 :א"עק .ע"ק

 ךא ,ורשע בורב האגהה אל אוהו
 ירב דובב .ךרדב = םינויבאל רזיפ ופסכמ
 הוה אבא 'ר :וס תובותכב ושייבתי אלש
 הידוחאל היל ירשו הירדוסב יזוז | רייצ
 היניע .ילצמו | יינע יבל הישפנ יצממו
 ןישודיקב אבומה השעמה | ןכו | ,יאמרמ
 ,ןנברל והרש ריקפהש ,ט"נ

 רדהו ראפ ברב לביק תבשה םוי תא
 רשב יחבט ג"'ימ הנוק היהש .ט"יק תבשכ
 אשרד ארוניצא והל םילשמו ירתסא ג"יב
 ,אייה רושא ל"או

 רנ היה תמאה ךאו לכ ינפ אשנ אלו

 ולגרל



 אבא ה

 והבא 'רל רמאש
 והנינ .האישנ

 ;דפ תובותבב ולגרל
 יבד םושמ נ"ירו פ"כחרו
 ?היל ותיפנחמ

 תוכז ול הנק י"אב יחש םינשה בורמו
 םירברב םג םלכאמב לגרתהש דע חרזא

 ארפס בר :ה"מק תבשכ וסאמ לבב ינבש
 תליגנרתמ אבא 'ר וליכאהו םתהל עלקיא
 (י"שר ןימחב םיבר םימי התוא הרשו הלשיבש)

 היה הנש 'ג ןב ןשי ןיי והקסשהש אל יאו
 םילבבה יפב תארקנ התיהו ,איקהל סנאנ
 ,אבא .'רד אתלוגנרת

 ול ואבש הלת ותחלצהו ורשע לכו
 עדי רמאש ,מ"כ תותירכב י"א תוכזב ךא

 קילפד אל יאו אתעמש ייונשל \ "אהב,
 ,היל המרג י"אד עדי הוה אל םתה

 פ"ע םירזופמ הדגאו הכלהב וירמאמ
 ןיאו םישרדמו ימלשוריו ילבב ם"שה לכ
 רקיה רפסב םאצמתו ונתכאלמ ןיעמ הז
 הכאלמה לגרל ונהנאו ,ןורושי יקקח תסנכ
 תבשבכ ,הדגאב םירקיה וירמאמ ךא איבנ
 תעצומ הטמ וז הבומ יתישנ שרד :הכ
 לכ .ז"מ הגינח | ,ח"תל תטשוקמ השאו
 אלש ול יותר ונוק דובכ לע סח אלש
 אלפנה לשמה ,ד"י הליגמו .םלועל אב
 .ב"כ המטוס | ,ץירחה לעכו ילתה קמה
 רימלת הז וישדח ול ולכ אלש ןטק יאמ
 ,ח"צ ןיררהנס ,הרומו הארוהל עיגה אלש
 לארשי ירה םתאו הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא
 רחא ,רחא יאמ ,ב"ק םש ,ואשת םכפנע

 ,ךב רוזח ל"או םעבריל ה"בקה ושפתש
 יכה יא שארבישי ןב ל"א שארב ימ ל"א
 .(ויעשפ לבל ואיבה האנקהש ונייה) אניעב אל
 וליפאש לכאנה לזג השק | ,ט"פ ןילוח
 ,וריזחהל | ןילוכי םניא םירומג  םיקידצ
 יהי .ךורב .ךרוקמ יהי .ג"הס ב"פ 'תוברב
 ןושלב יקב היה ןכו ,ךורב רבקל ךארקמ
 שרפל ליגרו ,ורוס 'פ ד"פ הכיאכ תינוו
 ,מ"ב ז"ע : א"מ .אמויב תומותס תונושל

 רמאש ,ב"ם תוכרב תוחצה ד"ע וירבד
 ריעשל תלייע אל .אתשה דע ארפס ברל
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 אסא ,ר"מ ןירדהנס ,ריעשד יילימ תרמגו
 ורק אסאו הימש אסא אפלח יניב יאקד
 קפנ אתלכ תלע ז"ה א"פ ק"ומ היל
 ,אתוחרט

 ,ומשב םירמואה

 ורבזנ ןבו ה:ג"יפיר"ב .(ב אבא כ
 אכא ר"א א"ה .א"פ .תוכרב .דחוב חמש
 ,רקובה ביתב אב 'ר רמא ,שמשה ביתכ
 ,אבא 'ר לע גילפ אוהו

 ומשב אנוה בר רב (הבו) אבא 'ר

 םירבח ויהש הארנה יפכו ,ו"ה ז"פ ןיטיג
 א"פס םילקשו ו"ה ד"פ ה"רב יכ לבבב
 ,ומשב אבא 'ר רמוא

 ומשב .ןדוי .רב אבא יה
 :ח"ב תוכרב ומשב ייבא

 ,ה:י"פ ר"קיו .ומשב ןימינב רב ןיבא 'ר

 .ג:י"פ .ר"קיו

 הירב אבא 'ר .ל"צו .ם"טם אוה םש ךא
 יקיפק  ב"רהפב 55 ברד
 ,ךיפר .. "פר .תבש משב כ

 .החי"פ ר'קיו .אי"ה ר"פ .הליגמ
 רב אחא 'ר אוהד אכירא אחא 'ר

 .ג"יק תבש היביתיא אפפ
 יא"יה .ר"פ ., תומבו .הומשב .םובבכ/ ?ר

 'דמ ,ר:םישודק אמוחנת ,ג"ה א"פ הדנבו

 ,ב:א"יפ םילהת

 ןכו -,א"ה א?פ -הלרע. יומשבי אנו 'ר
 ירל .ה"ר :היביתיא "ל םיחבו  וניצמ
 הלעש | ח"רד ודימלת ה"ר אוהו ,אבא
 אנוח ,'ד וא. ,אנוה  'ר, .םשב ,!הפונ/ט"אל
 הנוח .'ה | גזה . ב"פ .הלרע  .רבוצהש הז
 ,אבא .,ר,םשב

 ,בה ..א"פ -תוברב> ןמשב :(3- ארל יה

 ,ג"ה .מ"יפ תבש
 : ל"ק :ב"בו :חל .תבש ומשב אקירז "ה

 .רמתא הרוה אבא 'ר ל"א
 ןכו = ,א"ה ;ז"פי ותבש יהמשב היקר

 ,א"ה ח"פ תומביב ל"צ
 ,ג"ס-/ה"פ :םילהת .'רמ .ומשב הבלח- ל

 ,אקוממ אבא 'ר ל"צ םש ךא

 ה
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 ה בפי" תובותבכ .הילימלת פושר
 ,ז"יס ח"יפ םילהת 'דמ ומשב* רמאו

 תינעת ,ג"ה ט"פ םיאלכ ולאש הנוי 'ר
 תופרב יהמשב רטאו זמ  א"ה ד"ב

 ,י"ה תי .קשורוק.. ,א"ה ד"פ
 ולאשו ,א"ה ד"פ האפ ומשב יסוי 'ר

 ,ב"ה "פי הציב
 ,א"יה ר"פ תומבי ומשב ןיבא רב יסוי'ר
 .ליעל הכו אשמח רב תפל בר
 אבא ף  ל"אש אגסיב רב ,קחצי יה

 ליל לע לע חטיתרסא

 ארקו ,ה"ס תבש הינימ אעב הימרי. 'ר
 תבש ול השקה ,ו"כק תבשכ רמ אבא 'רל
 .רלילאששכ רזה .ר"יפ תבשבו +: נמק
 םיחספו ,ןוכיימוק אב 'ר אה רמא הימרי
 ,רק תיסח אטארי * ר"א ב"ה | הפ
 יל,."רומא. לא אב 'רל"יםיפתו  הימרי
 הפרי "ר .ה"פ אמוטבו * ,ןנחוו "רד אמעמ
 היה אבא 'רש) אבא הל אתלט תיל הוה

 'רד אשדא ביתי לזא | (הימרו 'ר לע סעוכ
 אפפיי איפ' היתמא אירשר ירהב אבא

 יתאשקל המא"י אשירא  אימר יפו

 היפאל קפנו אבא 'ר עמש -- הפשאכ
 .'וכו ךתעד קפימל אנכירצ אתשה ל"א

 קיפ םילה מ \ 'רמ .ירמשכ "וטופס "ד
 ורטאש וניצמדכי : םירבח .ומכ ריחו חללפ

 קיה "ה"פ - "דיה" "ר"פו םיהפפ" ףה*יורת
 ,ב"יה ב"פ תינעת

 םיחספ אבא 'רל השקה ארפס בר
 רפ" אבא "ףל "ארקו .,'\ ןירדהנס|  :א"ב
 ,'צ ןילוחב השמ וארקו :  ב"ם תוכרבכ
 ומשב רמא :ה"מק תבשכ ותיבל עלקיאו
 ,'\ ןירדהנפ ולאש :א"כ תובותכ

 .תיעפפ יריב = .המשב .פחנפ זר
 :םנ הדנ " היל" ירוא -אבאי 'ה. אלק
 היה אינורהמ .אפא רבי; לאופש בה

 יעבו .ולצא דמלו ,חפ ק"בכ .וגרוח ונב
 1 .ק"ב הינימ

 .'ה תבש ומשב הרוהי רב לאומש בר
 זק מ"ב | ,,טפ ןימוג

 .ב/אכא

 :ו"מ הדנ .ומשב אביי רב לאומש בר
 ,ג"ם ב"פ ר"ביא ומשב אמוהנת 'ר
 ₪ הלינמ ומשב ירסיקד ןנברו

 .ותחפשמו ותשא

 השא אשנ לבכב ותויהב דועש וניצמ
 אבא כ" לאומש ברד ומא הנמלא
 ןידל אב התמשכו .ח"פ ק"בכ אינורגהמ
 החינהש םיסכנה רבדב וגרוח ןב םע
 ךוכ םוקוא" אבא רב הימרי 'ר ;ותשא
 'ר דיב םיקוא איעשוה ברו ,וגרוח ונב

 אוהו ובר הדוהי בר ינפל אבש דע אגא
 'ך לבא אבא 'רל םיכייש המהש קספ
 ,ומע ןידה יכ םארה אבא רב הימרי

 הנוש רחא םכח תב אשנש וניצמ ןבו
 לאשו :ד"ק ןילוחכ ארגא םשב תותיירב
 ₪ 5 כיתוחנמכ :אכאי 'דמ

 םינב ול ויה םא | וניצמ אלש פ"עאו
 היהש | + הק 'תבש וניצמ לבא תונב וא
 היתיב ישניאא היתמיא אמרימל וכרר
 .םהינפל רבישו םידכ ייופיכ חקול היהו

 םושב רכזנ אל ותריטפ םוקמו ןמז
 יכ םימי  ךיראהש עודי תאז ךא ,םוקמ
 ימיב דועו .לאומשו בר תא תוארל הכו
 הק קי בפ :םייחב היח אבר

 רש ופי "ארומא .(ב אבא 'ר
 ז"רמ ותרות לביקו ,לבבל דריו ישימחה
 ןיבוריע | ,א"ה י"פ א"ה ה"פ תיעיבשכ
 םוחחמ יה ,ם"ה ,א"ה י"פ תומבי | ,ה"פס

 ד"ה א"פ ןיטיג ,ב"ה א"פ תוכמ ,א"ה ר"פ

 "וב תבשב.הימרי 'רמו ,ז"ר םשב רמאש

 נ"מ תומביבו = ,הימרי .'רל .לאשש ג"ה
 השט כו ,הימרי 'ר םשב " רמא ב"וה

 ,ו"פ ג"יפ ר"בכ (א אבא 'ר םשב רמאש

 םשב  ,ח"הס ב"פ ז"ע אחא 'ר םשב
 רבב היכב י'ר .םשבו ,בנ םיחספ ימא '3

 ביפו יאשיימ 'ר םשב ,ח"ם ו"פפ

 ומע קלוחו (ב ינמ 'רד וריבח היהו ,ג"הס
 ינמ 'ףמ לאשו ,ב"הס ג"פ ןישוריקב
 ,ב"הס "ייפ יתבשכ

 ורבגשכו

 של שק
 ה



 ל

 יתוחנ לבו ןיברו .י"אב תוריזגה ורבגשכו
 םע בשיו םהמע אוה םג דרי ,לבבל ודרי
 היביתיא :ג הליעמכ רודה ילודג לכו ייבא
 הימקל אתא יב קיתשיא -- ייבאל פ"ר
 יש ארמגה תיטשפו  ,'וכו ל"א אבא 'רד
 ל"א :זצ ןילוחבו ,אבא 'רמ .לואשל אב
 --אבא ר"א :ב"ק ק"בו ,ייבאל אבא "ר
 שירבו = יבא = לא 5 ז"ר הל ףיקתמ
 אל אהו אבא ר"א -- ייבא 'רמא תוירוה
 ל"א -- אבא ר"א ,די ןילוחבו | ,יכה ןנת
 ייבא םע קלוח :טפ תוחנמבו ,ימד ימ ייבא
 ,אמח רב ימר תיישוק ץרתמ ,טנ םירדנבו

 רעשי = ,לר  ב"ח | םינושארה תורה
 הבר .ילבכב ארקנה אוה אבא 'ר הוש
 תוירוה ףוס רכזנה .אוהו הנתמ רב אבר וא
 שירל ףסוי בר תרימפ ירחא וכרצוהשכ
 (ב ז"רו אברו ייבא םש ויה אתידבמופב
 ורחב יכ (אבא 'ו אוה) הנתמ רב הברו

 ואבש רודה ילודג ינשבו  ,םיילבב ינשב
 וירבדב :ש"ע אבא "רו :ד"רשדתא ומ

 ,םירקיה

 תובותכ רכזנה אוה אבא 'ר הזש הארנו

 ימיד בר יב אסכטמ רדיקפאד אוהה | :הפ
 אתא ימיד בר ביכש ארפס ברד הוחא
 'ר . .תויהל .א"א .הזו  ,אבא "תה קצגכ
 אל זא יב .י"אל ךלהש םדוק (א אבא
 םעפב םעפכ אבשבו הארוהל דוע עיגה
 יפלו  .,םש הרוה אל לבבל 7
 לבבב היה השעמהש עמשמ תומשה ראות
 פ"עא ןכלו (ב אבא 'ר אוה ס"לב בל
 איבהש אבא 'ר לבא וא .ךלמ ייבאש
 הרוה ; רודה :ילודגמ . הרה = לאמת
 וניצמ אבא 'ר הזו ,לבבל ואובב תוארוה
 ,אק :ןיררהנפכ ירמ רב הברמ .לאשש
 אברו ייבא ןמזב לבבל דרי אוה םגש

 בברע ימלשוריה אובמבו .,וכרעב ראובמכו <
 ימלשוריבו ,רחי ינשהו ןושארה אבא 'ר
 ררבל דואמ השק ךא םימעפ הברה רכזנ
 ,ינשה וא ןושארה אוה םא

 9 .1 אבא

 לבבל דריו י"אד ארומא | .(ג אבא 'ר
 תמב חכשני אבא 'חי הז... שא פר (תוחב

 םוקמ לכו םימיה ירבד :יבתוכ לכמ :בלמ
 ואדב ישא בר םע אבא 'ר תא ואצמש

 והיגהש וא ןומדקה ישא בר אוהש םבלמ
 .יסא בר יל'צש

 ימלשורי היה  תמאבו
 רסיקה | םנאילי = גרהנשכ י"א = תובישי
 תא ןקית רשא ללה 'רל בהוא רקיה
 תכ ורבגו + ,תורטשל ע"רת תנשב' ,רוביעה
 זא וברחנ ןוילע ידיפח לכ וגרהנו םינימה
 לבבל וחרב הטלפה רתיו י"א תובישי לכ
 רש" ר"פס לח" "שהה תרפאמ - ץדחיו

 םיששל בורק ךלמו ,חלשת רטפנ ישא
 וא אוהה ןמזבו ,בפרת תנשמ ונייה .הנש
 אבא 'ר אב הזול םדוק תודחא םינש
 בר םע  ס"שה רודיסב לודג קלח חקלו
 הכז רשא ןושארהו שארה | ,אניברו ישא
 ברה אוה הנשויל הרטעה ריזחהל הזב
 וירחאו > ןורושי יקקח | תסנכ | ח"מהעב
 ,םינושארה תורוד לעב םכחה ןואנה קיזחה
 םירפוס תוהחפשמ לעב ברה | םהינשמו
 ,םמש תא ריכזה ילב

 םינואגה תבושתמ אוה ןושארה רוקמהו
 ל. השר" לט 8 ןורבזב  ספדנה
 ויהש םינורחאה אנינח 'רו אבא 'ר ימיב,,
 ,"ישא בר ימיב

 ואצמנ  קפס ילב ןכ רמוא ןואגה םאו
 יכ  אוח ןכ .תמאהו  ,ילבפב  םהיתומש
 ירטו ליקשר םימעפ הברה ותוא וניצמ
 תבשב י"א תרות ול רסומו ישא בר םע
 "אפרעמב יישא לב רל:ואבא "רול
 המאי זב ק"ב \ ןכו" ;ףכו ?לירבמהיה בחטא

 ןכרד ןיא ירמא "אברעמב | | ישא ברל
 ןותא . ןושלהי ישא .בהל. .ךמא \ ]בו ו
 ןנינתמ .אבהמ ןנא הל ותינתמ אכהמ
 תוחוכב \;;הטק נמס ב"ב ה תיפעתו הל
 ,חמ אמויכ ישא בר םע ירטו ליקשו ,הנ
 ?קהייו בסילהחב .לילתוהנמ ל ןיטיג
 רשפא יא | ןייענשכ תומוקמה ולא לכבו

 תועטל

 וברהנ רשאכו
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 ,ןומדק ישא בר הזיא אוהש רמולו תועטל
 אבא 'ר ל"א --פ"ר | יעב | ,חמ אמויכ
 פ"ר רמא :טל תוכרב ןכו ,ש"ת ישא ברל
 ךותב  הסורפ .חינמש חספב םידומ לכה
 םדא בייח תבשבו אבא ר"א -- המלש
 בר רמא ז"עו -- תורבב יתש לע עוצבל
 תבשבו ,'ובו יתרת טיקנד כ"רל אניזח ישא
 יהבד . ילב אבא "רד: רמאמה :הנשנ זיק
 אבא ר"א ןושלב הנשנ כ"פעאו פ"ר
 בייח אבא ר"א ל"צ היהו 'וכו תבשבו
 ךא,תבשב יתורכב ב לע עופבלו םחא
 יאקש םשו :טל תוכרבמ אוה רוקמהש ןועי
 ןכל ."הבשבו,, .רטוס | ךייש \ ם9ר" ירפדא
 ,הז ןושל אבה כ"ג קתענ

 ישא ברל אבר ל"א ,איק תובותכבו
 ל"א ל"צ ,הל ןנינתמ םיאלח ילבוסב ןנא
 זמר היעשי טוקליב אוה ןכו ,אבא 'ד
 בהל והבא 'ר היביתיא זיק ק"ב ןכו שד
 ר"הוד לעב ןואגהו ,אבא 'ר ל"צ ישא

 ורמאש המ תמא רבד רמאי ,חפר ב"ה
 יבתו  ווה אמס ברו אניבר ,במ תוחנמב
 אמילגל אממ בר הייזח ישא ברד הימק
 רמ הל רבפ אל .ל"א -- . רתסד  אניברד
 בר ףסכיא ,רמתא היושע תעשב ל"א --
 ,ךל ףיקתת אל ישא בר ל"א ,אמס
 שגיבהו שתפו  ןנימש ילתכ והיינימ,'הח

 םושב .וניצמ אלש אלפלו | ,היה י"אמ
 חקל ןינמו  ימלשורי היה אניברש םיקמ
 ןטק תועטש תמאה ךא ,הזל רוקמה יניבר
 'ר אוהו "אבא 'ר, ל"צו םירפסב לפנ
 ,י"אמ היהש הז אבא

 ימלשוריב דוע רכזנ אל אבא 'ר הזו
 וא :תובושו לכ 5 רבדחנ  רבכ רימיב/יפ
 ,ימלשורי ם"שה רמגנ רבכו

 ,לאומשד ויבא יבא אבא
 ,יבר .רוחכ. ךרעל, ילבב חי

 הבז ירמי אבא ירד ' הוצא "פא

 ,אחא'ר םשב םש רמאו ג"ה ט"פ תוכרב

 'ר תועטב אתיא !:ג א"ה א"פ האפבו

 תוכרבפכ

 ,אנמוא אבא--;ג אבא

 אבא ל"צו ירמ רב אבא 'רד הובא אבא
 ,ישימחה רודב ךרעל  ,ימלשורי ,ירמ |

 וו רב הימרי רד הובא אבא
 תבש רכזנ ,םיארומאל ןושארה רורב ילבב
 ו בכ לודג .ךל ןיא .בר .רמאש .:ונ
 א"בירד הובא אבא ונמו ונירודב --- הבושת
 א"בירד הובא אבאד הוחא אחא הל ירמאו
 ,יוה םיחא אחאו אבא רמ רמאר

 הובא ינת םשב רכזנ :זמ תוחנמבו
 קלה הוה , .הימהי 'ר ונבו :,א"ב .י"ַרד
 :בתד..תבח

 3 יב ברד הא אבא בר
 ,הישרשמ
 ברד .הילב

 הישרשמ ברד הובא בר ךרע

 ימלשוריב ,יאלמש 'רד הובא אבא
 ונב יאלמש 'ר אבשכ ג"ה ה"פ םיחספ
 וניאש ול בישה הדגא ונדמליש ןנחוי 'רל
 ,םורדב רדו אעדרהנמ אוהש ןעי הצור
 דולמ אוהש ךופיהל אתיא : בס םיחספבו
 רתוי הארנו ,אעדרהנב ובשומ םוקמו
 ל"אש :כ ה"ר חכומדכ ימלשוריה תסרג
 יאה רמ עדי לאומשל ש"רד הובא אבא
 לאומשש עודיו ,רוביעה דוסב אינתד אתלמ
 ינפל אבש םש םיחספבו ,אעדרהנב היה
 ,ימלשוריבכ ,ןתנוי 'ר ינפל ל"צ . ןנחוי 'ר
 הרוהו "רד ודימלת היה ונב יאלמש 'דו
 םיאנתה ימי ףוסב ויבא היה כ"א האישנ
 ,יבר .ירחא

 ייבא ומזב לודג ריסח ,אנמוא אבא
 הוהד וילע רפוסי :אכ תינעתב ,אברו
 אמוי לכ אעיקרד אתביתממ אמלש ול יתא
 היהעד שלח אק .תבש ברע לכ ךא ייבאלו
 דיסח אנמוא אבא יכ | ול .ובישהו ייבאד
 אנמוא היה יכ ,ונממ רתוי םישעמ לעבו
 היל ורקו אבא היה ומשש רשפאו) םד זיקמ
 דחוימ םוקמ ול היה (ותבאלמ םש לע אנמוא

 ףטעתהל דגבו דוחל םישנו דוחל םישנאל
 אלש ידכ השאל םר זיקמ היהשכ וב

 לכתסי
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 ודיב חקל "אל הנקה הבשר ו לממש
 רחוימה םיקמב חינמ היה רחא לכ ךא
 ח"תמו ,ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ידכ
 ןתנ ףסכ םג ךא ורכש חקל אלש יד אל
 ותוסנל הצר ייבאו ,ומצע תא אירבהל ול
 חלש | ,לודג ריסח אוהש ןכ תמאה םא
 םלבק ואבשכו | ,וידימלתמ םינש | וילא
 ברעלו ,םקשהו םליכאהו תופי םינפ רבסב
 םידברמב תוטמה דפרו תוטמ לע םביכשה
 ולפיק םבכשממ ומקשכ רקובב ,םירקי
 המשו ,קושה םוקמל םהל וכליו םידברמה
 ילוא וילא ואביו אנמוא אבא תא םג ואצמ
 ל"א | םיווש המכו םידברמה םהמ הנקי
 הצרו םרובע םליש ךכו ךכ יכ יכהו .יכה
 ךאש ול וליג זאו ,ףסכה םהל ןתיל
 םדשח םאהו ,ולש תא חקיו ואב ותוסנל
 אל ש"וח ובל בוטב םהל ןעיו הבנגב
 הנמרזנ ילוא יתרמא ךא םכתא יתרשח
 םתשייבתנו םייובש ןוידפ תוצמ םכינפל
 לבא ול ורמאיו ,ינממ לואשלו יל רמול
 ! אל םהל בישהו ,םידברמה ונממ חק תעכ
 ייבא האר זאו ,הקדצל םיתשדקה רבכ יכ
 ךכלו אנמוא אבא לש ותודיסח לדוג תא
 םוי לכב אמלשל הכז

 שיא ןוירוג אבא ךרע .ןוירוא אבא
 ,ןריצ

 ברר .הירב | ברד :הורא

 ס"שה תרוסמ תסרג אוה ןכ ,הישרשמ

 הימשמ ןנירמא יכה רמאו ,דכ ןיבוריע

 ,אברד

 ידבז רב. הרוהי "רה הוחא א

 הדוהי  ףב לאומש כר :רמא . < תוממיב
 בר רמא ידבכז רב י"רד הוחא אבא ר"א

 יסוי ה ה"דותב ,גפ םשו :,םר המא הלוח"

 םתא קדצהו ,אנוה בר םשב רמאש סרג
 בר :בי  \ה?ה "פי ק"מ רונתמ  ופ
 ,ידבז רב \ .החוהי .'רד יויחאלו רוה ומה
 רב אבא 'ר אוה יכ רמול דאמ קוחרו
 לכב עדונה ארומאה רמול א"אש ,אדבז

 ךא רכזומה ויחא רחא םחייתי  ם"שח
 ,םימעומ תומוקמב

 למוג ןב רזעלא אבא ,רזעלא אבא
 אבא | ,יאלוד וא יאלגד ןכ רזעלא אבא
 םכרעב א"כ אצמת ,ןימינב אבא ,ילוטנא
 ,דובכה ראות ךא אוה אבא םש יכ

 .בר ךרעב ,אכירא אבא
 תוחנמב א"פ ךא רכזנ ,האריב אבא

 רזעילא יברב האריב אבא | אינתד :נ"צ
 האריב ךרע ד"הסבו ,'וכו רמוא בקעי ןב
 רמא וא י"באר לש ונב אוה םא קפוסמ
 םירפסב לפנ ןמק ס"טש תמאהו ,ומשמ
 ,"האריב אבא ינהד, ס"קדב ומכ ל"צו
 אבומדכ תותיירב כ"ג רדיס י"בארש עודוו

 האריב אבא הזו ,ו"פ א"ח נ"שרד תרגאב

 לש | תותיירב ןמ תחא אתיירב איבה
 ,ד הליגמכ ריע םש אוה האריבו ,י"באר
 ,יריב ןמ י"שרפו האריב אלוע

 .ןהבה לאומשד הובא אבא רב אבא

 הובא םשב ךא ארקנ ילבב ס"שה לכב
 לאומש ונבשב :חי תוכרבב תלוז לאומשד
 רב אבא אניעב רמא תומ רצחל לזא
 :דמ ןישודיקבו ,לאומשד הובא אבא
 היל סח לאומש לע בר רמא :איק ןילוח
 ךפיהלו | ,'וכו אבא רב אבאד | היערול
 רב אבא םשב דימת ארקנ ימלשוריב
 ה"פ האפכ אוו רב וא אב רב וא אבא

 ,ו"ה ג"פ ה"ה | - ,ב"ה הפ "םיחפפ (ת'לח
 הלה ו"טפ ז"ה ב"יפ א"יה ך"פ תומבי

 א"פ.הדנו ' ,ו"ה יםייפ" תובותכ  ,דחה מפ
 אכא  רב:!אבאי:' ר"היו"פ תבשבפ | היה

 א"יה ד"יפ תומביבו ,הירב לאומשל דקפמ
 ךאו .הירב לאומש לע גילפ אוו רב אבא
 יובא  :םשבי רכזנו חיה יב" ' תחפמב

 אבא  םשב א"ה ד"פ מ"בבו ,לאומשד
 וריכזמ א"יה ד"פ תומביבו לאומשד יובא
 לבא "אב רב הפר םשב בקע ב 8
 אכא םשב.  רסאמהו דה ' אלפ " תרפב

 ,אב רב

 המל
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 םשב ךא רימת:'ילבבב \ ארקנ:חמל
 תואוקמ 'ה לוכשאה בתכ לאומשד הובא

 ויבאמ לודג היה לאומש א"י ל"זו
 ,ןכ והוארק ןכלו .המכתבו הרותב

 אבומה השעמה פ"ע הארנ רתוי לבא
 ,גע ןישודיק 'פותב אבומו ןיטיג 'ה ג"הב
 אברעמל ךלה לאומשד הובא ל"זו יאמ ה"ד
 היחכשא | (ןנבנ הזו םיה תנידמל םש 'םותבול

 ל"א ,יארופצד אנשיל העדי הוהד אתירמ
 ףסכ ךכו ךכ ךל ןתא ינאו יל קקדוא
 אליל אוההב הינימ קיפנד העדיד םושמ
 הליל אוהה אתאו הנימ קרע ,הבר ארבג
 ףוסבל ,לזא ררהו הל קקרזאו ותשא היבגל
 הדילוהו 'וכו הרבעתמד אתלמ תיעמתשא
 תאזה השעמה קפס ילבו ,לאומש תא
 םשב והוארק ןבלו ,לבב ץרא לכב הערונ
 יבא אוה יכ לכל עירוהל לאומשד הובא
 ,עשפמ הפח ומאו לאומש

 רכרה "קיחר אל יתרותה לכוק ,יממ
 שיר) ןושארה אנוה בר היה וברש רמול
 וניצמש הוו יבר ייחב רטפנש (אתולג

 ה"רל לאומשד היבא ביתמ | ,ט הליעמ
 היה ה"ר יב ברד ודימלת ה"ר אוהש רמזל א"או)
 .(אעדרהנב בר תויהב םימיל ריעצ

 ,וינפ .תונברה לא םש אל אוה ךא
 ישמב רחסש | וניצמדכ רחסמה לא ךא
 לאומשד הובא אבא | גדי"פ לאומש 'מכ
 לע  אסכמטמב קסעתמ הוה אבא רב
 ההב .ןתבלאבל הר יתבןב "הרההיניס קב
 יאה  ועב "יכד תיל "ל"א" ומע 'םק :ןמז
 תיל: ל"א . ?ןווה .ןילמ אלו ל"א +אתלמ
 ל"א ,אנוממ  ןמ יגס ילע אנמיה ךילמ
 המקמל הכזת ילע אתלימב .תנמייה תא

 השעמה עריא כ"חאו ,יתמרה לאומשכ רב
 והארסו ונב 'דלונ זאו םיה תנידמב היהש
 ורחסמ ילגרלו ,ב"ביר תכרב ש"ע לאומש

 רימעל הכזו י"אב םג היה ץראב :ץרפ
 ל" הרש רביצמהפנ ישודקה" וניצר ופ 5
 חוהק רפוש יברל לאש אב רב אבא וה
 גהמכפה ימוק  אעב א"ה .ר"פ מ"בו ,יהמ

 טנ"ס
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 קמהוש ;רתומ ל"א ןירנירב+:ןירניד\ תולל
 חלוש הוה וימי לכש רע שודקה וברב
 יברל חלשש | ,גק םיחספכ יברל לואשל
 תמש ךאיה תולדכה- ררסי רניבה : ונהמלי
 ןכו רבו:ו"הב לאעמשי 'ר רמא ?ךכ: ול
 :חי תוכרבכ :םייחר תיב ול היהש וניצמ
 חיגשמ היהו ,הק ןילוחכ ול ויה תודש ןבו
 המ " םוי לכב םימעפ 'ב ןהילע ומצעב
 רעשב רכומ היה ויתודש תוריפו ,תוכירצ
 י"אמ וחלש הז רובעו לוזה רעשכ לוזה
 :;צ ב"בכ רעשה רקייתי אלש ידכ השוע בוטמש

 הלודגו רובכ רשועב 'ה .וכרב רשאבכו
 םימותיה לע = סנרפ השענו ובל םר אל
 המ הבנ וביקפהש  :חי תוכרבכ
 ךלמהיאבנ היהש רמאי 14 דצ בל ירקהרפסבו)
 8 ןיאש אוה םכומו יאבג יב וילע ולפט .וייחבו
 !;תואוכנ ירבד אלא ןניא וירבד לכו ,תונמאנ

 שארב ךאו ךלמה יאבג היה אל םלועמו רקש
 ,(םימותי לש סופורטופאה היה רודה

 הציבכ אעדרהנב ןושארהו שירה היהו
 ירח .,אשררהנ 6 ברעמ  היהש ?זמ
 י"ף  תפרב  םייקתנו ,םירקי םינבכ וכרב
 ותונמקב םג ונב לאומש יב אריתב ןב
 רפוסי רשאכ רצינ תולודגלש רכינ היה
 ורפמ ןטק דלי לאומש תויהב :זק ןילוח
 הכוב ונב לאומש תא אצמ א"פ .הרומל
 רשא .לע והכה ובר יכ ויבאל רפיסו
 ל אלו ובר לש | ונב | ליכאה
 לטנ אל תמאב המל ולאשו ,הנושארב
 ליכא אוה, המכוחמ הבושת ובישהו וידי
 תחת ויבא וחקל זאו "+ אנישמ אנאו
 ,וכ"םיחבוכ .ותרות יבור ול רסמו ויפנכ
 לאומשמ לאומשד הובא | הינימ יעב
 ,תישבתשיא | ויבא = ל"א = - (אב ותוסנל)
 לאומשל דקפמ אבא רב אבא ו"הו"פ תבשבו
 לבא שלא יכתמ  ךלע . לכקת אל" הירב
 תובאש ןעי = "םהינזאבש = ןימסיקב ! אל
 וניבר ינפל .תרשלו רומעל .הכז 0 שד
 תו וויכקיע ול :רסמ:':אגהו :"שורקה

 ,הנשמבש
 םיבמ ונפולאומשיםע קלוחש ו

 : במ

 ניצמ ןכו
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 :תק תבשבו ,א"יה ד"פ תומבי במ
 םא לאומש לביק יממ ארמגל אקפסמ
 לאומש תא ליגרה :ןכו | ,יולמ וא ויבאמ
 האפ ףוס ימלשוריכ תוצמב קוסעל ונב
 אב א"פ ,םיינעל קלחל ףסכ ול ןתונ היהש
 ,ןייהתושו רשב לכוא ואצמו רחא ינע לצא
 ובל תבוטב הנע אוהו ויבאל רפיסו אבו
 דוע | הזה ינעהל ןתיל  םיכירצ םויהמש
 ,םיבוט םילכאמב ליגר .אוהש ןעי רתוי
 וכירעהש רחא ינע תיבב לאומש אצמ א"פו
 ויבאל רפיסשכו ,בהזו ףסכ ילכב ןחלשה
 ,םיאמרל הבוט קיזחהל ונא םיבירצש בישה

 תרושמ | םינפל ויה = ויתוגהנתה לכו
 ירמח ךנה אצמ א"פש :דכ מ"בב .ןידה
 ,שרח 'בי רתבל םג .םריזחהו --

 םשכ .. .ח"ת.כ"ג..ינש ב ול תוהו
 ,חי ק"ומכ סחנפ

 םכירדהל םיניע עבשב טיבה ויתונב לעו
 קיבש אלש הס . תבשכ . הרוהה  ךרדב
 אלשו -- תבשב ןיטוחב תאצל  ויתונבל
 אמויב תואוקמ והל ריבעו .,ירדה יבָג ,ונש*

 ,: הג ..תורופבב
 ארדיפ שירה היה  ונמזבש | עודיו

 אב וימי ףוסבו אליש 'ר םכחה אעדההנב
 אל. אליש 'ר רטפנשכו, ,אעדרהנל בר
 ךלה ךא .. תוררשה וילע :.לבקל בה השר
 ,אליש 'ר .אסב לע בשי לאומשוארוסל ול
 לבא הרותה תצברה ינינעב ךא היה הזו
 היה לבב ץרא לכב תישארה הגהנהה
 ןקז היה אוה יכ ןעי לאומשר הובא י"חת
 י"אמ םגש | וניצמ ןכלו רישעהו רודה
 תומביכ תולאש לאומשד הובאל וחלש

 תובותכ , וניצמ ןכו = רצ \ םבו קס
 אעררהנל . :ןייתאד - אתייובש רש

 ל"א ,והידהב ירוטנ לאומשד הובא ביתוא
 ? והנירטנ ןאמ אנריאה דעו הירב לאומש

 לולומ "תיוה "מ "וה .ךיתנב "לא
 האציש הגגשכ יאוה +יאה ילוכ והב

 רמד היתנב ןייבתשאו טילשה | ינפלמ
 ,לאומש

 לאומש תויהב םגש םיאור ונא הזמו
 הובא ינפל ואבוה כ"פעא | ותולדגב
 א"פש :דכ תורוכב וניצמ ןכו ,לאומשד
 ךירטציאו אלגירד אתבשב לאומש שרד
 ויבא עמששכו אמילג היל ודגנו ןיתשהל
 שורד .ליזו יזוז האמ 'ד ךל ןתא ל"א
 המ ןיבנ הזבו :,'וכו ןיתמהל רוסאש םהל
 רפסבו םיארומאו  םיאנת רדסב אבומש
 לקת תנשב לבבל בר .אבשכ תותירכה
 לבבב .הררש | גיהנמ "אבא 'ר תא, אצמ
 בר גיהנה אל םייק אבא 'ר היהש ז"כו
 ורביד תמאו אבא ''ר רטפנש דע הררש
 לודג היה ברש פ"עאש ונרמאש ומכ
 לאומשד הובאש ןעי לבא הרותב ונממ
 בר עגנ אל ןכל  רורה רישעו ןקז היה
 הובא דיב היה רשא תישארה הררשב
 ברש :אנ תובותכ  וניצמ ןכו  ,לאומשד
 השעמהו  ,םילמב ורצע םירש וילע ארק
 ברד ידימלתש ר"ה .ו"טפ תומביב .אבומה
 ,ןיבהל השק  םש היה :לאומשו והוקלה
 רפוסיש דע ורוד ינב יניעב כ"ב לודג היהו
 ולצא חיכש היה מ"המש :כ ז"ע וילע
 אתיירבד ארקיל שייח אל יאד ול רפיסו
 ,המהבכ הטיחשה תיב ערפ הוה

 רטפנשב) לבבל יול אבשכ ותנקז תעלו
 שדחה ורבחל רבחתה (:טנ תבשכ ספא 'ו
 היה יול יכ םהירוענמ םירכח דוע ויהש רשפאו)

 הדובעהו הרותה לע דחי ובשיו  ,(ילבב רב
 (י"שר ,ורובח) יולולאומשד הובא : במ ב"בכ

 אתשינכב ובשישכ ,טב הליגמבו ,'וכו ונת
 יוליגכ םש  וכז אעררהנב ביתיו ףשר
 וללפתהש :גמ ז"ע  וניצמ ןכו ,הניכש
 לאומשד הובא ,ל תוכרב: ןכו ,דחיב םש
 ווה .אחרואל קפימל  ועב ווה יכ יולו
 : וכ ק"ומ וניצמ םתוקלחמ ,ילצמו .ימדקמ
 וריפסה בוהאה וריבה רטפנשכו :חל ז"ע
 ,ח"ה ב"פ . תוכרבב .לודג .רפסה

 ,חק .הפ תבש וניצמ וירמאמו ויתוכלה
 תומכי = ,ווכ .ק"ומ ומ הכוס .,(ם הציב
 ,אמ ןישיני ,עאנ "מי ,3כי-תופותכ" נק

 ןישוריק
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 :הק ,הפ ק"ב ,,כ הטופס :וס ןישוריק
 : גם .ןירדהנס . ,,בי .ב"ב  ,זמק ::צ מ"ב
 זי ןילוח :חק ,וכ :ח םיחבז ,: חל ז"ע
 !הליחדני ==; פס

 ,ונב לאומש דבלמ ומשב םירמואה
 תבשכ אבקוע רמו הנתמ בר ךא וניצמ
 ה"פ םיחספ וניצמש המו ,וכ ק"ומ ,:חק
 אבא יל רמא אד לע ןנחוי ר"א ב"הס
 הובא היהשכ יכ ס"מ אוה אבא רב

 'ר ןיידע | דלונ אל זא י"אב  לאומשד
 םגו יבר תריטפב םימי לוע היהש ןנחוי
 ימלשוריב ל"צו | ,ריבכה אל לאומש תא
 (ןנחוי  ל"צ) יסוי ר"א ר"ה ב"פ םילקשכ
 רשפא וא ,אבא רב אבא לילע אד לע
 ,בתכב וחלשש

 הלעמל ונאבהש ומכ םימי תכיראל הכזו
 הדוהי 'ר ימיב דועו יבר יפמ דומלל הכזש
 חלשש :וטק תומביכ ןיידע יח היה האישנ
 ,וילא הלאש לאומשד הובא

 תעברטפנש :חי תוכרב הרכזנ ותריטפ
 היה רשאפו ולצא היה אל ונב לאומשש
 עדי אלו םימותי לש תועמ י"חת חנומ
 תומ רצחל ךלה ףסכה ויבא ןמט ןכיה
 יתאד דע סרג ס"קדבו ,ונממ לואשל
 ילבו ,הובאד הישפנ חנ בר יבמ לאומש
 םוקמ ארוסל לאומש ךלהש הנוכה קפס
 ב"פ ג"ח ג'שרד התרגאב שרופמכ בר
 לאומשו ,בר ינפל אבל לאומש ליגר היהש
 המל לאומש ולאששכו ,קחושו הכובש והאר
 יאהב בושח אוהש ןעי ובישהו קחוש אוה
 הרהמבש ןעי הכוב אוהש המו אמלע
 ךיראה ארמגה תוטשפ יפלו ,לאומש תומי
 בר יכ ןעי ,וירחא םיבר םימי  לאומש
 לאומשְךלמ בר רחאו וירחא אתורירש גהנ
 ,םינש רשע וא 'ז

 א"פ רכזנ ,לממ רב אבא רב אבא
 .(אליא) אל 'ר ימוק יעבש ח"ה ה"פ האפב

 א"ה א"פ ק"ב רכזנ ,והבא רב אבא
 ,הובא רב הבר אוהו

2 

 ,ימיבא רב אדא ךרע ימיבא רב אבא

 א"פ תומורת רכזנ ,ןיבא רב אבא 'ר

 והילאל לאשש רחא דיסחמ רפסמש ז"ה

 אבומ .דיק מ"בו) ש"ק ארקיש והמ םורע
 רכזנו ,(והילאמ תאז לאש ינמחנ רב הבוש

 אמוחנת 'ר םע דחיב ג'כ ג"לפ ר"ב
 ,אחא 'ר םשב ורמאש

 אב 'ר ימלשוריבו) אניבא רב אבא 'ר
 ת"יב יכ אנימ םימעפלו אניב וא אנוב רב
 ,(ם"ימב ףלחתמ

 הרות דמלו ימלשורי היה הארנה יפכ
 מ"ב וניצמש הזו י"אב דוע ותויהב ברמ

 םשב רמאש ג"ה ג"פ ןירדהנס ,א"ה ד"פ

 וש ול הוהש ד"הפ א"פ םייבו ,בר
 היסירא קילס א"פו ,תוסיראב ןהנש
 ליאש לזא ןותסנו ןילזוג חכשאו אלקירל
 ןילזוגה  רזח לזא םולכ ל"א אלו ברל
 המל --- אנימ רב אב 'ר רמא ןמוקמל
 ,רורב ןיד ךל ונדגהש םרט ריזחהל תרהמ

 רב רח .א"ה ה"פ מ"בכ וריעב ןייד היהו |

 ארבוע אתא --- ןירניד הירבחל לאשא שנ
 ,'וכו אנימ רב אב 'ר ימוק

 רודה ילודג םידימלת רימעהל הכזו
 יעב ארבז רב אבא 'רש :ם תבש וניצמדכ
 ,רתומ ל"א והמ סובלכ ןימכ ואשע הינימ
 ,ח"פס אמוי ומשב היכרב 'ר וניצמ ןכו

 אמוי ומשב אסורד 'רָּב הוחא יקורמפ 'ר
 דיה ייפ

 הליגמכ ארגח םשב חא ול היהש וניצמו
 תבש ואצמנ וירמאמ | ,,בי מ"ה א"פ

 תעשב אלא גרטקמ ןטשה ןיאש ו"ה ב"פ
 ךמס המל רמא א"הר א"פ אמוי ,הנכסה
 אבומ ןכו ,הרפ 'פל םירמ 'פ בותכה
 ,מש לע ך"פס ר"קיוב הזה .רמאמה
 אבא 'ר ש"ע תועטב ,ד"עק כ"רד 'ספבו

 ,אניב ל"צו אניבז רב

 : לאומש םשב הנוח ב"הר א"פ תובותכבו
 רמא אניב רב אב 'ר שדוקה לקשב
 ,אצוי עבטמ

 ןכו
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 = לבאל .ןינמ טיפח '" ריד \ כנו
 ,'וכו ףסויב וניצמ ןכש רמא םימי

 ו"ה ד"פ ןיטיג אבומ ,אדא רב אבא 'ר
 'רל לאש אתא אייסילקל החרב היתמא
 היה אוה 'יפ | .ימיא 'רכ היל ירוהו ינמ
 'רל לאשו ל"וחל החרב ותחפשו י"אב
 ימיא 'רכ ול .הרוהו הרכומל רתומ םא ינמ
 כ"או ,'בה אנמ 'ר הזש םיאור ונא הזמו

 םשב רמאש אדא בר רב אבא 'ר הז ןיא
 הל ףיקתמ ףסוי ברו ,לק תבש קחצי 'ר
 םש םרוגש ס"קד תסרגל טרפבו ,ז"ע
 ,וכרע ןייע ,אדא רב ןיבר

 ,אחא רב אבא 'ר

 תוכרבכ יבר םשב דימת רמאש וניצמ
 אחא רב אב 'ר םש רמאש "ה א"פ
 וא ץראב תירב ריכזה אל םא יבר םשב
 תיב תוכלמ םילשורי הנובב ריכזה אלש
 אסרגה ,טמ תוכרבבו ,ותוא ןיריזחמ דוד
 הארנו ,וניבר םושמ אחא רב בקעי ר"א

 תסרג אוה ןכו ימלשוריב ומכ ל"צש =
 רב אבא .'ר .ר"ה נ"פ' תור

 הנוש וניאו תוכלה הנוש וניבר םשב אהא
 אחא ר"א אסרגה ,בכ תוכרבבו ,תודגה
 תסרגו ,(בר י"שריפו) וניבר םושמ בקעי רב

 רב אבא ר"א אעלא ר"א ס"קדו ןיסחויה
 תסרגל :הכ תוכרבבו ,וניבר םושמ אחא
 אחא רב אבא ר"א יאעלא ר"א ס"קד
 ארמנבו ,ונש ןירוכע םימב וניבר םושמ
 רב אבא רב אחא 'ר אמיתיאו א"רא
 ר"הס א"פ תבש וניצמ ןכו ,'וכו 'אחא
 ןשיה םילהת 'דמבו ,יבר םשב רמאש
 ל''צו וניבר םשב אהא רב והבא 'ר ז"קפ
 ,ןינח 'ר םשב רמא ד"יפ םשו ,אבא 'ר
 .וניבר םשב ל"צו

 םילקש רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו
 לע דומעל לוכי התא יא רמאש א"פר
 ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ וז המוא לש היפוא
 םש םילקש ילבבבו) ,ןינתונו לגעל  ןיטבתנ
 רכזנ ןכו ,(אהא רב יביב 'ו.תועטב אפרגה

 יהמ \,ר"פ .דימפ ריש בית וב
 לבבל דריש וניצמו ,ז"י 'פ ח"עפ םילהת
 ,ו'ה א"פ תוכרבכ

 ,ירפכמ אלס רב אחא רב אבא
 הנחו בר יבא ובואו ,אייח 'ר .יבא אוה

 ןירדהנפ רכזנו התרמו אלישו הבר יבא
 ,ותחפשמו וינב םוחי ןיינעל ,ה

 םילקש ,יפוי 'רד הוחא רב אבא 'ר

 'ר ונלש אסרגו ,ד"הסב איבמ ןכ ב"פ
 'רד הוחא ירמ אבא 'ר וא ידע גש

 | ,וכרע ןייע ,יסוי

 ,(בר) וביא רב אבא 'ר

 לביהבש ת"ס וליפאו לזמב יולת לכה
 ןכ תמאהו ,(.דלק אשנ רהז) ל"זר ורמא
 םיאנתה לכב דחא ןיא טעמכ יב ,אוה
 לע רומעלו בתכהל וכזש םיארומאהו
 םירפס ,בר תודלותכ וייח ימי תודלות
 ולמע רורה ימכח ,ודובכל ובתכנ םיבר
 ייח ימי תא ללכשלו ראפל םחכ לכב
 לע 'םתל שי םלכו "תולה הבברל לוצרה
 יתש זחאמה אוה יכ ןעי | ,וכמסיש המ
 םיאנתה תפוקת | ,וזמ וז תונוש תופוקת
 הנוילעה החגשההו ,םיארומאה תפוקתו
 הנובתב ,הבחר דיב הבוטמ וילע הליצאה
 הרובגבו | יפויב רשועב תערב המכחב
 .םימי תכיראבו

 רבד הארנ שודקה וניבר ימיב הנהו
 'רכ י"אל ולע המואה יריחבכמש ,אלפ
 רב הבר ברי ,יולי ,אנונה רו "ומבוא
 זא םה אלול יכ ןעי הזו ,ןתנוי 'רו אנח
 רואל איצוהל יבר לוכי היה םא עדוי ימ
 תילארשיה המוא תמשנ אלפנה ונינב תא
 ימכח תרזעב ךאו ,הנשמ יררס השש םשב
 ,י"אב הרותה רנ היתורנ וקילדה םילבבה
 הנוילעה החגשההו ,הבכת אל דימת רנ
 רשא לארשי ינבמ םג היניע המילעה אל
 ,לבב תנידמב םינשב תואמ המכ הז ובשי
 תומוא ןיב ןירזופמ ויה .תומוקמ המכבש
 םיוגב וברעתיו ,םינטק םיצוביקב םלועה

 ודמליו
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 םילשוריב ואצמש ןיסחוי תליגמ פ"ע ,ח"ס | תומוקמ הזיאבש דע םהישעמ ודמלוו
 םידקה ןכל ,הרותה ינידב לולזל וליחתה
 הדילוהו הכמהל םדיק האופרה תא 'ה
 רשא הזה יאלפה שיאה תא לבב ץרא
 י"אב המכחהו הרוהה ידשמ קניש ירחא
 תא ריזחהו לבבל בש שודקה וניבר יפמ
 תד שא ריעבה אוהו ,הנשויל הרטעה
 םיפלאל םידימלת דימעהו לבב תנירמ לכב
 ,הזה םויהכ םייח ונא ויפמו ,תובברלו

 .ויבא תיבו בר תחפשמ

 אלס ומשב היה בר יבאד ויבא יבא
 ,(.גע :ו מ"בב ארופל הבורק ירפב ריע) ירפכמ
 דילוה אחאו ,אחא םשב ןב דילוה אלסו
 דימעהל ..הכז הז אבאו ,אבא .םשב יב
 ןירדהנפ שרופמכ לארשיב םיזרא השמח
 אלישו (הבר יבא) אנחו ,(בר יבא) וביא ,,ה
 רב אחא רב אבא ינב והלוכ אייה 'רו אתרמו
 ךא ילפרכ אתיא ארמגב) ,יוה ירפכמ אלס
 ברד ויבא יבא אבאו ,(אלס רב אתיא ס"קדב

 כ"חאו ,םינב 'ד הנושארה ותשא ול הדלו
 םשב תב המע האיבה רשא השא אשנ
 אבאל הדלי איהו ,ןושארה הלעבמ "אמיא,
 אלנה ובל לבשה | ןכלו . 2 אייח-=-..:תא
 ,םלוכמ הרותב לודג היהש פ"עא הנורחאב
 "אמיא ,, תא אשנ ויבאמ אייח 'ר יחא וביאו

 ,בר תא ול הדליו | ,אייח 'ר ויחא תוחא
 היה הזבו ,ויבא ש"ע אבא םשב וארק

 ,םאה דצמו באה רצמ בר דוד אויח 'ר

 ןירדהנס ,,כ ק"ומ ,,ד םיחספב ורמאש הזו
 היתחא, רב+.-הירה .,הוהא-הבעכר.= ה
 התיהש "אמיאש , ,ד םיחספב י"שריפו
 ןמ התיה ח"ר לש ותוחא ,בר לש ומא
 רחא םשב איבמ אבא ךרע ךורעבו ,םאה
 ,המש "אתרמ , בר םאש אצנגמ ידיסח ןמ
 ןיא םשמ ךא ,,ה ןיררהנפמ היאר איבמו
 ,אתרמ ךרעב .ונראבש ומכ היאר םוש
 תיבותב ילבבה תערל בר תחפשמ שרוש
 תעדלו ,דוד יחא אעמש ערזמ המה :בס
 ח"צפ ר"בו ב"הס ר"פ תינעה ימלשוריה

 ,דוד תשא לטיבא ןב היטפש ערזמ היהש
 יתארי'יפר , ומצעב בר רמא -)ונ תבשבו

 ,ילבבה .תעדב עמשמ 'וכו דודמ
 ,םניףימכיחית | כ"נ . היה הביאי ויבא

 תחפש "רב בר תא ארק/יאייח ''רש
 רמא :דמ הכוסבו ,ח"ת לש ונב י"שריפו
 ,קודצ ר"ב א"רד הימק  אנמיאק הוה וביא
 הובא וביא י"שריפו  ,ומשב םש רמאו
 רמא  ,ס"קד תפרג" הארנ רתוי ךא ,ברד
 ,קחצי 'רב א"רד הימק אנמיאק היה וביא
 50 רב' חו = ש"ע "בר דכנ .לע יאקו
 ולומ, לָכב .ךרבתנ. .השא..ריקי ןבב וביא
 הדנ שרופמכ המוקה לדג היה יכ ,בטימד
 םשכ איבמ ד"הפבו) ורודב ךורא היהש ידכ

 ,(תומא הנומש ךורא בר לש ורבקש י"א תלילג
 וילע ורמאש דע דואמ ראוה הפי היה ןכו
 ןיעמ "ברה .הירפוש ,חנ ב"בו ,רפ מ"ב
 היה ןכו (ם"קר תסרג יפל) יהבא 'רד הירפוש

 (בר) אבא ןנחוי ר"אש ,דפ ןילוחכ רובג
 ,הוה םיאירב תחפשממ

 אל וירוענ ימיב לבבב ויתובר ויה ימ
 םוש | וניצמ אל םגו םוקמ םושב וניצמ
 וניצמ תאז ךאו ,ויבא ןבל וניב גישו חיש
 הימופ חתפ שנ רב דח א"ה ב"פ מ"ב

 תמש עמשו (היתודליב הרות ומע דמלש) ברד

 ו ןיבוריעבו < ,ובר לע ומכ הילע ערקו
 הפ "רף הל "ירמאו ברד היבר" אנהכ בר
 חי תסדת = ,ברר ובר ונייה :"ויכלמ
 רקיע הארנ ןכו ,הבר אנהכ בר ש"ארהו
 ה אחכ יירניצמ :מ .א"ה ו"פ תוכרבכ
 ו ילכ ללכב לבא ,בר םשב היכלמ
 הסוכמ י"אל הלע םרמ היתודלימ בר
 " תורלות לכ ונל עודי ןיאש ומכ ,לפרעב
 יחיאל ואובכ רבדב םגו ,םילבבה ימכח
 ,רודה ימכח ןיב תקולחמ שי המש אב
 יכ  םהירבד לכ תא איבהל ונל רתומלו
 ,הלעות אלל יאדמ רתוי  םיכורא המה
 אצמל לדתשנ הכאלמה לגרל ונחנאו
 ילבב .ם"שמ | ,םינמאנ = רתויה  םיריקמ
 | ,ימלשוריו

 רבדהו



 ירא ןכדתכא<ר

 ודועב ברש תמאה :לא בורקה רבדהו
 רשא וינבו אייח 'ר םע הלע וימולע ימיב
 ,הלוגה ינב ולעשמ ,ופ ןילוח ורמא םהילע
 ןכל רודה לודג רבכ היה אייח 'רש ןעי ךאו
 םימכח המכ ומע ולע ס"לב לבא ,ומש רבזנ
 ,יולו ןתנוי ''חו ' יאנינח "ד מכ לאש
 ,אנח רב"הברו בר םנ ורבההה ,םאבש
 יברד וידימלת ילודג קכמש אלפ הז הארו
 ימכח ךופיהלו ,םילבב ךא ויה םלוכ טעמכ

 הדוהי 'ר- ודכנו' ג"ר" ונבו יאני "דומב
 וידימלת ויהש ונל עודיש פ"עא האישנ
 ורטו ולקשש םתוא וניצמ אל כ"פעא ,יברד
 ,לבב ""מפתב "בר ל

 ובר היה הארנה יפכ ,י"אל בר אובב
 אנתה תוכלה ומע דמל רשא ןושארה

 ימידבא-- רב יקחצי ירי אוה" המור קה
 היחבשא רזעלא 'ר קילס יכ ,יק ןילוחב
 לחב ברל היינתאד אנת אכיא ל"א יריעול
 תואסרג דומלל יבו תבישיב אנתה היה אוהו)
 יאשרוק בקעי 'ר היהש ומב תותיירבו תויגנשמ
 (ובועב .ראובמב אשואב ג"בשר ימיב אגתה

 תודמ "בר היל היינתאד,, אסרגה ,ןפ ב"בבו
 אוה ןכו ,,יק ןילוחב ומכ .ל"צו ס"מ אוהו
 ,י"כה לכב ם"קדו 'פותה תסרג

 אייח . 'ר ודוד היה  קהבומה ובר .לבא
 ומצעב ימידבא רב קחצי 'ר רמא רךשאכ

 יתינש אל ינא יריעזל רמאש  ,יק .ןילוח
 ולופלפמו ול יתינש הקינמ לש לחכ ינא--ול
 תורורב תויאר ונל .שיו . ,איוח : 'ה- .לש |

 םיחבזכ ,וימולע :ימיב י"אל .הלע .ברש
 רזעלא 'רמ אניד יאה בר רמא ,בק
 ש"רבארש | עודיו  ,אנרימג ןועמש 'רב
 : רפ .,ם"בב .,יבר  םהוק \, הבפה תה
 ראובמש יפכו .הנש םירשע ךרעל
 א"ג תורטשל ה-קת רטפנש יבר ךרעב
 ךרעל ןועמש 'רב א"ר רטפנ הנה גנקתת
 ,י"אב רבכ בר היה זאו ,החפת

 רזעלא 'ר תא תוארל דוע :הכז ןכו
 וניצמ אל טעמכ ותוא רשא יסוי 'רב
 ילבו יבר ינפלש רוד םע ךא יבר רודב
 לביק ונממ ,יבר םדוק הברה רטפנ קפס

 -ד [-

 לאעמשי 'ר ויחאמו ,היאר דע ומכ בר
 אנינח ר"א :א'רא 1 זכ  תוכרבכ ים" ?הב
 /ף:ללפתהי הנ "רוע ל דב שמא
 אל רמא אלוע אתא יכ--י"רב לאעמשי
 ,יסוי "רב .רזעלא 'ר< אלא הוה יבפיר
 םלועל בר רמאש :גפ תבש  וניצמ ןכו
 -- תינשנ םינש המכ ירהש -- ענמי לא
 ,השריפו אביקע ןב | איננה 'ר אבש דע
 ד"מהבב זא היהש עמשמ הוה ןושלהו
 וניבר תסרגל : ביק םיחספו ,ויפמ עמשו
 הוצ י"רב לאעמשי 'רש  ס"קרו לאננח
 מא !,דק :תוביתבבו "[םיהבדו ב בח תא

 יבר: ינפל י"רב | לאעמש+ "רעה בר
 שיא יסוי 'ר םשב רמא ןכו ,ויבא םושמ
 דחא םכח םשבו :גיק םיחספכ לצוה
 דוע הכוש ןעיו :ט םיחבזכ גובמ םשב
 אלפל אל ןכל םיאנתה רוד תא תוארל
 ךורעב אבומ ןואג יאה וניבר רמאש המ
 ,אתיירבב בר רכזנ תומוקמ 'גבש ,בר ךרק
 ןהמ רחאו "אבא בר, יתימאה ומשבו
 תא יתלאש אבא ר"א ,אפ תובותכב
 ,(א אבא 'ר ךרעב יתכראה רבכו ,םוכמוס

 רוע י"אב היה ברש הרומ קא לבו
 םש רוע עודי היה אלו םיאנתה ןמוב
 ,תותיירבב וירבד ועבקנ ןכלו "ארומא
 וידימלת לכמ דחא םוש לע וניצמ אלו
 תלוז גילפו אנת אוהש וילע רמול יברד
 :ב ןיבוריעב .בר לעו .,ה מ"ב אייח "ב לע
 ןירדהנס .,במ ב"כ :םל ןימינ התו הכ
 הנוכה .ןיא  קפס ילכו + בכק ימה למ
 ,הנשמב םירכזנה םיאנתה לע קולחל לוביש
 םישרפמו םינושה םיאנתה לע הנוכה ךא
 םוקמ םושב וניצמ אלו הנשמה ירבד
 "אתינתמ,, ורמא ךא הנשמ לע קלוח ברש
 המו ,גילפו אנת בר +ברד הילע תימרק
 יכו .ארמגה .ךירפש ,,במ ביבי ו הבש

 לע םש יאקו גילפו אנת בר אמית
 ךאש ץרתל "ןילוכי ונייה תמאב ,הנשמה
 השקמ ארמגה לבא ,גילפ אתינתמ לע
 ,הקזח רתוי אישוק

 לבא



 (בר) וביא רב אבא 'ר 18

 ריאמ 'ר םושמ בר וניצמש המ לבא
 ןבואר 'ר םושמ וא :ג םיחספ :ם תוכרב

 רמול םיצורש שיו :חי ק"ומ ילבורטצאה
 שיש :גי ןיבוריעמ ריאמ 'ר תא הארש
 | אנדדחמד יאה בר רמא םש | ןיסרוג
 וא ,וירוחאמ מ"רל היתיזחד  יארבחמ
 רמאש ינפמ הירזע ןב א"ר תא הארש
 :דנ תבשכ ילגע יפלא ב"י רשיעש וילע
 רטפנ ע"בארש עודיכ ,לודג תועמ הז
 זא 'דלונ אל יברו ע"רו עשוהי 'ר םדוק
 רטפנש עודי מ"ר ןכו ,קונית זא היהש וא
 רודמ ויהש ,אדוהי 'רו יסוי 'ר. םדוק
 ודיב היה ךאש ס"לב ןכלו ,יבר א םדוקש
 וברש ונרמאש ומכו  ,ויתוברמ תולבק
 היהש דבל אלו ,אייח 'ר היה קהבומה
 לכא ותפמ ול ןבכ והבשח לבא ודימלת
 ןיא בר רמאש ,גע ןיבוריעכ התש וימיממו
 לע ונא ירהש ברעל ןיכירצ ונא
 לבקמ היהש י"שרפו אייח 'ר לש ונחלש
 היהו ,:ופ תבש ןייעו ,ח"ר יבמ סרפ
 :םצ ק"בכ ח"רד ויזנג רמושו ורפוס
 בותכו הלהינ היפלח ליז ברל ח"ר ל"אש
 רמוש בר י"שרפו שיב קסע ןיד יסקנפא
 א"ה ו'פ מ"בו ,הוה ודוד 2 לש ויזנג
 ןתשפ אתימל ןירמח רנא אבור ח'ר
 הארנ) קופ בר ל"א החל והואצמו וכלה

 ןיכמוס
| == 

 קי 5 ןול .בהו  (ברל הול רמא ל"צד
 ימל קפנ בר ו"ה ג"פ ןירדהנסבו
 2 תומשפ פ"עו ,הבר ח"רל ןיכשמ
 ,ח"ר רובע תורוע | תונקלו תוארל
 ב השעמה אבומ :חב ןירדהנסבו
 הארנה יפכו ,'וכו יליוג ןבזמל עלקיא בר
 אייח 'ר תבמ ףסב | ה םגו די לע ץבק
 השעו ,ד"פר םש ימלשוריבו :ד"מ מ"בכ
 ח"'ה ה"פ ש"עמב ע"פב ןתשפב רחסמ

 והמ ח"רל לאש תקלו ןתיכ היל הוה בר
 רובע "םדל ךירצש ןעי ףוע םוחשיש
 ,(:הפ ןילוחכ יברל לאשו ח"רל הק ןכ יב) ]ןתשפה

 פסכ אנח רב הבר ובורקמ הול םגנו
 5 ה"פ מ"בב

 הרותה תושעל אלש ךא השע הזו |
 ויתותע יבור לבא ,הב רופחל םודרק
 אל ודוד ח"רו ,הדובעו הרותל ול היה
 םיאלכ רפוסי רשאכ ,ובומ לכ ונממ לצא
 גהנו ח"ר לע יבר סעב א"פש רד"ה ט"פ
 יבר יבל לע אלו ןימוי ןיהלת היתופיזנ
 ,אהיירואד יללכ לכ בר םע דמל זאו
 אתכלה ויה המהש ג"ם ג"לפ ר"בבו
 יבר רזג א"פש :זמ ק"ומ ןכו ,יאלבבד
 קושב םהידימלתל ונשי אלש םימכחה לע
 ,בר ויחא ינב ינשל הנשו אצי ח"רו
 השקה ,טנ ריזנכ ח"רמ יעב ,ח"ברו

 ח"ר יכרד לע טיבהו ,אכ תותירככ ח"רל
 וניצמדכ השעמל הכלה ונממ דומלל
 ופס) יליה אניזח בר רמא ,זיק םיחספ
 ..אניזח רמא ,אי תוכמו ,יביבח יבד (םילהת

 .בק תומביבו ,'וכו יביבח יבד ןילפתל
 ץלחד יביבחל היתימחד ואל יא רמא
 יביבח םשב דימה טעמכ וארק ןכו ,'וכו
 יכה :ג תוכמ ,,וע םירדנ ,.בנ תובותככ
 וע םירדנ ,:בי ןיבוריעבו ,יביבח רמא
 וש (אמ ב"ב .:וע 'ם"ב ,,בנ תובותכ
 ,יביבחד הימק אנביתי הוה בר רמא
 רמאש רע כ"כ וילע היה ובר תמיאו
 אנחידב הוה אל .בל ןילוח אנהכ ברל
 ט"הס א"פ הליגמבו ,הילישיאד יביבחב

 א"פ תבשבו ,יביבח ןמ תיעמש בר רמא
 לוכי התא םא ברל ח"ר ל"א ג"הס
 לוכא ואל םאו בטומ הנשה לכ לוכאל
 'רל רמא :כ אמויבו ,הנשב םימי 'ז
 :,ח"רד הילע אנמיאק הוה יכ אליש

 ונמנרותמ השענש רע כ"כ הלעתנו
 אוהה :דע ז"עבו ,:כ אמוי עמשמדכ

 ליז ברל ל"א--ח"רד הימקל אתאד
 יב .ילע. תחווצמ אלר | יזחו הידהב
 ךמפנו ,יביבח ל"אד ונייהו -- אשרדמ
 ,ה ןירדהנפכ ח"רמ

 ו חש" + תבשכ ה"ר םושמ בר

 ק"ב :הפ םיחספ ,,ופ ןיבוריע ,,חלק ,אק
 הציב ,ח"ה ה"פ ש"עמ ,יוע .ןילוח ,,וטק

 ר"פ
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 א'פ הליגמ ,ב"יה ג"פ הכוס  ,ב"ה ך"פ
 ח"פ ןיטיג ,א"ה ז"טפ תומבי ,א"יהס ד"ה

 .ב"ה ה"פ .המוס ,י"ה

 לש תונושל .לכב וארק ודוד אייח 'רו
 "יתחפ רב,, דימת וארקש ומכ ,תוביבח

 .טג ריזנ ,,םכ ג תבש במ ו ו
 ןב וא םילודג ןב יתחפ רב שוריפ י"שרו
 וארק ןכו ,אישנ ןב שריפ ךורעבו ח"ת
 ,ה ןירדהנסכ ותמכח םש לע יתוחא יב

 המכח חור אלמ אוהש ח"ר הארשכו
 הטה יברו ,שודקה וניבר ינפל וגיצה זא
 םע רחיב ולצא דועסל ודבכו וילא ודסח
 אל ותוחא ןב יכ בטיה עדי ח"רו ,ודוד
 יכלמ םיכלמ ןחלש לע בשיל דוע הסינ
 ומע בשיו א"ד תוכלה ודמל ,יבדכ ןנבר
 ח"רו בר ,גמ תוכרבכ ול רזעל תויהל דחי
 יבר ל"א ,אתדועסב יברד הימק יבתי יוה
 הוהד (אייח יר) הייזח ךדי ישמ םוק ברל
 הנוגמ רובד וב האר אמש בשח ברש) תתחרמ

 רב ח"ר ל"א | (וידו ץוחרל ול רמאי ךכלו
 .ךל רמאק ינוזמ תכרבב ןייע !יתחפ
 רחא ןינעב יברמ יעב ברש ,ג תבש ןכו
 יתרמא אלה ח"ר ל"א ,זא וב וקסע אלש
 אל אתכסמ אהב יבר יאק יכ'ךל
 רבד לכ ןכו ,אתירחא אתכסמב היליישה
 היה שודקה וניבר יכרד בר ןיבה אלש
 ח"רמ לאשש :גי תוכרבכ ,ושרפמ ח"ר
 ול בישהו ,ש"ק ארוקש יברל האר אלש
 לע וידי ריבעמש העשב !יתחפ רב
 ירוחא בר ביתי ,זט ןילוחבו ,'וכו ויניע
 רמאקו יבר ביתיו יברד הימק ח"רו ת"ד
 ,'וכו רמאק יאמ ח"רל בר ל"א--

 ץרא לא בושל ותעדב היהש ברו
 אשיל דריש רמול דואמ בורקו ,ותדלומ
 תומבי ורמאש המ אוה הזש רשפאו ,השא
 ל"א ' ה"רמ .רטפימ ' הוה רב ו וש
 ---אתוממ השקד ידיממ ךלציל אנמחר
 רבכ ךמסומ היהש ףאו ,השאה תא
 זא לבא וידימלת יריחבמ היהו ח"רמ
 :ה ןירדהנפב רפוסי רשא השעמ עריא

 ןילבגמש אצמו א"מל יבר ךלה א"פש
 ןישוע המל םלאששכו האמוטב םהיתוסיע
 הרוהו ןאכל אב דחא דימלת ל"א + ןכ
 ימ אוהו ןירישכמ ןיא םיעצב ימ ונל
 דימלת ורזג העש ותואב ,והל שרד םיציב
 ןכלו ,וברמ תושר לטונ כ"אא הרוי לא
 ה"ב- הברו בר רובע יאייח "הר וש
 ותשקב אלמ יברו ,םתוא ךומסל יברמ
 םגו ןידלו תורוהל ח"ב הברל " ךימסהו
 השרה בר תא לבא תורוכב ימומ תוארל
 תוארל והשרה אל לבא תורוהלו ןודל ךא
 א"פ הגיגח ימלשוריה פ"עו תורוכב ימומ
 ,רתפבש ןימומ תוארל והשרה אלש ה"ה
 ינפמ אל תאו השע יברש םש  ורמאו
 לודג יקב ברש עדי ןעי ךא הינפ םוש
 עדיל העורמ םישדח 'חי רמלש ןימומב
 בורמו רבוע םומ הזיאו עובק םומ הזיא
 ישניאל עודי ןיאש הזכ םומ ריתי ותמכח
 תינשו ,רבוע םומ םג ז"יע ריתהל ואביו
 עודיה בר ודימלת לדוג תא יבר עדי יכ
 ותכימס | ידעלבו | ,תראפתלו הלהתל
 ןתנ. ןכל  ב"ב עורי :ןיא-. ח"ברו | ,ותוחבכ'
 םנ ודבכיש ידכ בר לע רחא םכש ול
 ,ותוא

 ןמז ךשמ לע לבבל םהינש "בלה
 ררס תנוכ הזו ,אעדרהנל בר אבו ,רצק
 וניכר .ימיב רמאש םיארומאו .םיאנת
 רוסיא הרוהו לבבל בר דרי  שודקה
 חלש םשמו ,אעררהנב תוכלהו רתיהו
 ,טס תובותככ ,שודקה וברל ויתוקיפס
 ןיחאה ,יטיח יניב יברל בר היל אלת
 ברל---,הימק ח"ר ביתי ,והמ .ודרבעישש
 ורכמ היל בותכנ היל איעבימק ורכמ יא
 ביתכ הוה בר ג'ה ה"פ ןימינבו ו
 לבבב ויה אל לבא ,אייטיש יניב יברל
 שרופמכו ,י"אל םהינש ורוחו  ,בר ןמז
 ברי לעו רוה ה"ברש ה יהתהנשב
 הטוסו ג"ה ו"פ האפ ימלשוריב שרופמ
 אנא רמא ןמתל תחנ דכ בר ,ב"ה ט"פ
 אבס אוהה אתא ,אכהד יאזע ןב אוה

 לאש
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 יברד יבגל אהא קלס רכו---היל לאש
 ,'וכו ךל רמא תואי ל"א

 ירוה ורטפנ זאש רמול רבדה בורקו
 בר קילס יכ ,ד םיחספ ורמאש הזו ,בר
 ,תמייק -אמיא  םייק אבא ח"ר ל"א
 םהינשש ח"ר ןיבה .תמכוחמה ותבושתמו
 י"אל = בה אוב .,םוימו .- ,דע- ייחל.הרמפ

 הלעתנש רע שורקה וניבה וברב קבד תיינ
 אמויכ ,יברד הימק ארדס קיספל תויהל
 ונכב ךא וניצמ הזו) ,יזפ

 הציבו ,(.טי ז"עב יפיס = רב יַולו  :רסק ב"בב
 רוח בר תא ..יתילאש...בר,,ךמא 3: בפ
 ,ב-תבש ,םרפ רעב ..(שקרקה..,רגובה רנה
 בכ ...שודקנ . לגהג-. הוהגברה,וזמק קב
 יאד :חצ ןירדהנס וילע רמאש דע ויניעב
 וניבר ןונכ (פייחה ןמ) .אייח ןמ | חישמ

 ,שודקה
 ר"בל והופרצ א"פש דע כ"ב הלעתנו

 ונמנו ד"ב בישה יבר ,הנ ןיטיגכ יבר לש
 יבר יבד אניינמב יאוה אנא בר רמא --
 ויהש ןעי הזו = ,אשירב ונמ ידיד יאנמו
 היה אוהו יבר ינפב רודה ינקז רוע םש
 אלו ,אשירב :ותוא ונמ ןכל ,םהבש ריעצה
 ד"בּו יבר אצישבו שודקה ובר תא בוע
 בר תא םג וניצמ ירופיצל םירעש תיבמ
 מ .ןילוה ,ןנתני ריב. תומעפ בל נפל
 ןירינזמש) בר ונמו בר ונמ .ל"ר ולאששכ
 היל אריהנ אלו ל"א (ד"מהבב דימת ותוא

 'רו הבר יבר תא שמישש דימלת ותואל
 שמישש | םינש ןתוא לכ םיקלאהו אייח
 ,רבג ןאמו הדימעב יתשמש ינא הבישיב
 יפיאשכ :זלק ןילוח ןכו ,אלוכב רבג אוה
 פר םש תא ד'ר יטפל . היכה .רגיה ,,ךב
 אכירא אבא ל"א | ,"אכירא אבא, םשב
 ירחא אנביתי הוה דכ אנריהנ ?היל תירק
 יברד הימק ברד הירוחא ןרוש ירסבש
 הימופל ברד הימופמ ארונד ןיקיקז וקפנו
 תילו ברד הימופל יברד הימופמו יברד
 יתראב רבכו | ,ןירמוא ןה המ עדי אנא
 תיחשב .יריפיצב רלונש טסו "רך ךלעב

 ןועמש 'ר יבר לש

 ירופיצבי היה יברש עודיו ,ירופיצב יבר
 ימי .ףוסב הז היה כ"א םינש ו"י ךא
 בר

 קפנ בר, ו"ה ג"פ ןירדהנסב וניצמ ןכו
 ביתי ןנחוי 'ר חכשא -- ןיבשמ יירתימל
 ,ישקמו

 היה .ט"סת ארקיו טוקליה תפרנלו
 הונו ובר .ועבש דע ..יבר יגיעב ב"ב. לגרנ
 אסרג לבא ,,אי תוירוהכ ,ריעשב ינא המ
 ,ןוכנה אוה ח"רמ יעבש ונלש

 המש ,רבחתה .יבר .תבישיב . ותויהבו
 םהל .רבחל .יהיו . .וידימלת ילודג לב םע
 'רו ,יבר רב ןועמש | ,יול ,ארפק רב ומכ
 אררפ קיספ הוה בר :זפ אמויכ אנינח
 ,אשירל ךרה אייח 'ר אתא ,יברד הימק
 ש"ר אתא ,אשירל רדה ארפק רב לייע
 רב :אנינח 'רי: אתא ,אשירל רדה יבררב
 ? ליזונו רדהנ יאה ילובכ בר רמא אמח
 היבגל בר לזא ,אנינח 'ר דפקיא רדה אל

 אלו ,םייפיא אלו ירופכד .ימוי ילעמ
 םש ורמא יכ ברמ לודג היה אנינח 'רש
 אל . ח'"רו ומצעל רימחמ היהש ינאש בר
 לבבל בר ךליש הצר ןעי םייפתהל הצר
 היהי  ירופיצב בר ראשי םאש ערי יכ
 :וכ .תוכרב וניצמ תמאבו | ,שארה אוה
 ,(יבר רמא פ"קד תפרגו) ,בר רמא אנינח 'ר

 וו לו ,בר רחיב . .םהוא וניצמ ןכו
 ןתוקלחמ | ,,אמ תומביכ והייורת ירמאד
 ל ופ  ככק ןילוח. .דכ ,ט. תבש .וניצמ
 רמאש :דכ הציבכ .ורבח 2 יסיס רב
 ד"מהבמ ומצע םדא ענמי לא םלועל בר
 הימק ןניוה יולו אנאד תחא העש וליפא
 ו םיררנ .בג תובותבבו .,'וכו .יברד
 רמא .יכה בר ל"א אדבוע דבעמל רבס
 תובותכ ,,זי םיחספ וניצמ םתוקלחמ ,יביבח
 שבו 15 ןיברהנס ,:המ ,אמ מי'ב 2 גנ
 :ול הדנ :מ הליעמ ,:חק ,הצ ןילוח ,,דנ
 ווב | ריח. ן"ם הטופבו = ,,חש :רפ
 כ"חא וריבח םג היהו | ,והייורת ירמאד
 הוו ברש :הל ו"ע .חכומרב לבבב

 הובא
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 ,יולו לאומשד הובא
 היה .ברש ,ןיסתווה .תעד נאני "הו

 ,נצ תומבי וניצמש המו | ,יאני 'רמ לוג
 ברש אל ,ח"רב  יאנו 7" "רו אלו המ
 היה אל יאני 'רש עודי יכ ודימלת היה
 ראובמכ ברכ יברד םיקהבומה וידימלתמ
 הזה ןידה לביק יאני 'רש ןעי ךא ,וכרעב

 '% םשב | ןידה מממ, לבוק ' ברו
 הזו ,יאני 'רכ בר ןושלה רמא ןכל אייח
 ותמרקהב ם"במרהב אלו ד"בארה תערכ
 ןואגה | תיישוק הרס | הזבו ,הקזחה דיל
 ,רצ הבושת ריאי תוח לעב
 ,ינם מ"ב ,,וטק ק"ב , וניצמ ןתוקלחמ =
 םוקמ םושב וניצמ אל לבא ,: ק ןיררהנס
 ,פ"אפ ורבדיש

 ןתנוי . .'רו." בה < תקולחמ נוב
 'ר לצו .ןתנ 'ה .ם"ט .םשו- ,,חנ תובל
 .: ל תוחנמ 'סותב אבומ ןכו ןתנוי

 ג"פ .ב"ת -. ותרגאב . נישה תו

 םיארומאו םיאנת םירחא םימכח ויהו רמאש
 ידימלת ויהש ברו יאני 'רו אנינח 'ר ןוגב
 | .יבר

 וניבר תריטפב בר תא וניצמ אלש המו
 ,י"אב .זא היה  אלש היאר ןוא שורקה
 ח'ה א"פ הגינח ימלשוריב וניצמ יב ןעי
 + לאילמג ןברמ בר שקיב יבר תריטפ רחאש
 וא תורוכב ימומ תוארל וריתהל . ונב
 ,ךל ףיסומ יניא ול בישוהו רתסבש ןימומ
 ונב ימיב היהש רוריבב ןיאור ונא הזמ
 שארל יבר והונימ .אלש המו ,י"אב
 עדיש ס"לב הז ,אנינח 'ר תחת הבישיב
 םש ץיברהל לבבל דריל בר תמגמש יבר
 ,הרות

 יבר תריטפ ירחאש שוריפב וניצמ ןכו
 םידימלת ןל .ויהג .י"אב .הרות בה יבמ
 ותאד ןנבר אהו ורמאש :המ  תוכרבב
 ברמ | והל | עימשר -- ירמא | אברעממ
 :זכ .ןיבוריע ...ןכג .. ,לבבל תוקנה הימקמ
 לבבל בר אתאד ימקמ אה ארמגב ורמא
 ק"ומו :,'וכו

1 

 | אנח רב הברלש רפופי ,אכ

 קפימל = אלר רב ..,אתלמ .היב  עדחוא
 ןיכירצ םיבר םא אנינח 'ר ל"א אקריפל
 הילע ארומא יקואל רבס ענמנ וניא ול
 הרות ץיברהו י"אב םיבר םימי בשי ח"בר םג יב)

 אינת בר ל"א (לבבל בר םע ב"חא דרוו הברה

 תריטפ ירחא' םגש ןיאור "ינאי הזמ"י חבו
 אנונח"ר םיקמבי "אב ח"פדו בר יה יה
 לבבל דרי אל אנינח 'רש עודיכ ירופיצב
 היה הזש רמול א"או ,םשל ותולע םוימ
 ללבל ועיגה אל ןיידע זאש | ,יבר ימיב
 ,ןמגרותמ י"ע םיברב שורדל

 הוה דכ בר א"ה ג"פ תבש ימלשוריבו
 ארובצב ,מ"רכ רמא הוה אתורבחב הרומ
 ןועמש ר"א רלדנפה י"רכ הרומ הוה
 עוהיו" "ןל"רשרר;ייפו "רב י"הכ מסרב
 ינפל דמלו ,י"אב ךא היה הנסרבכ ש"רש
 ,י"אב פר

 ךלמש יבר רב ג"ר תריטפ ירחא םנו
 בשי ואסכ לעו וכרעב ראובמב רצק ןמז
 ןידע היה זא םג ונב האישנ הרוהי "ר
 'ף :!ה"ה  ב"פ .ץזע - "ימלשהפףיפ .י"אב פח
 חכשא ןיביצנל תחנ אתרמ רב ש"ב קחצי
 יבר = שירדו ביתי | ימוררה יאלמש 'רל
 שרופמב האישנ י"ר אוה) ]משה וריתה ד"בו
 ,ליבאו הילע | ליבק לאומש |(: הל | ז"עב
 אל יאד לובא לאומש ל"א ליכא אל בר
 דע, בר ל"א ,ארממ ןקו ךלע אנביתב ןכ
 הלע רערע ןאמ עדי אנא "ןמה אנאד
 יאלמש 'רש עודיו ,'וכו .ימורדה יאלמש
 האישנ הדוהי 'רד ודימלתו היעמש היה
 י"אב זא ןיירע היה ברו ןמשה ריתהש
 'ה  תולרתשה .י"ע  ןמשה ריתהל וצרשכ
 ו"עב הרצקב השעמה אבומ ןכו ,יאלמש
 תמאבש ןעי | האדול יאלמש וארקו :ול
 רב. הוה. אלו .. בה. נפל, רגמלתכ חוק
 יכ לאומש ל"א רשאכ ךא ויניעב אכמס
 וב .רזח זא | האישנ י"רמ .האצי .רתיהה
 ךליל היה גתמנמ .לכש ברו. לבא בה
 תא םלתשה | ,הרות םש ץיברהלו לבבל
 תמכח הבלט .םיערמג...תופסח .לבב השש

 הרותה



 רב אבא 3 ל5

 דמועה הלעמה םר שיאל תואיכ הרותה
 ,םעה שירב

 ט"בכ  תויעבטב .יקב . .היהש וניצמרכ
 'םצ .ףסא ---ירבק ,.יבל . .קילפי.םה. זק
 ןילוחבו | ,א"רב דחאו ו ןיעב םיתמ
 אבדיד תילו אמוי רב אקב תיל רמא :חנ
 ,אתש תב

 םיגדהו םילכאמה עבט תעירי רמלו
 ,אי ק"ומכ אדייצ אבא םשב רחא יפמ

 םיערזהו ,;טיק ,דע םיחטפכ תופועה עבטו
 קס תומכי ים חצוב ₪ תוברבב
 ,:טמ םירדנכ םילישבתו

 תוכרבכ תואופרב לודג החמומ היהו
 ןירדהנס ,גיק םיחספ ,טכק תבש ,מ ,אי
 וע ,ןולוה 5אל וע הק

 ,ןהמ קחרתהל ףוגל ןיקיזמה םירבדבו
 ,יאי ק"ומ ,: ג"י הציב ,:וק : דע םיחספכ
 ,ו"ה .א"פ הציב ימלשוריבו ..טמ םירדנ

 ץראה ילילג | תועיריב יקב היה םג
 ,יגכ ה"ר ,:המק תבשכ ,םילחנהו םימיהו
 .; הנ :רמ תורוכב ,:אע ןישודיק

 ןיררהנפכ םהיתואגחו םילילאה יבוחבו
 ,ב"ה א"פ ז"ע ימלשוריו :אי ז"ע + גס

 הלבקה תמכחב םשו רי ול היה םג
 הרותה תויתוא יפורצבו םישודקה תומשב
 ףושכ ינינעו םישחלב | ,תוריפס רשעבו
 :וכ תבש ,,הנ תוכרב וירמאממ חכומדכ
 מ"ב ,,אע ןישודיק ,בי הגיגח ,: גפ אמוו
 אבומ) | ונאפמ ע"מרה תלבק פ"עו ,:זק
 תמכח בר לביק (ב"ססס ג"ח הנוי יפנב רפסב

 ןםי "רו רכב א"י "פשר פס הלבקה
 "אבא 'ר, רהזב ארקנו םהירבחו ריאי
 םאו ,םימעפ תואמ המכ רהזב רכזנ רשא
 תורודה ירדס יפל לבא ,לבקנ אוה הלבק
 רוע .יבר = תויהב רטפנ | יחוי ןב ש"רש
 מ"ב ראובמכ ויתובר ינפל .בשוי רימלת
 זא רלונ אל ברש ןעי ןכ רמול א"א :דפ
 עברא וא שלש ברל םינתונש שיו .ןידע
 תומי דע ןברוחה ןמזמ יחו הנש תואמ

 (ברו .רפיא

 םןירבד- למבל ונל רתומל | ,םינואגה
 ,ל"רו קדצב אלש םירמאנה

 םיחספ חכומדכ יסרפ ןושל עדי ןכו
 תימרא ןושלבו ,,גכ ה"רב ןוי ןושלו ,,אמ
 תוחצ ויפב רוגש היהש דע לודג יקב היה
 ,בנק תבש | וניצמרכ היתוצילמו ןושלה
 ןיבוריעו  ,אנשיחב אנדיבא אלרא רמאש
 ,קופ אתיירוג ךב חבנ לוע אבלכ ךב חבנ ,ופ
 דע ךל יטמד אגוז ךל אניה :ק םש
 סמ  יבחל בובא :כ אמויבו | ,ךיערכ
 תירגה יא | ,הינימ הלבקמ אל | יאררגל
 קיפנד ,גס תומביבו | ,הירמע ץופ היל
 אהת ,טמ ןירדהנסו ,ךפלמ א ךנימ
 אלמג ,וק םש ,אטאל אהת אלו הטול
 היל הוהד | ינדוא ינרק יעבימל אלוא
 יאמב הרקע אנדוכ ,אצ ב"בו ,הינימ ןזיזג
 ,יל ערפ

 יקב היה רחסמה תמכחו תוכולהתבו
 רמלש םימכוחמה וירמאממ הארנב ,לודנ
 םיחספכ ,אנהכ ברלו ונב וביאל כ"חא
 אתלבנב ךופה אנהכ ברל רמאש ,גיק
 אקושב אתלבנ טושפ ,ילימב ךופית אלו
 ארבגו אנהכ אמית אלו ארגא ליקשו
 אלחדא רמא | וביא ונבלו אנא הבר
 טרחתו ןיבז ילימ לכ ,ןיבז ךניבז ךיערכא
 ,ךיקש חתפ ךיסיכ ירש -- ארמחמ רב
 ארמת ,ארגיאמ ארוכ אלו אעראמ אבק
 רמא ,גס תומביבו ,טיהר אנדוס יבל ךזולחב
 בט אקסיעב יכופה | יפונתיא | תפוינ יא
 ינמ ךיקשנ האשרנ ,זכק ןילוחבו ,ךנימ
 אריפש אמילגמ ךיול הארוקפ רוהנ ךיככ
 ,ךזיפשוא ינשא ךיול האתידבמופ ,ךלע יזחד
 :י תבש ,םלועה תויוהב םירקיה וירמאמ
 םש = ,הבורק התבישיש ריעב םדא בשי
 חת"ת התחת ,ח"ת תחת אלו רבח תחת ,אי
 והזיא ,גנק םש ,הנמלאו םותי תחת אלו
 םא ' ,דנ ןיבוריע ,'ובו ךינזאו בה"וע ןב
 טל הציב | וכו ךל בפיה ךל שי
 .ודעב ךשח םלוע םירחא ןחלשל הפצמה
 'וכו םיעלס 'ב לקשמ ליבשב !זט הליגמ

 לאש
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 תומבי | ,םינבה ןיב ןב םרא הנשי לאש
 הער השא וז םסיעכא לבנ יוגב | ,גס
 ד"פ ןישודיק רמא ןכלו ,הבורמ התבותכו
 תובותכ | ,אתתא ביסנו אגרד תוחָנ ד"ה
 ,אתתארמ ןישק ארבגד ילומלמ ,חכ
 ינימשמ דחא וב אהיש ךירצ ח"ת ,ח המטוס
 ,תמא ירבד ןירכינ :ם םש | ,תינימשבש
 הרותב םדא קוסעי םלועל :בכ םש
 אתוקיתש ,אע ןישודיק ,המשל אלש וליפא
 אהי םלועל ,טנ מ"ב ,אסוחי ונייה לכבד
 ,חסק ב"ב | ,ותשא תאנואב ריהז | םדא
 ןושלב לכהו תוירעב טועימו לזגב בור
 םדא הנשי : םלועל | :גס ולוח עתה
 ףוס ימלשוריבו ,הרצק ךרד וידימלתל
 לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע ןישודיק
 .לכא אלו וניע התארש המ לב

 עדיו הנקז ימיל .רבכ בר עינהשבו
 תורמו תולעמה לכ ול שכרש ומצעב
 בושל ותעדב רמג זא ,תונקל ח"ה ךירצש
 ,ותדלומ ץרא לא

 י"אב היה ברש הלעמל ונאבה רשאכו
 םדוק האישנ הדוהי 'ר תכולמ ימיב דוע
 תסרג תתמא הזב ונל ראובי ,ןמשה רתיה
 לכב ל"וו = ,ב"פר . כ"ח : רתהנאב ששה
 לבבל בר תחנ יבר ימיבו = ,תואחפונה
 םיפלא 'ג תנש תורמשל לקת תנשב
 אשיר אליש 'ר אכה הוהו הריציל טעקתתו
 ארדס שיר ירקמ הוהו יבר רתב זנברד
 לכ הזב וכיראה רבכו ,ל"בע "פו
 ש"ר םכחה ןואגהכ ,רבעה רודה ימכח
 םכחהו סונינוטנא ךרע ןילמ ךרעב טרפפר
 א"א יכ ומיכסה םלוכו | ,םייוו  ,ץערג
 תנש רע כ"ב םימי ךיראה יברש רמול
 דרי ברש  ל"צש הינהל וצר בלו וש
 .ק"ת תנש לבבל

 תמאב יברש םתא קרצה רחא רבדבו
 המ לבא ,הדקת תנשמ רחואמ אל רטפנ
 אוה 'קה לע לקת תחת היגהל וצרש
 שירה זא היה יבר תריטפב יכ ,תמא אלל
 | ןישודיק שרופמכ הישאי 'רב יחא 'ר לבבב

 :בנק תבש שרופמכ אעדרהנב רטפנו .בע
 היה אליש 'רש ןואגה רמאי ךיא כ"או
 ?יבר ירחא לבבב שירה

 לכ שבשל רשפא ךיא תינש תאוו
 שוריפב בותכש ג"שרד תרגאב תואחסונה
 ,ל"קת

 ןואגה תעדכ וכרד הרוי תמאה ךא
 ךרע ב"חב םינושארה תורוד לעב םכחה
 תרגאב לפנ ןטק תועטש ,לבבל בר תדירו
 ימיבו תחת האישנ הדוהי 'ר ימיבו ל"צו
 תאמ דוע לפנ תועטהש ותעדו יבר
 שודיח רבד ואצמש םינושארה םיקיתעמה

 ןיררהנסב תשרופמה ארמגה דגנ אוהש וב
 ובשחו = יבר .ליחב = .לפ3ל דרג כרש
 הרצקבו אישנה הדוהי יבר לע ותנוכש
 ןע* ,ןואגה םע קרצהו ,"יבר, הזמ השענ
 ןמזל ךא התיה לבבל יבר ייחב ותכילהש
 י"אל כ"חא בשו םיטרפה ויקסעל רצק
 ימי תלחתב םגו ונב ג"רו יבר ייח ימי לכו
 ונראב רשאכ י"אב בר היה האישנ י"ר
 לבא 7 ,תורורב  .תויארב .תוביראב הככ
 בשייתהל מ"ע לבבל .הנורחאה תפילה
 ירחא הנש לדה"ב ךרעל היה הו םש
 ,יבר תריטפ

 ארדס שירה אליש 'ר תמאב היה זאו
 ,רורה שיר היה לאומשד הובאו ,אעררהנב
 אבקוע רמ היה ר"ב םע אתולנ שירהו
 אעררהנד ינייד ויה אנרקו לאומשו ירפכב
 .אנ  ב"גב | הלונ ינייד םשכי ןיארקנ .ןיה 1 ןמ)

 לאומש המהש םש םושרג וניברו ם"בשרהפו

 ונרמאש המו זק יק ע) ש אבומ ןכו  אנרקו

 תא בישחק אלו אנרק הלוג ינייד .זי ןירדהנס
 לש ןבר וימי ףוסב היה לאומשש ןעי הז לאומש
 היה לבבל בר אבש םדוק לבא .הלוגה ינב לכ
 .(רורב הזו ,אעדרהנב ןייד ךא לאומש םג זא

 האושנ ."י"ר איהה .תעב יהיה | יראה

 רתוי םימי ךיראה רשא) יברב ש"רו ,אישנה

 היה אתביתמב שירו ,םכחה (ויחא | ג'רמ

 ןמז שירב בשי אנינח 'ר לבא ,ספא 'ר
 תבש ראובמכ .לבבל בר. תדירי רחא בר
 ןוכמ הזו ,ארוסב רבכ בר היה ואש :םטנ

 שממ
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 תואישנ לקת תנשל שממ
 ,האישנ י"ר

 .אלררהנ יעל לבבל בר תאיב

 ותרנפב גשר .בתכש קמ עודו רבפ הגה

 ,לאומשמ אבוט שישק הוה ברש ב"פ ג"ח
 ןבש הלעמל טראבש ןובשחה יפלו
 בר תאיב םע הנושארה םעפב בר תדירי
 רתי .רפעל היה  בשיתהל מע לפבל
 לאומשש ונל רורב ןכל ,הנש םישלשמ
 ,םימי ליש וא תה יכ בר תא עדי אל
 תבש תשרופמ ארמגמ ונל ראובמ הז לבו
 לאומש ל"זו ,בר תאיב םש רפופיש ,חק
 אבלמ לנד אהדטא יכתל הוה לה
 אימל והניזח 6: ע ןישודיקב אעדרהנ לצא רחנ)

 אנרקל אמש ל"א :ירפעו הלר אקר
 היעמב שייחו אברעממ יתאק הבר ארבג
 ליז .הימק היפא ילובקאל אימ ולד אקו
 ל"א ברל היחכשא לזא הינקנקא היל יהת
 רוע ג"ע אלא ןילפת ןיבתוכ ןיאש ןינמ
 םדל ןינמ -- ביתכד ל"א | הרוהט המהב
 ותואבש הלימל ןינמ --- רמאנש םודא אוהש
 אב ותוסנלש ןיבה ברו ,'וכו רמאנ ,םוקמ
 היתיבל .לאומש | הילייע כ"חאו | ,וללקו
 יכיה יכ "ובו ירעשד אמהנ | הילכואו
 השע לאומשש ןיבה אל ברו ,לשלתשילד
 הימקול אל ןרעצמד ןאמ רמאו ותבומל ןכ
 נפחי

 יתאק הבר ארבגד | לאומש עדי ןינמו
 ךורעב וניצמ ,היעמב שויחו . אברעממ
 :חק >תבש:> לר. שריפבו : לה >> ךרע
 אברעממ יתא הבר ארבגד עמש לאומשד
 ןיבה יריכעד אימל יזחד ןויכו אמוי אוההב
 היל רירב .היחו והיינימ יתש אלר א"אש
 ירוכער ןדיעב אימ .והנהמ יתשד ןאמר
 ,היעמב שייח

 םגו אנרקד תוארהל הז לכ ונקתעה
 עדי אל ברו בר תא ועדי אל לאומש
 ,ואוב םוי רע םתוא

 םרומו רודה לודגש וריכה י"מות לבא

 אבומה השעמה עריא זאו ,םלובגל אב םעמ ומ עצמאב
 אליש 'רד הירתאל עלקיא .ברש :כ אמויב
 המצע אעדרהנב התיה אל אליש 'ר תבישי ילואו)

 םקימל ארומא הוה אלו (אעדרהנל הכומס ךא

 הילע בר םק (ברמ עדי אל אליש 'רו) הילע
 ,ארבג ארק .רבגה תאירק יאמ שרפמקו
 ל"א ,אלוננרת רמ אמילו אליש 'ר ל"א
 הולבקמ אל = יאדרגל רמז.:ירחל = בובא
 שירר הילע- .אנמיאק : חוח כ :הינימ

 ארבג ארק רבגה תאירק יאמ אנשירפמו
 ? בר והינ רמ ל"א -- ידימ אלו ל"א אלו
 ל"א  ,(ינמגרותמ אהתש יואר ינואש) רמ חנינ

 הירמע ץופ היל תרגת יא ישניא ירמא
 רפסבו | ,ןידירומ אלו שדוקב ןילעמ --
 האשנ בחש  רמאי 117 : רצ ןילמ ךרע
 הנגשו ,ותומ םוי דע אליש 'רל ןמגרותמ
 אוהש עדי םרט תאזה םעפב ךא יכ איה
 תאוה םעפב םגו ,ונמגרותמ השענ בר
 ךאו השרדה םילשיש אליש 'ר הצר אל
 0 לבא הפו שדוקב ןילעמ ל"א בר
 םוש ןיאש םימיה לכ ונמגרותמ השענש
 קוט | ורובתל ..קבד .ךאו ..,הזל .רוקמ
 ,ראבנ רשאכו

 ןהעש יפל- ..אעדרהנב \ םשיתה | בהו
 בר תלעמ תא ריכה אליש 'רש פ"עאו
 ש"וח עגנ אל בר לבא ,ונממ לורג אוהש
 ,דמ ןירדהנס ראובמב ,אליש 'ר תלודגב
 הרשי אלש פ"עאו אליש 'ר שרד א"פש
 וינפב רמא אל כ"פעא בר יניעב ותשרד
 יקוא זא ,אציו השרדה םייסשכ ךאו םולכ
 ,שרדו הילע .ארומא בר

 לאומשש רפוסי ב"ה ר"פ תינעתבו
 אליש 'ר תיבו אליש 'ר) אליש תיבד ןיליאו
 בר תקולחמ :ב אמוי ורמאש המ יכ אוה דחא
 ןושלב א"ה ה"פ הכוס ימלשורוב אוה אליש 'רו
 סש ויה יכ ןעי אליש 'ר תיבד ימוק כר םגרת

 שירה היה אליש 'ר רשא םילודג םימכח תצובק

 םולשב םוי לכב ןיקאוש ויה (םהילע ארדיס
 ,לאומש כ"חאו הלחת ןילוע ויהו אישנד
 אוה סנכיש לאומשל רובכ וקלח כ"חאו
 לאומש קלח לבבל בר אבשכו ,הלחת

 רובכ
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 תיב לבא ,הלחת אוה םנכיש ברל דובכ
 לחמו םינורחא ויהיש וצר אל אליש 'ר
 כ"האו הלחת בר םנכנו ודובכ לאומע
 ,לאומש כ"חאו אליש 'ר תיב

 הרות ןידל עגונה רבדב עריא א"פ ךא
 תומביכ ,אליש 'רל םינפ בר אשנ אל זא
 ןהל ןיאש םימב דחא עבטנ א"פש ,אבק
 ברו  ,ותשא תא אליש 'ר | ריתהו ףוס
 את לאומשל ל"א ותארוהב העטש הארש
 וירחא וחלשיש ושקב לאומש ךא ,היתמשנ
 םהינפל אבשכו | ,ריתה מ"מ ול ולאשיו
 םימ היהש בשח יכ | ,העטש םהל הדוה

 זא | ,ותארוהמ וב רזחו ףוכ םהל שיש
 לכ קירצל הנואי אל בר לע לאומש ארק
 ברב העושתו לאומש לע ארק ברו ןוא
 :םי תוכרב רמאש ותטישל ברו | ,ץעוי
 דובכ ןיקלוח ןיא םשה לולח שיש מ"ב
 .בהל

 לצא הרשמ בה גישה הארנה יפכו
 תולקשמהו תודמה לע חיגשהל אתולג שיר
 ורמאש | הזו  "ימדרגא,, = םשב  עדונה
 אתולג שיר ה"ה ה"פ \ ב"ב ימלשוריב
 אתליכמ לע יחמ הוהו ,סומרגנא ברל ינמ
 ,אתולג שיר הישבח | ,אירועיש לע אלו
 פומרגנא ל"א "= ,היבג < אנרק בה ל
 אהו ל"א ןירועישל אלו תודמל ורמאש
 ןירועישלו תודמל ורמאש םומרגנא תינת
 ורמאש סומרגנא והל רומא קופ (בר) ל"א
 רמאו (אנוק) קפנ ,ןירועישל אלו תוהמל
 ןישבח וניהאד הבשכ הנתד שנ רב והל
 ,וניהאד השבכ .השמ ינפה 'ריפו * +היל
 ,םישובכהו םירקיעה םירבד הנוש היהש
 לש לובשא ןינעמ שרפמ םינפה הארמבו
 אלא ,חבושמו האנ רבד רמולכ םירמת
 ושוריפ גניהאד \ עמשמ ,ם7שב "בכה

 אל ו"פלו ןכרוצ לכ ולשיב אלש םירמת
 הליחמבו = ,'וכו בה יהעב | ץילטמ ה
 תיתימאו תרחא הנוכ יכ ,המרה םדובכמ
 אביקע 'ר לאש ,,חכ הליגמ ורמאש רד"ע
 םימי תכראה המב לודגה אינוחנ 'ר תא

 אשירא ביתיו קילס היל וחמקו יזווג ותא
 המל שבכ רמאנ םא !יבר ל"א אלקירד
 ל"א ("דחאה, בותכל ךירצ היה) דחא רמאנ

 היה זא ינימו ,והוקבש .אוה ןנברמ אברוצ
 אברוצל וכה וא ושבח םא לכה יפב החישל
 "וניהאר הבשכ, הרצקב ורמא ןנברמ
 רמאנ םא ע"ר לאשש הלאשה רבר לע
 אוהוניהא יב) לקדה לע בשוי היהשכ שבכ
 .(ןהא ךרע ךורעב אבומדכ םירמת לש לוכשא
 ול עודי היהש ירחא אנרק רמאש הוו
 תואסרגה ודיב ךא רשא בר תלודג תא
 אצי ןכלו | ,אתיירבבו הנשמב תיתימאה
 םדא םהשבח אלה אתולג שירל עידוהל
 ,ץ"רבו לוב

 ותרמשמ תא בר בוע הארנה יפכו
 ,ןק םיחספכ רכש תיב ול שעיו תאז
 שדחה ורחסמב בר תילצה אל ותישארבו
 ורצח בר םש ורמאש :בו ק"ומ חכומרכ

 דיפקיאו לאומש עמש מה"חב אדצח ול
 המ ול ןיא +יכה דיבע ס"מ ברו --
 רצק ןמזל הנמתנ זאש רשפאו ,הוה לכאי
 'רב: יחא .'רד .רמה"בב. .רקפמה = תואָחְל
 ו"ע ,ו"ה ד"פ תורשעמ אבומדכ ,הישאי
 אליש 'ר רטפנ איהה תעבו ,א"ה רד"פ
 שרופמדכ ארדיס שיר דימעהל וכרצוהו
 תומ ירחא ל"זו ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב
 הצר אלו לאומשו בר ןאכ ויה אליש 'ר
 לאומש תא בישוהלו שירל תויהל בר
 שירל תויהל לאומש הצר אל םג ,וינפל
 ןקז .היה בר יב > וינפל בר תא .בישוהלו
 בר חונה בע -- לאומשמ התווה
 הרות םוקמ אוהש אעדרהנב לאומשל
 הרוה וב היה .אלש םוקמל קחרתה אוהו
 ,ל"כע איסחמ אתמ איהר ארוס איהי

 ועסמ ךררבש וניצמדכ אוה ןכ תמאהו
 ןהמ חכשנש לארשי ירייע המכב אצמ
 ולהג- בהרב .אוהו -(לארשו לנהכמה ופי
 עלקיאש :ק ןיבוריעכ הרותה תדל םריזחה
 העקב בר ורמאו ,אדודנב רסאו איטספאל
 ןאעצמש י"שרפו ,רדג הב רדנו אצמ

 ןניאש
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 ריעל ואובב ,ו םש ןכו ,הרות ינב ןניאש
 ,בוריע ינידב םהילע רימחה אירחמד
 לבבל תיחנ דכ בר ר"ה ז"פ םילקשבו
 ןמ םלעתנש רשבב םילזלזמ ןהש הארו
 ,הצ ןילוחב אבומו םהילע רימחהו ןיעה
 רשב םהל רסאו תיטתשיא ריעל אבש
 עלקיא = ,יק ןילוחבו | ,ןיעה ןמ םלעתנש
 רשב ינידב ןילזלומש אצמו שפלטמ ריעל
 ,לחכ םנ :םהל' רמא "הש רובעו .",בלחב
 ,אינוחמיקב שרד :הכ ןישודיק ןכו

 דימת ויה רוקפ רהנו אעדרהנש עודיו
 םש היהו לארשי ינבמ ןיסלכואב ןיבורמ
 יראשב לבא ,תוינומדק םינשמ הרות םוקמ
 ויה אלו םיסרפה םע ובשי רשא תורויע
 ןמזה ךשמב הרותל םיתבו תובישי םהל
 דע הרותה תוצמב טעמ לזלזל ולחתה
 ןרימעהו ,םהינפל ךרדה ריאהו בר אבש
 דצ תירישע הנש י"א חולבו ,תמאה לע
 בר אובב | ל"זו ןאמרעב רמ רמאי 5%
 רדגתהל העקב םש ואצמ הלבב (%) לאומשו
 קוחר דמול אל ךישח םע ואצמ -- הב
 הפצוחו תוזע וירבד לכו ,'וכו 'ה תוצממ
 ?הלבב לאומש אב םאה ,םירקשו הריתי
 'רו ויבא םגו ,וייח ימי לכ םש היה אלה
 הישאי 'רב יחא 'רו הלוגה שירה"רו אליש
 היננח ויה ורבעש תורודבו ,אנרקו לצוהב
 ךיאו | ,ןתנ 'רו קחצי 'רו עשוהי 'ר א"ב
 תמאה לבא ,רקשל 'ה םע לע הבד איצווי
 אעדרהנמ קחרתה ברש | ,ונרמאש ומכ
 ןירזופמ י"ב רשא | תומוקמל רותל ךלהו
 דוע םהל היה אל רשא תומואה ןיב
 שרוקה תרהט לכב תונקותמ תולהק
 ,הרות םרמלו

 אוה הפ יכ ןיבה | ,ארוסל בר אבשכו
 ,הרות ץיברהל 'ה ול חיכוה רשא םוקמה
 השביל םייךפה ."רצק "ןםוב יב ה"יה כו
 ,םימ יאצומל היצ ץראו

 תיב דימעהל היה והשעמ תישארו
 ודיב חילצה 'הו שרדמה תיבו אנפלוא
 םארקו םהב הכזו תמש רגה יפכנ אצמש

 (בר) וביא

 2 שיפרה .םגו ,דנ "בב בר יבד"יאתניג
 ביכס ארדסכא הנבו ,טנ ןישודיקכ הדש
 ,וס תבשכ הנוטיק הנב םגו :הלק ב"בכ

 רכשה רחסממ רשעתנו ותכרב חלש 'הו
 תוובתבי 'ףחס םגו רככמ ול : 'ויהש
 ,וזק םיחספכ ארוס לוזה םוקממ איבהש
 ול ו ןנ "תוכרב רמאש הז = ,,גע מ"ב
 ,תותפל ישאר יאזחד דע ירתעיא

 בר ומכ רודה ילודג לכ וילא וצבקתנו
 ויהש אבא רב הימרי ברו יסא ברו אנהכ
 ועיגה וידימלת לכו ,ולש םירבחו םידימלת
 וה יכ ,וק תובותכ ורמאש דע םיפלאל
 ףלא ישייפ ווה ,בר יבמ ןנבר ירטפמ
 ,םיתאמו

 ירש תבהא ול שכר ותמכח לדוגבו
 םשב דחא לודג רשש :י ז"עב הכולמה
 בר רמא תמשכו ובהוא היה ]ןברדא
 ר"יש ןואגה תעדו ,הליבחה הדרפתנ
 אוה ילואו ,פרפ ךלמ היהש ןילמ ךרעב
 אלגרמ רח שודקה וניברל חלשש ןבטרא
 הארנ רתויו  ,א"ה  א"פ האפ | אבומדכ
 וניברל חלשש ךא םשו ה"לפס ר"ב תסרג
 יש "וחסייתה ךליאו אמו | ,בר אוהו
 ,י"א תובישי יקוח לככ | תולודג תובישי
 יאעררהנב 0% ,בר לגד תחת ארוסב תחא

 ןיארקנ ויה םהינשו | ,לאומש לגד תחת
 .: זי ןירדהנפכ "לבבבש וניתובר,, םשב

 ה"ר רמאש ,ו ןיטיג ארמגה תנוכ הזו
 יבמ - ןיטיגל י"אב לבבב ונמצע | ונישע
 ,(יישר ארוסב הבושי עבקו) לבבל בר אתא

 םףכ גוהנל םהילע ולבק לבבב לארשי לכו
 לאומש לש ומוקמ היהש אעררהנ דבלמ
 וש היה . ארופלו ,,דג  תובותככ
 זיגראד אתרחו ,:נ תובותככ אזוחמ ריעה
 וגק ב"בכ -איממ  םושו  ,:טי תבשכ

 םינטקהל ףא לודג וינע היהש ףא ברו
 .תושעל תעש הארש מ"כב לבא ,ונממ
 םינפ אשנ אלו יראכ רבגתה זא 'הל
 היהש ,בנ תומביכ תולודג תונקת וקיתו
 שדקמד ןאמו האיבב שדקמה לע הקלמ

 אקושב



 27 (םדרנ הביא רב בא 7

 לטבמדו יכודיש אלב שדקמדו ,אקושב
 ןאמו ,אטינא אעדומ רסומד ןאמ וא אטיג
 תייצ אלד ןאמו ןנברד אחולש ריקפד
 ,וימח תיבב רדה אנתח לעו ד"בל אבל

 רפוסי ר"ה ם"פ םירדנ ימלשוריבו
 וינפל אביש דחא רישע רחא חלש א"פש
 ורשע בורב האגתה הזה רישעהו ,ןידל
 םייברעה ילמג לכש רמאל וילא חלשיו
 ויתורצוא תוחתפמ | ןועטל וקיפסי אל
 לכ ולטנו ךלמה תיבמ ואבו ,בר וללקו
 ונממ שקיבו בר ינפלמ ענכנ זא ,ול רשא
 ,וילע ללפתהלמ בר רחיא אל זאו ,הליחמ
 ,ול רשא תא ול וריזההו

 תווה ארוכב :אכ תינעת רפוסי ןכו
 בר -- תווה אל ברר היתובבישבו רבד
 ארטוז אתלימ אה ,אבומ היתוכז ישיפנד
 דחאל הארש ,ה  הלינמבו = ,ברל תיל
 תומביבו ,חמצ אלו וללקו םירופב ערוזש
 .ביכשו היניע היב ביהיד השעמה ,המ

 ,וייונכו בר לש יתימאה םש

 ,בר לש ומש היה קפס םוש ילב
 ,זפ אמוימ הרורב רתויה היארו "אבאו
 בר לזאו ,בר דגנ אמח דחא הבמש
 הייזחו ולצא אבשכו וסייפל  פכה"ויעב
 ,ךרהב אתלמ יל תיל ליז תא "אבא, ל"א
 דובכ םשל יוניכ ךא אוה "אבא, םש םאו
 ושייבל חבמה הצרשכ הז םשב וארק ךיא
 יסיא אבשב :זלק ןילוח ןכו ,ודבכל אלו
 ארדיס שיר ןאמ ולאשו י"ר ינפל יניה רב
 סעכ י"רו = ,"אכירא אבא, ל"א | לבבב
 אלו) ?היל תירק אכירא אבא ל"או וילע
 השלשבש ןואג יאה וניבר דיעה ןכו ,(וניבר
 "אבא בר, תא אתיירבב וניצמ תומוקמ
 םיהספב ם"בשרה בתכ ןכו | ,בר אוהו
 ,אבא ה"ד :םיק

 ימלשוריו ילבב ם"שה לבב ארקנ המלו
 ם"בשרה בתכ רבב "בר, םשב םישרדמו
 םשב והוארקש ,בנ ב"בו ,טיק םיחספב

 אישנה הדוהי 'רל וארקש ומכ לבבב בר
 ןבר היה יבר ומכש ותנוכו בר  םשב
 םלוכ "יבר, ורמאשכו ונמזב לארשי לש
 היה ןכ ,שודקה וניבר לע הנוכהש ועדי

 לכ לש .ןבר 'רניבר היה :אותש לבבב כר |
 הציב ""שר" בתכ  ןכו ,לבבפ אלונה ב
 הלונה ינב לכ לש  ןבר ברש םושמ ₪
 לע ונממ ןנישקמ ןכל לאומשמ ץוח
 ,רחא ארומא

 םימיה ירבד  יבתוכמ דחא ןיא לבא
 םשב ותוארקל וליחתה יתמ ו"ע רמע
 הלודגה ותבישי דסישכ ךא אלה %הז
 השענ תמאב זאו וידימלת וברתנו ארוסב
 אל הול םדוק לבא ,הלוגה לכ לש ןבר
 ויה זאש ןעי  ,לארשי לב לש ןבר היה
 וכיראהש םיאנתה רוד לכ םייחב דוע
 י"רו יבר לש וינב ומכ יבר רחא םימי
 'רו יאמיס 'רו אתפלח ןב ש"רו האישנ
 אבשכ ךיא כ"או ,םהירבח לכו אנינח
 רמ ל"א ונמגרותמ השענו אליש 'רל בר
 לכ תער יפלו | ,:כ אמויב "בר, | והינ
 אבשכ היה הזש רמול םיצורה םימכחה
 עיגה אל יאדו הנושארה םעפב לבבל בר
 םשב ותוא ארקל רודה לודג תגרדמל זא
 ליעל יתאבהש יפל םג לבא ?בר םתס
 הנורחאה םעפב לבבל בר אבשכ היה הזש
 לכ םייחב ויה זא םג םש בשייתהל מ"ע
 זא היהש לאומשד הובא םגו רודה ישאר
 ? רודח גיהנמ

 הבורקה השרח הרעשה יל הארנ ןכל
 םמש אברו הברש עודיכ .,תמאה לא
 ויהש ןעי ךאו "אבא, כ"ג: היה יתימאה

 םמש תא ורצק ןכל םנמזב אבא 'ר המכ
 ןכל אברב הבר תא ףילחהל אלש ידכו
 ,אבר םשב דחאו הבר םשב 'זחא וארק
 אבר \ "'ארקנ  ןכו "אבו בר" תל "ה
 ,וכרעב ראובמכ אבא םשב ימלשוריב

 שודקה וניבר תא וארקש המ הנוכה ןכו
 לש ןבר (א  תונוכ 'ב .אוהשי יבה םשב
 ופילחהל אלש ידכו הדוהי 'ר (ב ,לארשי

 םשב
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 רחא הדוהי 'ר םשב

 ."יבר, ,םשב

 ארקנ היה תמאבש בר םשב היה ןכו
 אלש ידכו אב 'ר  רוציקב וא אבא 'ר
 תא ורצק ןכל רחא אב 'רב | ופילחהל
 אחינ .הזבו ,,אב .ה.,תיר איהה ברק -רמש

 לביק אלה "יבר, םשב והוארק אל המל
 תמאבש | ,שודקה וניברמ י"אב הכימס

 ןכלו ,אב וא אבא 'ר לכ יפב ארקנ היה
 .ביר והינ ' רמ ל"א | אליש "בל .אבשב
 היהשכ כ"חא לבא ,אב 'ר וארק תמאבו

 והוארקו םשה ורצק

 והוארק ,הלונה ינב לכ לש ןבר תמאב
 תופרב = רלידבהל ידכ "בה, םשב כא
 ,אב וא אבא םש יתימאה ומש חכשנו
 התיה אל אבא םשב והוארק םא ףאו
 ,אישנו בא ומכ ךא יטרפה ומש לע םתנוכ
 םשב ותוא וארקש המ ונל ררובי הזבו
 (א אנהכ בר ומכ | ,וידימלת םג אבא
 ,'וכו אבאד ימופ ימד רמאש ,בס תוכרב
 ה"ר היחכשא בר זק םיחספכ ה"ר ןכו
 ינקימל "אבא, ירש ל"א ארכישא שירקר
 בר ךלהשכ .זפ אמויבו ,ארכישמ ירתסיא
 "אבא,  לזא .ה"ר ל"א חבטהל םייפל
 רמול היה ה"ר תנוכ וא ,אשפנ לטקימל
 םרגהז "אבא, םשב חבטה יארקש המש
 וכיא לע םעבשכ ןנחוי 'ר ןכו .תומיש ול
 :זלק ןילוחכ אכירא אבא וארקש יניה רב
 םשב ותורקל יסיא תנווכש ןיבה י"ר יכ
 ןנחוי 'ר לבא | ,ותלעמ ןימקהל ךא הז
 ,רפ .ןילוחכ ' "אבא, םשב וארק רמצעב
 ,הוה םיאירב תחפשממ "אבא, י"ראש

 תוכרבכ ןכ לאומש וארק םלוכמ רתויו
 "אבא, ברל ארוק היה לאומש י"שרפו זמ
 תינעת < ,ב3..תבש..- :ם,םש .ןפו ,וחובבל
 :זנ תומביבו = ,(ירבח אבא י"שרפ םשו) | ד

 םושמ י"שרפו) אבא יל הדומו לאומש רמא
 .(יברו יאישנ ןושל אבא היל ירק הונומ שישקד

 םיחספ ,,דצ ,חע ןיבוריע אבא וארק ןכו
 בפי ,בס אי . קב ווק תוכותכ יה ב
 ימלשוריבו 2 המי חל ןילוח ,,ננ .,בנ בב

 (בר) וביא רב אבא "ר
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 אבאו לאומש רמאש א"הס א"פ ק"ב
 אבא אוה ןאמו ארמגה השקמ יל הדומ
 '(ויבא אבא וא ל"צ) הובא רב אבא וא בר

 "יפ ? הליפט רקיע השענ ח"רא ץרתמו
 לע | ןכ רמאי לאומשש ןכ רמול א"אש
 ,בר לע ותנוכש אטישפו ויבא

 םשב םנג ארקנ היה וידימלת יפבו
 ה הלששכ | ,הלק ב"בכ ""וניבר םתס
 :אוהש ם"בשרפו וניבר םשב הלוגל רזעלא
 ירבדמ רמאש ,הכ הציבכ אדסח ברו ,בר
 םושמ ח"ר שרד :הל תוכרבו ,דמלנ וניבר
 רו הערש | ,נל 'הכוסבו  ,בר ונמו וניבר
 .ודזעב היהי םוקמה ורמא לודגה וניבר
 המ ותופרב אוה ' ןכו  ,בר אוה 'י"שרפו
 :הבר ,אי ןיבוריעכ ףסוי ברו ,:ממ הדנ
 ;הב הציבכ ירי רב

 .םשב לאומשו בר ןיארקנ ויה ןכו
 ימלשוריבו :זי ןירדהנסכ לבבבש וניתובר
 ווב ,ר"ה ה"פ תבשכ הלוגבש וניתובר
 וויל | ,א"ה ג"פ .ב"ב | ,ת"ה , .ב"פ
 :"וניבר תיב, םשב רזעלא 'ר ארק הלודגה
 רארק ה"רב הברו  ,,מכ הליגמב לבבבש
 :תודע פ"עו ,:הס ןישודיקכ הבר אניד יב

 -ו"יו תוא פ"עבש הרותב שודקה ה"לש
 ..בר אוה רמ רמאהו ם"שב רכזנש מ"כש

 ורכו:ולש םירבחהידימלתו ויריבח
 ,לאומש היה בר לש ביבחהו שירה רבח

 0 3 וריבה לבבל .בר = אבש םוימו
 .בםרש פ"עא ןכלו תעדו המכח חור אלמ
 יעבש וניצמרכ .הרותב ונממ לודג היה
 מו ₪"ב 33 תוכרבכ .ברמ לאומש
 וש ב 7 א"פ |ןיבוריע | ,ג"ה ג"פ .תבש

 וו ומ וע .,ה'ה 3"פ .תובותב . ,ח"ה
 ברל ויתוקיפס לואשל חלוש היה םגו
 .בישהשכו | ,:דמ ןישודיק | ,:הע תומביכ
 :םימעפ'מ הילע רזוה היה הבושת בר ול
 בכ תובותככ ונממ  חכתשת אלש ידכ
 טס" שרפמו ב"ה א"פ | ןיבוריע
 "לאומש המגרת ןכו ,,בי תוכרבכ הימעטו

 היבילא



 רב"יאבא"'ר 29 ב ו יםיא

 זק מ"ב 2 בנ " תבשכו .. בררה ו

 ,הנ תורוכב
 וחינהו ברל דובכ ול .קלח לאומשו
 אתולג שיר יבל הלחת םסנכי ברש ,ומוקמ
 דימת לאומש וארקו ,ב"ה ד"פ תינעתב
 ,ליעל ונאבה רשאכ אבא ביבחה םשב

 לאומשל .לודג דובכ ינהונ הוה
 ןילוחכ ךל סינא אל זר לכ הילע בר ירקו
 תומביכ ץעוי ברב העושתו הילע ירקו ,טנ
 לאומשל בר היביתיא וניצמ ןכו = ,,אבק
 םוקמב ירק היהש פ"עא ברו ,,הע ק"בב

 אל לאומש םוקמב עלקאשכ לבא ןהכ
 ,בכ הליגמכ לאומש דובכ ינפמ ןכ השע
 לאומשד 8 בר אב " היחשכ .ןכו
 ןילוח ,,דצ ןיבוריעב לאומשב גהונ היה
 לאומשל וללקש ןעיש רפוסי :פ ק"בו ,:גנ
 ןכל ,חק תבשכ לבבל אבשכ םנח ילע
 ,דובכ וב גוהנל ומצע לע לביק

 ,ןמ תוכרבכ םימעפל זל"ז ןיאב ויהו
 אתא אתדועפב יבתי ווה לאומשו בר
 תוכרב ןפו ,(בר .דכנ)  אייח רב מושבה
 ןכו  ,בר יבגל קילס לאומש ב"ה " ח"פ
 ןמש האישנ י"ר ריתהשכו ,זק ןילוח אוה
 ל"או לובאל ברל  לאומש" הפב בע

 הרממ ןקז ךלע אניבתב לוכית אל
 התשו ,ח"ה ב"פ ז"עו ר"ה א"ב תבשב

 ברו = ןד"ה י"פ תומורתכ "רתצה ים 7

 היערזל היל סח :איק ןילוח וילע רמא
 אלו ידימ יל  יפסילד אבא רב אבאד
 סח בר רמא :דמ ןישודיקבו יל ףובב

 ,יכה אמינד א"באד ה היל

 ב"פ ,ג"ח  .ותרגאב \ ג"שרי תובת
 לאומשו בר = וזח ווה םיקרפלו רמאש
 דוע וניצמדכו אוה ןכ תמאהו | ,ידדהא
 וניצמ ןכלו ,:דכ ה"רכ אעדרהנב דחיב םתוא
 והייורת ירמאד לאומשו בר םימעפ כ"כ
 :ד תבש ,,חל :זל :רול וכל מכ תוכחה בב
 :זטק .זצ ,חס  ,םנ | ב מ (ם ו מ
 ,טפ :מ !רל ,הכ ןיבוריע מכס כה

 הציב ,זי הכוס ,.בג :םכ םיחבה

 םירדנ .,/רפ "הע" :יחנ תובותפ "ה הלהב |
 קסנ "ומ ןישודיק ל הק ים

 אדעק .ואעק ,איק":רב ב"כ הק כיב

 ,הי" ןילוח " קתפ יכל .תוחבמ ה ו וע
 :תומורת :הס הדנ ,,דכ ןיברע חס ₪
 :הועו "< 4ל "ה הפ

 לכב םיאלמ הדגאו הכלהב םתוקלחמ
 וחינה המהו ,םיפלאל הלעיש דע ס"שה
 םג ימלשוריו ילבב רומלתהל דופיה ןבא
 .תויוה םשב םוארק םנח לע אלו דחי
 אוה תמאב יכ :םי תוכרבכ לאומשו ברד
 רחי תופוקת 'ב ודחא : לאומש ורכחו
 םירדלו ץראל םתמכחב וריאה םהינשו
 ,הילע

 הז לכל ןושארהו שירה היה כר לבא
 אבומ  שישק הוה ברש" | ב"ש ותוחעבו

 957 רצ ב"חב ץערג םכחהו ,לאומשמ
 הלקתת  א"ג ךרעל רלונ "בחשש מאו
 לעו ,הנש 'בע יחש ונייה זחא"ד רטפנו

 רטפנו ךקתת א"ג דלונש םש רמאי לאומש
 הנש "ומ בר םדוק דלונש רנה ךירא"ר
 .תמאה ךופה שממ ,הנש 'ז וירחא רטפנו

 םינמזה רדפ ךרע יפל לאומשד הובא
 ואצמ לבבל בר אבשכו ברכ שישק היה
 וניצמ אל לכא | לבבב ההרש | טוחנמ
 :אנ | תובותב תלו מע . רט ליקשש
 ובישהל עדי אל אוהו היביתיא ברש

 ז"עבו .םילמב ורצע םירש הילע בר ירקו
 הובא םע 'בֶר תקולחמ| וניצמ :!הל
 .לאומשר

 תבישיב י"אב \ ותויהב 'דוע וריבח: יול
 ארוסב בר בשייתהשבו ,:דכ הציבב יבר
 קפס ילבו :םנ תבשכ לבבל יול אב זא
 ; חל .- וניצמדכ .לבבב םג ז"או ואר
 ,יולו לאומשד הובא םע בר קלוחש

 ומע כ"ג רמל "ורוד ךב אנת רפיהמב
 +ןמ ק"ומכ ה"רמ "אבה םתוהב הב
 ב ודריו יברמ הכימס ולבק םהינשו
 ריאל .םהינש .רלע ,  יב"חאו = ה .ךירקתבשכ
 ,אכ ק"ומכ

 בשייתהשכו
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 םג ותא וניצמ ארוסב בר בשייתהשכו
 תקוספ איהה :דמ ןילוחכ .אנח רב הבר
 בר ל"א -- ברד הימקל .יאתאד תרגרגה
 הברד הימקל היררש --יפא ברו אנהכ
 ,הירשבכאו אנח רב

 היברפ. הכרה.קולנ היה ברי לבא
 ברל ףייכ הוהו ה ןירדהנפ שרופמדכ
 :ג תוכמ | ,.נ .תבשב וינפל הנשו בשיו
 לאשו ,,אצ ק"בכ הימק ינתו ,,טמ תוחנמ
 ה"בבראתיא םשו) .בנ ב"בכ תוכלה ונממ

 אב ןכו | .,(ז"ה ם"פ ק"בב אגח רב הבר ל'צז
 וידימלתל הנשו | ,,גפ מ"בכ וינפל .ןידל
 גה הכוס מ"ה .ח"פ תוכרבכ בר תובלה

 ןירמאד תיאו ירמא ט"ה א"פ הליגמו ,י"ה
 ["ע  םהוקלחמ > .אנק לב הבה .םשכ פר
 הציבי ,ב"ה דיפ תבש כ ה ולוח דע
 בר םע ח"בב הבו  וניצמש מ"בו) ,ד"ה ד"פ

 אנח רב רב הבר לבא ,(אנח רב הבר ל"צ
 ןעיו | ןנחוי 'רד | ודימלתו רחואמ | היה
 "הבר, הרצקבו אבא םשב וארקנ םהינשש
 ז"בז םמש תומוקמ הזיאב שבתשנ ןכל
 רב הבר ךא רדימת וניצמ ימלשוריב לבא
 .רורב הזו בר םע אנח

 ,ליעל אבומ רבכ אליש 'ר
 אייח 'רד ודימלת היהש ימ יריעו

 בר םע קלוח ותוא וניצמ | ,זנק תבשכ
 הלעש | .זנק ב"בב נ"רד וריבח יריעז הז ןיאו)

 יפא ברו לאומשו (י"ר ינפל דמלו י"אל כ"חא
 .ל ק"ב . ,(רכ ןיסונ  ,,אכ .תוסביכ

 .ליעל ונאבהש ומכ אנרק
 ןילוחכ יניה רב יסיא םש | היה ןכו

 םע םולשב היה אל הארנה יפכו :זלק
 ,י"אל וינפמ ךלהו בר

 בר אבשכ יסא ברו אמק אנהכ בר
 :ול ןירדהנפב רודה ילודג ןאצמ \ לבבל
 שמיש ברש ןעו) יכירצ ווה ברד הירמגלד
 לב ודיב היהו םיאנתה ילודג ראשו יבר תא
 אל ברד הירבסל לבא | (תותוירבה ירפס
 ותרגאב ג'שר בתבש הזו | ,יכירצ ווה
 ןוגכ -- ינורחא ןנבר ימנ ווהו ג"פ ב"ח

 ,יסא ברו אמק אנהכ ברו --- לאומש
 םתלעמ תלודג ערי ברש אוה ןכ תמאהו

 ארתא איההל עלקיא בר :ומק תבשכ
 ביתי אל  אידס | היב היל יתויא --
 ברו אנהכ בר | וניתובר דובכ םושמ ---
 בר יבל עלקיא כ"ר :זכק תבשבו ,יסא
 ,הילע בשיו אנהכל אתוש ואיביש הוצו

 ₪ חל פא .ברו  כ"ר ל"א וניצמ ןכו
 ו ה הציב ,;ו .הכוסכ .בר קתש
 | מ הבשפכוג בפ ב"ב :וצ :טס מ"ב ,,,אי

 תועטב אתיא פשו) ?אתכלה יכה ול ורמא

 ברל ל"א ןכו | (יפא ברו לצו ישא ברו כ"ר

 תישרפמ אל ט"מ ,: טפ תיבותככ ךרידל
 ,יטי .ריזנכ ןל
 ,אנ .ב"בכ

 בר ךלהשכ ותא הרבחל וחרא ןכו
 ,: הצ ןילוח ,,זנ ז"עב ,תורוהלו ןידל תורייעל

 .גיק םיחספ ורמא ,אנהכ בר הז לעו
 ,ילימב ךופית אלו אתלבנ ךופה בר ל"אש
 אלו ארגא ליקשו אקושב אתליבנ םושפ
 ןהכ תמאב היה כ'ר הזו) אנא אנהכ אמית
 ראובמכ ןהכ היה אל ברד ודימלת אנהכ בר לבא
 לעב ברה נגש הזבו ,זיק ק"בבו ,טמ םיחספ

 ןירדהנסבו ,(59 רצ ורפסב םירפוס תוחפשמ
 הירמגל בר היישניא ברמ כ"ר יעב ,בפ
 בר הירכרא -- הימלחב כ"רל והורקא
 כ"רל בר אצמ ,איק ןיררהנסבו ,הירמגל
 ל"א הימק ביתיו קילסו הישיר ףייח אקד
 כ" ל"א םייחה ץראב אצמת אל בר
 + יל תטייל אק טלימ
 ,טע םיחספ

 תכולמ ימי תישארב י"אל הלע כ"ר הזו
 'ר תא דוע אצמ םש הלעשכ יכ בר
 הדוהי תאו ,,טנ םיחבזכ יבר רב ןועמש
 ראשנו ,;גכ תוחנמכ ח"ר ינב היקזחו
 םע אנהכ בר תא וניצמ אל ןכלו י"אב
 לכ היהש יסא בר םעכ םימעפל בר
 | ,בר םע וימו

 ₪ רה וחיבר רךמא כ"ר וניצמש המו

 י"ך היהשכ י"אל הלעש ברר ודימלת

 "בכ

 .+היתעמשמ היב  רדה

 וניצמ םתוקלחמ

6%: 2% "3% 
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 ,רורב הזו ' ,זיק .ק"בכ :רודה לודגו ןקז רבכ
 אייח | תויהב םג  ומע בשי יסא ברו
 ברל ה"ר .ביתוא חמ .תובוהפב ל 8
 -- יפא ברל בר רב אייח הל ירמאו יסא
 אוה ןכו = ,'וכו וכל אנימא ואל בר ל"א
 וניצמ ןכו = ,:זי תותירכ | ,,ומ ןישודיק
 אהל בר שחו אדבוע הוה :המ ןישודיק
 אל בר ל"א | ,גיק םיחספו | ,יסא ברד
 לאו ,איסופ הב ףינצ אלד אתמב רודת
 ביסנת אלו ,איסא אתמ שירד ריעב רודת
 בר רמא יסא בר וניצמ ןכו ,'וכו יתרת
 .חל ו"ע ,,ל .הטוס זמ הציב .,,בכ תבשב

 :המ ןישודיק ,,ה הליגמכ בר םע קלוח
 ,א"ה ג"פ ןיטיג ,:טכ ןירדהנס ,,הכ ןיטיג
 בור פ"ע ימלשוריב ורכזנו ג"ה י"פ ק"ב
 ,יסא ,אנהכ םשב

 ויבהיאמ היה | אליש רב אנינח בר
 לכ בר רמאש :בַע "ןיררהנפכ םילודנה
 רבל היל אנילטק תרתחמב ילע יתאד
 היוגב יל | םייקד -- ש"ב | אנינח ברמ
 ונב אוה ילואו ,ןבה לע באכ ילע םחרמד
 .בר דוד אליש לש

 .וירמאמ ירמואו םילודגה וידימלת

 ,ב"א פ"ע םרדסא

 הציב | ,:דס אמוי בר רמא אבא 'ר
 ,יזע .:חס זול תומבי "ל הלמ ו ומ
 ,תומוקמ המכב ימלשוריבו ,:זפ ןיטיג

 ארקנ ימלשוריבו | אניבא רב אבא 'ר
 מ"ב בה םשב | רמא :יןאנומ רב

 ,ג"הס - ג"פ \ ןיררהנםי א" הא וב

 ןייע  /ה"רב הבר אוה  ,ה"ה דב
 .ןמקל

 הכלה ברמ לאש אדבז רב אבא 'ר
 תוכרב בר רמא ,ד"ה ב"פ מ"ב השעמל

 תובותב הב הכוס ',,בק אוק תבש ו
 ,תומוקמ המכב ימלשוריבו ,:הכ מ"ב

 ב"פ םיאלכ בר םשב אייח רב אבא
 םשו :גצ ב"ב אבומ הזה רמאמהו ,א"ה

 ,בר םשב האפסוטק אייח רב הבר

 ,ויריבח ןיב ליעל .אנח .רב אבא
 ,ריפס ב"ב ומשב יילבט רב אבא 'ר

 ..א"ה א"פ ז"ע

 ו"פ ןיבוריע ומשב הדוהי רב אבא 'ר
 .תועט לפנ םהינשבו ,ג"פר תועובשו ,ו"ה
 ,בר םשב הדוהי בר םשב אבא "רך ל"צו

 כר רב הבר אוה .קחצי רב אבק ה
 ,ןמקל ןייע קחצי

 טט"פ הטופס ומשב אנהכ רב אבא 'ר
 רבונו . ה"לפס ריקי "בה הס ומ
 .אייח 'ר םע דחיב ימלשוריב םימעפ המכ
 .בר םשב ישא רב

 רב אבא 'ר. אוה  .אנומ רב אבא 'ב
 ,אניב

 תל .ב"ב בר רפא. .למט רב אבא
 ז"טפ תבש ,ב"ה י"פ תיעיבש ,.הק :חפ
 יב"ה אפ. הטוס  ,א"ה ר"פ תומה יה

 .ור"ה גם יק"ומ .ןווע :ןתנ: רב אבאו ב
 ,וכרע ןייעו

 ,ט"פס תוכרב ומשב יאליע רב אבא 'ר
 ,מ"ה ג"פ .תינעת ',י"הו ף"פ תר

 ירמא א"ה ו"פ ןיבוריעב ,ירמבא 'ר
 ,'וכו לאומשו בר תקולחמ

 .אה"כ* ד"פ ז"ע משב דהבא בר

 ,חי ק"ומ הימשמ ארפס לטיבא

 יכה/ רמא- 3גפק ב"בו ?זנ .תבשב יובא
 רמאש ,יק םיחבז ורמאש המו ,בר רמא
 יל"צ ברד הינימ יל עימש | שוריפב ייבא
 .המ  .תורובבבו .,הכה:.אוה\ רמקקושומ
 ,אבר רמא ל"צ ייבא ל"א בר רמא

 4זי תבש ברד הימשמ האתונ ימיבא
 הלוע

 י"פ תיעיבש ומשב ןוב 'ר וא ןיבא 'ר
 ,גייה  ה"פ "עי ,אלה בפ | תובותפה אה

 ךושודיק בר רפא "אדא-'בר רבי יבא כ
 ,ןמקלד אדא בר רב  ןיבר אוהו ,ע

 הנובא 'ר



 (בלו גכוא הב 93% ה 959

 תובותב .ומשב הנובא 'ר
 ,ד"ה ג"יפ .,ט"ה

 תוחנמ ,: גפ תומבי בר רמא אדא 'ר
 ,ב"כק רומזמ בוט רחוש שרדמו ,מל

 בר לע ,רמא  ,הבהא רב .ארא בר
 ,:מ ז"ע יל עימש יארק 'גמ י"רו לאומשו
 :ב תיפעתכ בח לש .לואמ . .לנשה ,היחג
 הבהא רב א"ר ינאש לאומשל בר רמאש
 א"באר םק בר רטפנשבו ,היתוכז שיפנד
 העירק ערקו הירוחאל היערק רדהא
 תכרבו ברד הישפנ חנ רמא אנירחא
 ,גמ תוכרבכ ןנירמג אל ינוזמ

 הציב ,:םנ 41 ןיבוריע בר םשב רמא
 כיב ,;רכ פס קל בב ,םתוכותב ל

 ,רייפס .,ב"ה ביפ תבש בכ תוכמ ,,עק

 ןישודיק .ו"ה ז"פ תובותכ ,םילקש ףוס
 קיפ .תועובשי שבה -ר"פייק"ב ולה .א"פ
 אדא בר בור פ"ע ימלשוריב ארקנו ,ב"ה
 ,הוחא רב

 ומשב אחא רב אדא 'ר
 נח םפ .ךוטינ 21 ריבה

 תוכרב :םה: רמא"הפתמ הב אדארבל
 ,וד .אמוי ,: טק תבש (ןוילגב : בותכ ןב) + :ל
 ,חפ זלע

 ןירדהנס הימשמ איעשוא בר
 ,הבר יחא

 ,ןיבוריע שיר ימלשורי ומשמ אחא 'ר

 ט"פ ,ז"פר

 א"כ :תוכרב

 אוהו ,חל

 תיבעת" ויה איפ ₪ תביפ '" ,א"פהי הפופ

 ,א"הס ב"פ

 תוכרבכ ודימלת אדא רב אחא 'ר
 עמשש  הירב אפפ בר רדיעהש ;טכ
 ,והס ןישודיק בר רמא ,ברמ ויבאו ויבאמ
 ,: ומ ןילוה ,:םי ז"ע

 ןירדהנס בר רמא איעשוא רב אחא 'ר
 "קדר תכקפלי יהב

 ארש בר ,וכ הכוסב ,אלדרב אחא 'ר
 אבק. בה לא | ,ףי ךימונבו | ,ףכ\ היל
 ,'וכו ךבג יל תיא אקירומד

 הרומת בר רמא ימא רב :יוברחא בר

 הפות לפח הל שבו - אל
 .כרמ עב 2 גגקןילוחבו

 תבש בר רמא הנהמ רב יובדחא בר
 ,ס"קדי :תפחנל ::'הכ

 אדא :"הד :יטיאר , הוחא

 ,ברד אתלוג רייצ הוה א"ה
 ,ןםקל :ןווע = ,ונ5 ןצוא
 הברע ותייא ויחא היקזחו ותב ןב וביא

 מו הכוסיז ,ברדנהלמקל
 = וו פו תוכרב < כרי'םשב :יריא ה
 ,: 9 ןישוריק בר: רמא ןיבא רב ידיא י'ר
 רמא יעלא יאעליא ,אעליא וא אליא 'ר

 ירו רונ-ןיבוריע:- ,,במק .תבש בה
 שיר :ימלשורי  ,,ז ןיכרע :זיק .ק ק"ב וז
 .הכוס

 אתרמנ :רב : לאומש .ברב אליא 'ר
 ס"קד-תסרגו :,:גי תוכרב ברד הימשמ
 ואתרמ :רכ  ש"הד .הירב קחצי 'ר

 ,: איק ןילוחכ ודימלה היה רזעלא 'ר
 ,לכאו יביהי | (בר) ךברל לאומש ל"אש
 רמ היב ררה ל"א ברד הימקל אתא
 ,גנק .תבשכ ברמ יעב ?היתעמשמ
 קוס :5ּכק תומבי ,:הס ןיבוריע

 תבש בר רמא א"ר ,;ומ ומ תוחנמ ,,זפ
 יל ורק ו ופ .ןימינ .,זע .תובותכ | ,,ב
 קלבב| = בנק ב"ב | ,:מ ןימינכ וניבר
 הז טעמ שרקמל םהל יהאו שרר ,טכ
 ,ניכר .תיב

 ,ז"פס תוכרב ומשב ףסוי רב רזעלא 'ר
 ור מ םיףהנ ' בר 'רמא | ימא 'ר

 ;א'ה .א"פ 'הדנ  ,אהנ- תורוכב
 רב ימה ןמקל ןייע ןדוי רכ .ימא 'ר

 :דחי בס
 ומשב לאקזחי רב (ימר) ימא 'ר

 ,רי"ה ב"פ תינעת ,ג"ה ה"פ ןיבוריע
 ,ח"ה י"פ  ב"ב ומשב החרק רב ימא 'ר
 ,ויריבח ןיב ליעל יסא בר
 :טכ תוחנמ ומשב ךבדנ רב ןיישא

 'ה תונטק'הּב ש"ארהו ף"ירה תסרג יפל
 ,ם"קדב אוה ןכו ת"ס

 ,ימא ,הב

 ד"פ .תוכרב

 ופופ 'ר
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 חָכְדא"פ ,., ר"ביא דמ .. משב ,וביב  ש

 ,בכ"פ  םילהת "'ףמו '
 ,ה"ה .ב"פ מ"ב .ומשב.,ןלזונ הפ
 ,ג"הס .ר"פ | םיחספ . המשב אנוש וה

 "הס א"פ ז"ע ,א"פר ק"ומ

 ו"ה ב"פ תוכרב ומשב הייכזנג ןימינב
 ,האנסקס ןימינמ ןמקל ןייעו

 ומויבט רב ..יאלדרב
 ,ה הגיגח

 תומבי ,.גק םיחספכ ודימלת אנורב בר
 :דכ ,אכ תבש בר רמא ,:ופ ןילוח ,,יק
 ,;;וק םיחספ ,:הפ :גס ןיבוריע | וב
 מ. .הל ז"ע :תכ ןירדהנס .,> בס תופוהב

 םילקש ,ט"פס תוכרב ומשב היכרב 'ר
 ,ב"ה א"פ

 :ופ מ"ב ומשב ןויטסא רב ןוירוג
 זי ןיבוריעב = ברד. ורומל תיל

 תבש | ,,םמ :גמ :אב תוכרב בר רמא
 םיחספ  .,,הצ  .בע ,.םכ ובנה ל

 ,: חי זי .ק"ומ 2 חי אמנו נו הבה ו
 ,הק . צום .. תל ב תמו וו
 ,וטכ המטוס ,: זמ ,ח םירדנ  ,,וק תובותכ
 :די ןירדהנס ,,עק ,ומ ב"ב ו במ ןישודוק
 ,.ל תוחנמ ,,םנ םיחבז  ,ממ תועבה

 ה הדנ כ +תי ,כרע כת ה
 ,ופ :המ

 םיחספ | (ןימינמ וא) ןימינב רב לדינ
 רמאמה יב לדיג בר םתפ אוהש הארנו) ח"פס
 .(בר רמא לדינ כר םתס ש"ע :הע םיהספב אווה

 .ד"ה ו"פ הטוס ,ו"ה ו"טפ תומבי
 ונרמלי ברל חלש ,אישנמ רב לדיג בר
 .:דכ ק"ומ בר רמא הנק ב"כ מה

 תוכרב אבינג יבל עלקיא בר ,אבינג
 ו"ע ,,הב .תוכרב ברד הימשמ מק פע
 ב"פ ו"ע ימלשוריבו ונ ,דמ יל ל
 ינא בר רמאו אבינגו בר תקולחמ ח"ה
 .ןקז אוהו ןקז

 ,טכ ןיבוריע הימשמ ורד רב קסרוג
 ינפל אסרגה היה ןכו ם"קד תסרגל
 ,ןיסחויה

2 

 בר  רמא

 ,זכ ז"ע הימשמ אפפ רב וראד
 ההר אתא "כ מע תיבתב יט בל
 תוכלהה .ןמ = הז םילבו בר מא ה
 ,י"אב ותויה ןדעב בר רמאש

 תוכרב .םד רמא תסי לכ טוד בו
 ,ימיר בר םתס אוהו :המ

 ,.בס ןיטיג הימשמ אנשיש רב ימיד בר
 ,צ תוחנמ

 5% רפא אניטק בר רב = לאינרח כר
 1% ק"ב כת 'המיכחי "בל רח ו

 לכ בשיש קהבומה ודימלת אנוה בר
 ארוסב ובר אסכ לע בשי אוהו וינפל וימי
 ,וכרע ןייע

 :זט הטוס בר רמא ישא רב אנוה בר
 ןיררהנס "ומשב -  אייח רצ = אנוה \ בל

 ,ה"ה א"פ

 רמא:.יזפק .ב"ב ,אנניח ףב אנוה בכ
 ,בר .רמא יכה

 היטק ביתי" ,אניטק 'םר רב 'אנוה בר
 אסרגו  ,ם"קד  תסרגל :ומק םיחכו כר
 | ,ארסח ברד הימק ונלש

 ברד הימשמ אפילחת רב אנוה בר
 ל"צש וכרעב יתראב רבכו ,אע ןישוריק
 ,אברד הימשמ

 היהו ,וק ק"בכ בר דימלת אנונמה בר
 ,דנ ןיבוריעב .ינב וארקש בר לע ביבח
 ו אכ הכוס ,:זע ,זט ןיבוריע בר .רמא
 .:םי ז"ע ,,הס ןישודיק

 רמא ,הק םיחספב ,אבס אנונמה בר
 ;ברזרמא בח .,ברר ידיטלתל

 תוכרב בר רמא איבוט רב ארטוז בר
 תינעת | ,;זפ םיחספ ,,הע תבש |: גמ
 םירדנ ...,;כי .,.ב* .הנינמ תל .אמוי ₪
 הק .ןיררהנס | ,וצ בי םו מ יב ב
 רט. ..םיחבז 2.,,בו 3 .תובב 22 דב וש
 ,אי .תוחנמ

 תבש .בר .רמא (אכועז ,.זא) . ,אריז .,'ב
 ,:ז הציב ,:אצ ןיבוריע ,:לק ,הכק ,אב
 ב"ב | בב ם"ב יה המופ ךג הו
 :הכ םיחבז ,:ק :ל ןירדהנפ ,,זמק :המק

 םשו
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 קט :וןק לה. בר ל"צו יבר רמא םשו)

 ר"פ תורשעמ ,ג"פס תוכרב ,:טל תורוכב
 ,א"ה ז"יפ תבש  ,ו"ה א"פ הלרע | ,א"ה
 ,ח"הס מ"פ ןימיג | ,ט"פס תומבי

 ימלשוריב אוה ןכ בר םשב הנוח 'ר
 ,אנוה בר אוהו

 ,ןישודיק ףוס ימלשורי ומשב היקזח 'ר
 יניב בר .םשב היקזח 'ר .ג"ה ג"פ ז"עבו
 ונממ השעו גגש ד"הסבו  ,'וכו ןתוא האר
 ימלשוריב אוה תמאבו יניב 'ר םשב ארומא
 ךרע םירפוס תוחפשמבו ,ע"בה ילבבב ומכ

 ,םנהב וקחמ אפ תוא 60 רצ בר

 ,וינב רדפב ןמקל ותב ןב היקוח
 ,.בצ ןילוח בר רמא אבא רב אייח 'ר

 אויח 'ר ל"צש י"כ טוקלימ איבמ ס"קרבו
 ,בה :ףב

 ריעהו:.;בלה  ודימלת ןיכא רב אייח 'ר
 :וב תוכרבב ש"עב תבש לש ילצ ברש
 בר .רמא ישא רב. ח"ר .ל"צ םש  .ךא
 ק"ב ,,מ :חל ןיטינ ,,אפ ,מ :חל ןיבוריע

 ,;ל ןירדהנס ,;אכ

 ירעש םינואגה תבושתב ,אדא רב אייח
 ולוק היה ברש איבמ | ,ח"עקס הבושת
 רב .איוח .:גחנ+ הביתה  ינפל -דריו ברע
 ףפ -איוה: .וחכ"פ -ריבבו + ,ןכ (הירחא אהא

 תומביב לבא ברד הימק ביתי הוה ארא
 ,ישא רב אייח אתיא א"יה ד"פ

 חי תינעת בר רמא יסא רב אייח בר
 ,פ"קד ,ישא רב ל"צו

 תוברבב הרלימלת ישא רבי אידי בר
 אנמיאק הוה | ןיאיגס ןינמיז רמאש :אי
 יבד ארפסב ןיקרפ ייונתל ברד הימק
 ראובמפ "תוסוקמי "'תמכב בדי רמא כר
 .תוכיראב וכרעב

 יד תבש " בהוירמא ףפוי רבי אייחו בר
 תומבי | ,:אכ 1 םיחספ ,.צ ןיבוריע ,:ל

 ל תובותכ קל ל רצ
 ,רנ ןילוח | ,,במ ןישודיק ,:זמ ,ח םירדנ

 ,ותחפשמב ןמקל ,בר רב אייח

 הימשמ שרד ,הנתמ בר רב אייח בר
 5 הדג ברד

 ינפל הישרפ ,ןימוחת רפכד אייח 'ר
 ל4 משי ךא ,ה"ה א"יפ תומורת בר
 ,(ב האישנ הדוהי 'ר אוהו יבר ינפל

 הציב ברד הימשמ האפסוטק אייח 'ר

 ווק רב. דהבר םרג :גצ ב"בו ,: חל
 אכא םרג א"ה ב"פ םיאלבבו ,האפסומק
 ,אייח רב

 תינעת ,מ"פס תוכרב ומשב ובלח 'ר
 ,ם"ה | ג"פ

 ןופ תוברב :ומשב ןנה רב " ובלת 'ר
 ,א"ה

 ,(אפיח ןמד וא) אנוה ןמד אתפלח 'ר

 אתפלח 'ר ינבל ןגחוי ר"א :ופ ןיטיגב
 הימשמ] ןוכובא רמא יכה אנוה ןמד
 .[א"פ ברד

 [ו ל יציר רמא יבומ רכ היקלח בר
 וו שוחה ".'רד "הובא אמה בר

 רמאמהו ,בר םשב רמא ג-א"פ ר"קיוב
 תמאהו יבר םשב רמאש ב"פר ר"ורב הנשנ

 ,יבר ימיב היהש ןכ

 ןירדהנפ בר רמא איעשוא רב אמח 'ר

 ,ם"קד  תסרגל
 ,ט תבש בר רמא אירוג רב אמח בר

 וו ומ מ ןיבוריע + םלק ,זל אי וי
 קמ ,ןכ :בי תינעת ,,טי + חי .הליגמ
 ,!וע ןישודיק ,:יפ ןיטינ ,: המ תומבי ,,בי
 | ל ,תוהנמ . ,וןמ .ן"ע - ,:.גיק ק"ב
 ,א"יה ט"פ תבש ,,המ ןילוח

 "ה .ב"פ ,ה"ר ומשב .אנמ בר

 (: אמ אמוי בר .רמא ןינח בר
 2 הפס
 היה (הבו--אבווא) אבא רב ןנה בר

 .בר רב אייח םע דמלו :הצ ןילוחכ ונתח
 בר היל וחמו :מי אמוו ,,וםס תבשכ
 :ה ןיבוריע ,: ביק תבש בר רמא ,ךופיא
 תומבי ,,אל ,בכ ה"ר ,(הברפשו) : ב הכוס
 ו "כ ך:זל ןיטינ ומ תובותכ :גס
 יפי תוכרכ | ,.גס ןילוח | ,,זמ +: אי ז"ע

 םירדנ

 א"ה



 (ברו הםיא הב אבא יה

 יתיאר רמא . :י .ה"ה .א"פ .תוברבו ומ

 ,'וכו ריבע ול
 ז"ע ,בר רמא אדסה בר רב ןנתללש]

 הל ירמאו ח"רב ןנח ר"א :זט םשו ,:אי
 םא קפסהו ,בר רמא 'אבר . רב ה בה
 ,ודכנ וא ומשב רמא ונתח ןנח בר

 .:זע ןירדהנפ ומשב הדוהי רב אנניח בר
 :טיה"ר בר רמא אנהכ רב אנניח בר

 ,ןמקלד כ"ב אנינח 'ר אוהו
 דמל ,הימלש רב (אנינח וא) אנניח בר

 אוה ןכו :חצ ןיבוריעכ בר רב אייח םִע
 ברמ יעב ,,ה א"ה א"פ םש ימלשוריב

 ,יהכ . הדנכ רמ ברל" ארקו הפ
 ,,הק םיחספ ,,גכק : גמ .תבש ברד הימשמ

 זל .ןילוח ,ואיק ב"ב ו בל קל
 א"פ הכוס ,ה"ה א"פ ' הציב ' הב חח

 ,ב"ה א"פ ןירדהנס ,ו"ה
 :בי תוכרב הימשמ אבס אנניח בר

 אנניח רב הבר ל"צו ,בקעי ןיע תסרגל
 .ברד הימשמ אבס

 םירדנ בר רמא ימידבא רב אנינח 'ר
 .;ו'צ ק"ב ,:דרס ןישודיק ,:אס

 ,י\ .הציב בר רמא אנהב ,רב אנונח ₪

 .: כ ז"ע . ,(בה ,ל"צו .יבה .םשו) - ו ה
 ,.גכ םיחספכ ברד ודימלת לאננח בר

 תוכרב בר רמא ,:ופ ןילוח ,,יק תומבי
 הליגמ ,,הל .ה"ר .,.חס ,םיחספ מ
 (: גי .הגיגת  ,,ה .תונעת | בע וה
 :אל :ל תוחנמ ,.בע ןישודיק ,,יק תומבי
 ,טי ק"ומ בר היל ירוא ,:אצ ןילוח :רל

 רבדש וניצמ אלש פ"עא אדסח בר
 דימת וארקש וניצמ לבא ,פ"אפ בר םע
 :טמ הדג .המ תורובב ,,גל הביסת ו

 ורמא לודגה וניכר הז... רב
 שרד : חל תוכרבו ,ורזעב היהי םוקמהו
 הציב | ,בר ונמו וניבר םושמ ארסח בר

 רמא ח"ר ,רמלנ וניבר ירבדמ .ךמא
 ,יזק םיחספ : ,,וצ ןיבוריע ,3מ תוברב

 ,יזי תוחנמ ,:ם .כנ אל ן"ע מ רו
 ןתנש רע ברד אתתעמש וילע ביבח היהו

 כ -
 | | כז

 ארותד אהנתמ 'ב איסחמ רב אברל
 .:י תבשכ ברמ השדח הכלה ול רמאש

 ,ג"ה .ה"פ. .תומורת ..רמשכ ' יבמ בל
 ,א"ה  ג"פ הבוס

 ןיבוריע ,,אק תבש ברמ יעב אלבט בר
 ח"ב ןיבוריעבו . ,ידצ מ"ב בר .רמא

 ,בר םשב יאלבט 'ר ו"ה
 רבו( ב הכוס םה מח ושש מ

 ןמד. הישאי 'ר .אוהש וכרעב יתראב
 ,אשוא

 לב בשיש קהבומה ודימלת הדוהי בר
 ינפל בשי ובר תריטפ ירחאו וינפל וימי
 הלודגה ותבישי דסי  כ"חאו לאומש
 ,וכרע ןייע ,אתידבמופב

 אוה ןכ .ומשמ ישא רב הדוהי בר
 ל"צש .וכרקב ,ותראב ,רבכו מי .תובסבפ
 אוה ןכו הדוהי ברד הימשמ ימא "רב
 ,ם"קרב

 ןישודיק בר רמא ירבז רב הדוהי בר
 ר"א : גפ תומביב ומכ ל"צש הארנו + גע
 הדוהי בר רמא ידבז רב י"רד הוחא אבא

 .בר רמא
 תליש רב לאומש ברד הירב הדוהי בר

 :חוק .: ל.תבש ,,תמ זמ תוכרב ,הומשמ
 ,: גיק םיחספ ,,זצ :די ןיבוריע ,,גנק :םיק
 ,וה .הלינמ . ,,םב ,הו..תינעת .:ףמ4 המ
 .: הל תוחנמ ,,זט ק"ומ

 ,דיה .ה"פ ןיבוָריע הימשמ ןדוי .'ר
 יה -. ג"פ | ןוהדהנסב .,וניצמ ..ןנחני :'ב

 ,'וכו ישקמ ביתי ןנחוי 'רל בר חכשאש
 רמא ןנחוי 'ר :גכ תישארב שרח רהזבו
 םשב.הב..וטמ .ו"ר .בלה היפ .תבשפבו .(םת

 הוה ..לבבב..הוהשב בה המי לכו
 היחו.. וותוקיפס.. לכ . ןנתוו, "הגל ,, הלנש
 (:הצ. ןילוחכ .לבבש וניבר םדקל בתו
 יניח .רב הםוא לע. .,"ר ,סעב גולה םשק
 תלודג ול רפיסו אכירא אבא ברל ארקש
 .הנ\ םש .ןבו .,יבר .תבישיכ תיחשב בפ
 ליעל. יתכראה .רבכו .ותלורג ל"רל רפיפ
 ,הזב

 יד
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 ב"ה ך"פב  "תוכרב ."רטמשפ "יהיו 'ר
 ,ו"ה ד"פ םיאלכ | ,ג"ה ח"פ | תומורת
 רמא ז"ה ו"פ ןיבוריעבו ,ב"ה ב"פ תינעת
 ,לאומשו בר ןוגלפתא

 א"פ םיאלכ ומשב ןוב 'רב יסוי 'ר
 המוס ,א"ה ז"פ םיחספ ,ר"ה ר"פ ,ב"ה

 ,ב"יה ג"פ ןישודיק ,ב"ה ה"פ
 ומשב אישנמ רב יפוי ?ר

 ,ר"ה ב"פ הליגמ ,א"הס
 ,1 הציב בר רמא לואש ןב יסוי 'ר

 .יבר רמא ל"צו פ"מ אוה םש ךא
 ,,אמ ,אי ןיבוריע בר .רמא ףסוי בר

 : חל ןיטיג ,:טס אמווי
 ,ליודמ אישנמ ברד הירב ףסוי בר

 ברד היתווכ ארבוע דבע :םע ןישוריקב
 היהש עמשמ :וכ הדנבו מ דפקיאו
 יסוי 'ר אוהש רשפאו ,ברל קהבומ דימלת

 ג"פ הבוס

 ,ליעלד אישנמ ןב
 ךבדנ רב ןאישאד הומח אביי בר

 ,:בכ .ב"ב הימשמ

 ה ךיכרע יב ראי פו ךד שבלב
 םשו ,: גק םיחספ ומשב אבס אביי בר

 רב הילפמ אוהש ם"קד תסרגל :דע
 ;ברל יאלזוג

 בר אתא ייכ" :דלק תפשב | ,בקעי 'ר
 אוהה ל"א -- אברעמב הב ווה -- ימיד
 ,בר רמאד -- ומש בקעי 'רו ןנברמ

 ברד היטב . מורת אבא ירב בקעה "'ר

 ,ו"טה ז"פ ןיררהנס ,,אמ מ"ב

 קיתש ברו ברמ יעב אדא רב בקעי 'ר

 ,;וכ ןירדהנס
 ,:בכ ק"מ 'ומשב אחא רב -בקעי 'ר

 ,ת"ה ר"פ  תובותכ

 ומשב איפסחמ רב אבא רב קחצי 'ר
 :ב"ה .ב"פ הלינמ

 תועובש ימלשורי  ,ומשב קחצי בר
 ,ב"ה ד"פ

 ,:ומ ןילוח בר רמא אדא רב קחצי בר
 ,: המ םיחספ בר רמא ישא רב קחצי בר
 ,ז"ה ב"פ הדנ ומשב ןתנוי רב קחצי בר

 (1 0 רביא רב אבא'ר

 הימשמ אתרמ רב לאומש רב קחצי בר
 : גי (אתרמרב תבית רסהםשו) ,ג תוכרב ברד

 םיחספ ,(ם"קד ,קחצי בר ל"צו אליא 'ר םשו) .י

 ןישודיק ,: גס ,גי ןיטיג ,+ דכ תומבי -
 ןילח (:מב תוחנמ ,:ה ןירדהנס | ,: הס
 ל אנ

 קהבומ דימלת היה אבא רב הימרי בר
 תא תילאש רמאש :בכ הציבכ ברל
 ה ריב הלעתנו ,בר ונמו  דוחיב יכר
 :וב תוכרבכ ולש 0 השענש
 וו ווק 7 ,:נ"מיכרב בר רמא ",:טל
 ו כ הציב -ךקל םיחספ אב .בי
 ₪ "מ"ב ,,ם תובותכ ,:י הליגמ
 'ר םימעפ המכ וניצמ ימלשוריבו | ,,הס
 אבא רב הימרי 'ר אוהו בר םשב הימרי

 'ר םימעפ המכ תוירחש | םגו

 לש רב הימרי בר אוהו בר םשב הימרי
 רמא הימרי בר תוירוהב םגו
 תוכרבו = 3 :רנ *ר.אהובר

 ,בר םשב הבוממ הימרי 'ר ד"הס ז"פ

 םידרחבו ,בר םשב הב יממ הימרי 'ר ל"צ
 האצי הגגשו ריע םש הזש רמא םש
 ,רורב הזו טילשה ינפלמ

 ,:אנ ןילוח בר רמא אחא רב הימרי 'ר
 .ןישודיק ףוס .ימלשורי ומשב ןהב 'ר

 וניצמ

 שופס ה

 ארדיס קיספקו ברד ודימלת אנהכ בר
 ,?די תוכרב בר רמא ,,בנק תבשכ הימק
 ,: טםע תובותכ ,,בק תומבי ,:בי תינעת
 אלש והוצו י"אל וחלש ברו ,אע ןיסיג
 זיק ק"בכ םינש עבש ןנחוי 'רל השקי

 ו"פ תוכרב ומשב ויכלמ רב  אנהב

 .:מ א"ה

 ,ט"ה ב"פ ז"ע ומשב אפילחת רב אנהכ
 [ד"כפ ריב דמשב .םחנמ 'ר

 "ה דך"יפ תבש ומשב אמחנמ 'ר

 ,חדז"טפ ר"קיו

 הבפ 0238  הרדנב / האנסקס ה מ

 ירק אתרואב ביכש --- ברד היתווכ דבעמל

 ו"ה ב"פ תוכרבו ,'וכו ברד הילע לאומש
 ,הייבכזבג ןימינב סרג

 בר
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 תועובש בר רמא ריבז רב אישנמ בר
 .;חק תוחנמ ,;המ

 םיחכפ בר רמא הימרי רב אישנמ בר
 ,:הס ריזנ ,,חס

 רב - איש.
 ,םכ ןיבוריע

 בר רמא אפילחת רב אישנמ בר
 ,:ו םיחספ ,:טמ תוכרב

 :זצ ב"ב ברמ יעב  הישרשמ בר

 ,אברמ ל"צ לבא ס"קדו תותלאשה תסרגל
 תסוגל ,אבכ) תבש בכר רמא הנתמ בר

 ק"ב ,:בס :גמ תובותכ .טכ ,רכ (ס"קר
 תובמ  ,ו"ה ביפ" הליגמ ' הז

 ,ה"ה א"פ
 ,ו"ה  י"פ .תבש ' ומשב "םותעשב

 (בקעי רב ןמחנ בר אווה םתס) ']מחנ בד
 :המ ,גי םיחספ ,: בע ןיבוריע בר רמא
 הטוכ ,ןוק ה, תובותכ .,,די הליממ ק
 ,יבב .ןיברע \ = בבו תורוכב | הש ה

 נ"רש | ,ירבדמ הלר ,הכ הצו שו

 וכרעב יתראב .'רבכו ?בר יריטלת הוה
 לבק' ךאו .וימימ בר ' תא האר פלש
 וניצמ ימלשוריבו | ,בר \ תוכלה "ויתומממ
 .בר םשב  בקעיי רב נ"רי םימעב ב

 בר רמא (אבו וא) אבא רב ןמחנ בר
 ,טל ז"ע

 ,:הכ תבש בר רמא ארבו רב ןמחנ בר
 ,: בל הציב בר" רמא  אצא דכיןתנ בח

 אבא רב] ןתנ בר אמגרת ,אמ מ"בבו
 ,ברד הימק [ס"קד

 ביתי : המ .ךילוח ךובא רבי תם
 ,ול בישה ברו ול השקהו ברד הימק -

 :אכ תבש בר רמא ימוינמ רב ןהנ בר
 ,ס"קרו ש"ארה תסרגל

 ירבז רב הנוהי ברד "התא .ומיוכ
 .ה"פפס ר"ב 'ג"פסו "פר בב מב

 ל"צו :םיק םיחספ ומשב אריוע 'ר
 ,ימא 'רד הימשמ

 ,: גמק תבש בר רמא אלוע
 .ה"ה ה"פ ןיבורוע ומשב ןבקוע "רמ

. 

 הימשמ | ילבוגש

 ק"ומ ,,הק םיחספ בר רמא םרמע בר
 : םי המופ כ "םיררפ " הל .תוסבוי ₪

 תורבכ דק ןיררהנס ,:רסק ב"כ

 :ם"ה יא"פי תוכמ 3

 תפש "ל :תוברב בד רמא בע ב9
 ;ט"פס תומכי  (ג"5ר תבש וב

 ,אל היה. בה הספ .אבר רב לבר
 ואפר :רב-נח- בה לש

 ,וכ הגינח הימשמ םחנפ 'ר
 ,אברד הימשמ םש ל"צ

 ןישודיק ברד הימשמ אבס אפפ בר
 .:גל תוחנמ ,: טמ ןירדהנס ,: אע

 .א'ה .ג"פ הכיס משב הכרפ
 ו גנ אמוי הימשמ אדא בר רב אבר

 ,וכרע ןייעו .ע ןישודיק
 הלב"לפ ריק בר, םשב אפה

 ,אב
 'ע .םירדנבו . זחל ?ןיטינ פר ד טאלב

 בר יבד :אנוטיקב הברל 'ארדנ ארש "בר
 סרגש הנובג ןיפחויה תסרגוס"ט אוה לבא
 לאננה ברל ארש בר

 מפל תבש בל ירמא  הוטא רב חבל
 :ז5" םירדנ \ * ,.הפ <העה .ןיבוריע ל "ולה
 ןירההפס .,,טשימ יב לרע דע בקי בס שו
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 ,חי .תותירכ
 .ל 'הטופ "בר רמאי יסוא "רב "הבר
 בשיל"" וע הכו; "אנהי בדיו הבל

 ה"דב הבר ימרש 5 לק ב" בכ" בח רנה
 בר ןיידע היה ןתנותח" םיבו ל בדר  הישק
 ,,הב " תוכרב 'בר רמא" ,:זכ  הלינמכ  םייק
 ,וטל םיחספ ,: הפ ןיבוריע זק ,וצ תבש
 ביבי" ,,םע מ"ב" :ךב" תומכי ו הכה ב

 ר"פ .יאמד ימלשוריבו - ,,גנ .ןילוח | ,,אצ
 בר רסא הירב תכיידיהש

 'ר ליעל ןייע האפסוטק אייח רב הבר
 ,האפסוטק אייח

 אית לב קבל
 ,אנח- רב הבר םשב

 תמאבו

 '4ך ל"צו

/ 

 ויריבח יו םע . ליעל

 בח
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 תוכהב ,רםשב  אבס .אנניח רב הבר
 כיל

 בר רמא קחצי רב איכוט רב הבר
 ,;: חב ןיבוריע

 ה. ברש בר הבא  ףס .ךל הפר
 : אע תומבי בר רמא קחצי רב הבר

 .זע ב"בבו קחצי רב אבר סרג ,זב ןישודיקבו)

 :טצ :וצ ןירדהנס  ,:המ ןילוח (הבו סרג
 ;אבר םשו

 ,זמ ז"ע בר רמא הימרי רב הבר
 יד "ח"ר:;הימשמ .יאמיל הב. הבר

 (בְה דימלת- -.הוהש. ,הברו.. הר .םש י"שרבו)

 5 הלינמ
 :י תבש ,איסחמ רב (אבו וא) הבר

 | ,בר רמאר ונייה רמא

 :ול אמוי בר רמא לאומש רב הבר
 ,:בק תבש הימשמ אפילחת רב הבר
 ,םירמאמ המכ מ םירדנ בר רמא ןיבר
 (: גנ אמוי הימשמ אדא בר רב ןיבר

 ,וכרע ןייעו : ע ןישוהיק
 רב הילפמ :דע םיחספ ,אבס ןיבר

 הימק םגרת : גנ ןישודיקבו ,ברל אלזוג
 .ברר

 :זבא"ה דיפ ..תובחבכ ,הסנהה .ןנבה
 בר ןיגלפתיא ירמא :זמ א"ה ר"פ תינעת
 ,ןנחוי : רו

 ,הנ :במ ןילוח הימשמ אפפ רב שיכר
 : בפ םיחפפ בר רמא דוי בר רב ימר

 רב .,םיקדבו. אדו כר .רב,...חנ..םיחבזבג

 "קה | .-תסרנל.ג.בל .תבש ןבו הז בר
 איבמש ןדוי רב ימא 'ר אוהש רשפאו
 ,ןיפחויה

 יכה רמא ,אמ ןילוח לאקזחי רב ימר
 .בר רמא

 : בל תבש בר רמא בר רב ומר
 ,חל הדנ ברד הימשמ לואש אבא

 ,יברד הימשמ ל"צ ךא
 :טמ | תוכרב בר חמא אליש ר

 .תוכרבד ר"פס ימלשוריבו
 רמא אניבא וא ימיבא רב אליש 'ר

 היהש :ול הדנבו ,:בכ ,וט ז"ע | בר
 .ברד .קהבומ .דימלת

 ,\ .תובותכ ומשב היקזח רב ימיש בר
 ,אייח רב ל"צו

 ,ןמקל ןייע ונב אייה רב ימיש
 ןיבוריע ומשמ אינוא רב לאומש בר

 ו הנוטה ,,טכ .הליגמ . ,,חי ח"ר | ,: גס
 .: דמ ,בכ ןירדהנס ,,זי תובותב ,,הק תומבי

 תוחנמ בר" רמא ירדיב רב לאומש בר
 זילפת 'ה ק"להב ש"ארה תסרגו :הל
 ףכ "סרבו . ,ירמ .רכ . לאומש בר ג"יפ
 ,יכדררמ

 טה ,רמא קחצי כר רב לאומש בר
 ,! גיק םיחספ ,,אנ תבש ,,טנ :רי תוכרב
 ,ואמ מ"ב | ,,חע ןיטיג | ,,זצ ,ומ תומבי
 ורב והלנבו ,בי"ה ז"פ םיחספ ,,םיק ב"ב

 ,ברד הינימ יל אשרפימ ידידל רמא
 20 פא .אהרמ רב לאומש בר

 ,; גיק .םיחספ

 וניתובר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר
 לאומשו בר המהו ,רחז"פ ר"מב הלוגבש
 ,ליעלדכ

 ,די תינעת ןייע אטרסיס רב לאומש בר
 ברל בוהא היה תליש רב לאומש בר

 ןכ קוספה וילע ארק ברש ,בס תובותכב
 וילע ארק :ח ב"בו ,הנש ודיריל ןתי
 תבשבו ,םיבכוככ םיברה יקידרצמו קוספה
 ,דפסה וילע השעי רטפישב בר ושקב ,גנק
 אל תיש רבמ ריצב בר ל"א ,נ תובותכו
 5 .תוכרב ברימוק יעב וכו לבקת
 ח"פ האפ ,,חכ ןיבוריע הימשמ רמא
 "ה ייפ. הלינמ ..ר"תס

 ,ה"הס ב"פ הליגמ ומשב ימש 'ר
 ה"פ ןיבוריע .ומשב אייח רב ןועמש

 ,וכרע ןייעו ה"ה
 תבש ומשב אנסרכ רב ןועמש 'ר

 ,א"ה ג"פ
 ,ה"ה ב"פ ז"ע ומשב תשש בר
 :זט הציב ,ימידבא רב אפילחת בר

 בר רמאו לאומשד , היתוכ ארבוע רבע

 תלחת



 הב אבא ,'ר

 ,אלוקלקל ןנברמ אברוצ יאהד הארוה תלחת
 ,ס"שב םימעפ המכ אצמנברד ידימלת

 .תורקיה ויתודמ

 ויתוכלה רשא הרותב ותלודג רבלמ הנה
 ילבב ס"שה לכב םיאלמ םירקיה וירמאמו
 אוהש םחיתי וילא םג רשאו ימלשוריו
 תודעכ םינהכ תרות -- בר יבד ארפס רדיס
 ריו הנשמה "'יפל "ותמרקהב יממה
 אמוי י"שר ןייע בר יבד ירפסו  ,הקזחה
 הלבק ונל שי (ורבק" ב"ב 'מ"ישיו רע
 הבושת ירעשב אבומ םינואגה יפמ הנמאנ
 ש"יר תוא : ןיסחווב  אבומ '"ןפו "תע" מ

 הרשעש ,י"שרל הרואה רפסב תעכ םפדנו
 וידימלת רשאו בר םייק אתוריסחד ןילמ
 דחא ףא אצמנ אל וירחאלש תורודו
 הזו ,רחיב .ולש = תוריפחה לב: וב/ןוחש
 אליעל האור היה אלש (א ,ןיסחויה ןושל
 הוה אלד אסרגה הבושת יועשבו) תומא 'דמ
 ןואגה ןויב הפיו ,הפוקז המוקב תומא יד  וגסמ

 אוה רוקמהש םייח תוחראל 'יפב ךינעה ןושרג 'ר

 ךלה אלש (ב ,(ך"ה א"פ ןיבוריע ימלשורימ

 ,א"ה ד"פ תוכרב ימלשורימ אוהו) שארה יולגב

 ,תבשב תודועס שלש םייק (ג ,(ל"נה ןואגה
 ,הס ןיבוריעב) הלפתב ול ןובמ היה 0

 לא וילע תבשוימ ותעד ןיאש לכ ומצעב רמ

 תוחנמב) ןירדצל טיבה אלד (ה ל
 ,(י"שריפ ש"יעו ,דב הדנ ,:גמ תורובב ,,יק .טב

 רובצה תא חירטהל אלש ףיקמ היהש (ו
 תושרה תדועסב לכא אל (1 ,(: בב הלוגמב)
 וטינקהש ימ לכ (ח ,(: ה"צ ןילוח שרופמב)
 (ם ,(.זפ אמוי שרופמב) וסייפל .ךלוה היה
 הליגמב) םגרתל דרוי היהו ברע ולוק היהש
 הזו) ןילפתו תיציצב | לָיגר היהש (י ,(.בב
 וילע ורמא ,דכ"ה ד"פ ןילפת 'ה ם"במרב אכומ
 אלב תומא 'ד ךלהש והואר אל וימי לבש בר לע
 ס"לבו ,ל"בע ןילפת אלב וא תיציצ אלב וא הרות
 הזמש רשפאו ,ס"שב רוקמ הזיא וניברל ול היה
 דימתש ןעי ,שארה יולגב ךלה אלש וילע ורמא
 אתמיא דימת וילע היהו הדובעו הרותב קסוע היה

 | | .(אימשד

 אהודיסחר ןילמ הרשעה דבלמ הנהו

 09 ב7 וכוא

 :וימימ הליטב החיש חש אלש וניצמ ולאה
 דיה ..,ב"פ 2 תועד יה, .אצומב
 וניברד .ודימלת בר לע וילע ורמא ל"זו
 ,וימי לכ הליטב החיש חש אלש שודקה
 בר רמאש :ה הגיגח ורוקמש רשפאו
 ותשאל שיא ןיבש הריתי החיש וליפא
 הניש אל םגו ,התימ תעשב ול םידוגמ
 תיעיבש ףוס ימלשוריכ םלועמ ורובדב
 רבל הנתמ ןתיל רמא אנא דכ בר רמאש
 אנהכ ברל רמאש הזו ,יב רזוח יניא שנ
 ךופית אלו אתליבנב ךופה ,גיק םיחספ
 ד"פ ןיטיגב ונוממב ןרתו היה ןכו ,ילימב
 תרושמ םינפל-- -דימת חשוע יהיהו !(ג"ה
 דמה"במ ומצע ענמ אלו ,,גפ מ"בכ ןידה
 הציב :גפ תבש וירמאמכ הלילו םמוי
 םלועמ ויפמ רקש רבד איצוה אלו ,,דכ
 אלו ,,גס תומביכ םולש יכרד ינפמ וליפא
 הכוסכ ימשנ 'סמ רתוי םויב ןשי היה

 םידי .טושפב וינפ לע לפונ היהו ,זוכ
 ןידל אצוי היהשכו ,: בב הליגמב םילגרו
 קיפנ אלטקל הישפנ יבצב ,יכה רמא
 לבוט היה | ב"מ ברע לכבו  ,:ופ אמויכ
 שודק היהו ,ו"הס ד"פ תינעתכ רפאב ותפ
 ריעל ותיבמ עסונ היהשכ דע כ"כ רוהטו
 םוש וילע הלעת ןפ ארייתמ היהו תרחא
 איוה ןאמ זירכמ היה ןכל הרז הבשחמ
 לודג םינטסיא היהו | ,:חי אמויכ אמויל
 היה אל םידי תליטנב ריהז היהש פ"עאש
 תוכרבו ,זק ןילוחכ הפמב ךא לוכאל לובי
 .ב"ה ח"פ

 .תורקיה ויתולפת יחסונ
 יהי רמא היתולצ רתבש :זט תוכרבב

 'וכו םיכורא םייח ונל ןתתש ךינפלמ ןוצר
 שדחה ןיכרבמש םדוק ןירמוא ונאש המ הזו)

 םידומ .ןקית ןכו . ,(בר .תלפת .תובזב ןומייפמו
 ומל חפרנהו,.. ,ם"ה אי .תוההבב 7
 ,,םמ תוכרבב תבש לש ריכזה .אלו העמש
 ח"רב םתוח היהו ,ד"ה ז"פ םש ימלשורוו
 תכרבבו ,,דמ .תוכרבכ ח"רו לארשי שדקמ

 רשא .



-- 

 תוכרבכ םילוח אפור ךורב םתח רצי רשא
 ב"פ םיחספכ ץמח רועיב לע תכרבו .:ס
 רנ תקלדה תוצמ לע רמול אחסונ ,ב"ה
 לע הלפת ןקית ,ר"ה ג"פ הכוסכ הכונח
 תלפת | ןקית ןכו ,:ו תינעתב םימשגה
 יאצומב לחש מ"ויב ןירמוא ונאש ונעידותו
 ברד אתינגרמ םשב ל"זח םוארקו תבש
 תלפת ןקית ןכו ,: גל תוכרבכ לאומשו
 ב"ףדפו ,נ"ה 'א"פ ה"רכ ,ה"דל רכוז התא
 אתעיקת םשב תארקנו ושרד 'פו שדוחב 'פ
 !ברר

 ,וידכנו וינתח ויתונבו וינב ותשא

 םעפב בר ךלהשבש ליעל ונראבש יפכ
 תכרב חקיל אבשכו לבבל י"אמ הנושארה
 אדיטמ ךלציל אנמחר וכרב ח"רמ הדירפה
 ,יגס תומביכ הער השאוז --- אהוממ השקד
 ותכרב המייקתנ אל ובל ןובארל לבא
 הרעצמ אק הוה ותשאש םש רפוסי רשאכ
 השוע התיה הל רמאש המ לכו ,היל
 הרבע :יחפולט יל .ידיבע ל"א .יכ ,ךפיהל
 יצמיח | יל ידיבע ל"אשכו  ,יצמיח היל
 .אי תבש בר רמאש הזו ,יחפולט הרבע
 ,גס תומביבו ,הער השא אלו הער לכ
 הער השא וו םסיעבא לבנ יוגב רמא
 הימודב אשנ אוה ךא ,הבורמ התבותכו
 אלו ,תיטרפ החגשהב לכהש 'הב ןימאהו
 זי תוכרב ודוד אייח 'רל לאש םנח לע
 בשחוו התודוקח .יבורכו יב) ןייפז =(יאמבי םישנ
 תרעצמ איהו ןלוכמ הבוטה איה ותשאש ס"לב
 ייורקאב ובישהו ול םחינ אייח 'רו (ב"ב ול
 יב והיירבג ייונתאבו אתשינכ יבל והיינב
 ,ןנבר יבמ ותאר דע והיירבגל ןרטנו ןנבר
 ,םידמחנ םינב ול הדלי יכ היה ןכ תמאבו
 יכ האר ברו  ,ומש אייח היה ןושארה
 וע רחלה ""וחכ לככב  לדתשה רב הכרב
 ,הירב אייחל בר היל ינתמ ,ע םיחספכ
 ,ךירבו ףוטח בר ל"א :וס ריזנ : גנ תוכרבו
 אלו אמס יתשת אל והוצ ,גיק םיחספו
 םירדנ ןכו ,אככ רקעת אלו ,ארגינ רוושת
 ךבר הימק םילפת אל ידימ לכ ל"א :טמ
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 ּודמל : ןכו  ,'וכו  אסוידו ארק ןמ  רבל
 ךישח ל"אש :זכ דימתכ ץרא ךרד תוכלה
 כו ,ךשפנ :ןיקת

 ₪ הליב., ומצעב .ודמלש | המט .דבלמו
 וניצמדכ ומע דומלל  וידימלת יריחבמ
 אדוהי בר היל ינתמ :אי :ב ןיבוריע
 כ או - כרד הימה. בר, רב ..איוחל
 'וכו הבחר היינתא -- טעמל ךירצ היינתא
 הב אויח .בה\.היל . ונתמ... זמ .:ןיבוריעבו
 היל ינתמ :חצ ןיבוריעבו ,ברד הימק ישא
 .תבשבו ,ברד הימק הימלש רב אנניח בר
 רב .אנח בר היל | ינתמ .:טו  אמוו .,וס
 .ברד הימק אבר

 לדגשכ יכ ,מעמ םחונ ונבב אצמו
 עדישכו ,ומאמ לובסי ךיא ויבא תרצ הארו
 ומאל רמא יחפולט לוכאל הצור ברש
 התשעש איהו ,יצמיח םויה הצור ויבאש
 ןוצרכ ,יחפולט התשע הלעב ןוצר ךופיה
 חמשו הבוטל הבל ךפהתנש בשח ברו ,בר
 [א - ,רברה דוס ול הליג ונב  ךא דואמ
 ךנימ .קפנד ישניא ירמאד ונייה בר ל"א
 יאשר וניאש ל"א לבא |,ךפלמ אמעמ
 רקש רבדל ע"א ליגרי יכ ןכ תושעל
 | ,גס תומביכ

 ויבא וילע טיבה ילוח עודי היהש ונבו
 יאה בר רמאש :אל ז"עכ אחיקפ אניעב
 יתשינ אל ירב אייחו ירש האמראד ארכיש
 להנ הארנה יפכו ,יקלו ליאוה - - הינימ
 כרי ל"אש ג"ס ז"מפ ר"בכ בר יקסע לכ
 יחפוחל .וליבוהל הכזו  ,י"אב תיב יל ינב
 הבותכה הבתכנשכ היה ברש ,חי ןיטיגכ
 הפאב בר והוצ ,כ ק"ומו ,ותשאל ונבמ
 םשב ריקי ןב רילוה ונבו .אתוליבא גוהנ
 היהו ונקז ינפל דומלל הכז רשא "ימיש,,
 הימק בשיו ,,דכ הדנכ דואמ וילע ביבח
 ,! חכ אמויכ ברל השקה ,,בי ןישודיקב בר
 ויק ,טכ תוחנמ ,,זנ'ז"ע ,,המ תומבי
 ותנקז תעל םג ולצא אבל ליגר היה
 .תבש ברד הימשמ רמא ,:איק ןילוחכ

 ,איק



 (בה) -וביא .רב אבא 'ר

 היקזח רב םשו .ו .תובותכב ל"צ ןכו .,איק
 | .תועטב

 אוה (ויבא ש"ע) וכיא םשב ינשה ונב

 םיחספכ ודומלב הכרב ןמיפ האר אל
 אלו אתעמש ךב יחרמ בר ל"אש ,גיק
 ,אמלעד ילימב ךרמגא את אתלימ עייתפמ
 רסמ הארגה יפכו ,רחסמה תעירי ול רסמו
 ארמת ל"אש הזו ולש רכש תיבה ול
 ,טיהר אנדוס יבל ךזולחב

 עמשמדכ וינפ לע ול תמ רחא ןבו
 היתלבל בר רמאש ג"ה ד"פ ןיטיג ימלשורו
 לעד היתיסולק וליפא ןרתו אנאד אלוליא

 וביא ונב אוה םא ךא ,אוה ידיד ךשיר |
 ונב אייח לבא  ,עדונ אל ישילש ןב וא
 בשיש .בי  תוכרבכ ותריטפ רחא םג יח
 אמיאו את ןאירוא רב ל"או לאומש ינפל
 אוה ןכו ,ךובא רמאד אתיילעמ אתלמ ךל
 ,,די הגיגח

 תאשנש תחא ,ול ויה תונב שלש םגו.
 ןילוחכ אבר הבי ןנח" בר = ברד" החומלתל
 בר:האשנ אבד :רב/ "נח בד תב: תשע
 אדסה בר תונבו ,:אפ ןישודיקכ אדפח
 כ"חאו ,אמה רב ימרלו אכקוע ברל ואשינ
 התיה הינשה ותבו ,םכרעב ראובמכ .אברל
 היקזחו וביא םשב םיעדונה םימכחה םא
 םא התיה תישילשה והבו ,:דמ הכוסכ
 תוכלמל םיברוקמו רורה ילודג םיחאה לש
 הימחנ אנברו אבקוע אנבר םמשב םיעדונה
 ,.בצ .ןילוחב

 .וירהא ותבישיוי בר תרישפ

 רבכ רשאכ םימי תכיראל ,הכז בר
 םימי לוע אייח 'ר םע אבש ליעל ונראב
 יברו | ,ןועמש 'רב רוזעלא 'ר ייחב דוע
 רטפנש"רבארו ,הורטשל הדקת ךרעל רטפנ

 ,הפ מ"בכ יבר םדוק הנש םירשע ךרעל |
 זא היה ברו תורטשל 'פת תנש ונייה

 'הסת ךרעל דלונ כ"א הנש 'ומ ךרעל
 פע .יב.-. הנש: חב. לבבב .:יחיג .,תורחשב
 תנש לבבל הלעש ב"פ ג"ח ג"שר תודע
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 יח כ"א 'חנקת רטפנו תורטשל 'לקת
 ,הנש םיעשתמ רתוי ךרעל

 ויתובא תורובקב רבקנ .הארנה יפכו
 ,הרות ץיברהש םוקמב "ארוסב אל,, ירפכב
 חנ יכ םש ורמאד :במ תוכרב הכומדכ
 י"שרפו הירתב וידימלת ולזא ברד הישפנ
 רב אדא בר םגו ,תרחא ריעב יוהורבקד
 רהנא לוכאל ובשישכו ,םהמע היה הבהא
 ל"ז רעוביינ לודגה םכחה היגה בטיהו) קנד
 ,"קנא רהנב, ס"קדב אוה ןכ יכ ,קנאד רהנ ל"צש

 ןידב ןירה ועדי אל (,ארופ לצא ךקוהה רהנה

 ערקו הבהא רב אדא בר םק זא ,ןומיז
 ינוזמ תכרבו ברד הישפנ חנ חווצו תינש
 עמששכ בוהאה וריבח לאומשו ,ןנירמג אל

 לזא רמאו ינמ 'גי וילע ערק בר תריטפ
 ,,דכ ק"ומכ הינימ אניפתסמ הוהד ארבג
 אל הנשה לכש רזג אנסיב רב קחצי 'רו
 דחאו ,אלולה יבל ימדיגו אסא אייממיל
 תבשבכ תמו שחנ וכשנו ותרזג לע רבע
 ,,יק

 ורבק רפעמ וחקלש דע כ"ב שדקתנו
 ןירדהנסכ רתיהל הרוה לאומש םגו האופרל
 ביהי ןאמ רמול  ןנבר יפב ראשנו ,,זמ
 ןנייע ןניאלמו לאומשו ברד הירפעמ ןל
 ..יק ןילוח ,:גנ ז"ע ,,אעק ב"בכ

 ש ןבר לאומש ראשנ ותריטפ רחאו
 ובלה*בהד < יהימלת"' לבו  הלונח .ינב לפ
 בר רב אייח םגו לאומש ינפל םיקרפל
 ןיטיג = ,,רי הגיגח  ,,בי  תוכרבכ  ,םהמע
 אל בר תבישי לבא :זמ ןיכרע ,,בס
 אתביתמ שיר םקוה אל ךא ,הלטבתנ
 היה אנונמה ברו  ,לאומשד  ודובכ ינפמ

 ןישודיק ימלשוריכ ארוס תבישי תא להנמה

 םשב | הבישיה ארקנ היה זאו ז"ה א"פ

 בר תוכלה ודמל םשו "בר יבד ירמא,
 תומבי  ,:דצ :טפ  ןיבוריע ,: רפ תבשכ
 .ברד הימשמ בר יב ירמא ורמאש ,,גפ

 תוכרב ,אצמנ בר יב ירמא ןושלהו
 ה" ,1.הצוב בנק 1אמקי הפ תבש ו
 תומכי ,:הי :ז .הליגמ -ל בג .1ל .הכוס | ,,נפ

 :גפ
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 ,: חיי ק"ב ,:דכ ןישודיק ,,פ 'תובותכ ,:נפ

 תוכמ ,,בנק :הק יפ-,ם ב"ב ,:בק -

 קב ד עיקנייררדחפפ ,,הער>כ ע"י

 ..זפ םיחבז

 בר יב נא ,(ןכ ק"בב בר ובד ירמא וא
 וא ,:המ :ל ןילוח ,,במ םוחספכ ירמא
 מ תבשכ ירמא בל יב

 לאומשל םשמ םיחלוש ויה תיקיפסה לכו
 לאומשל בר יבמ היל ,וחלש וניצמש הזו
 ו: בנק ב"ב ,,טפ :ופ .ןיטיגכ וניבר .ונדמלי
 ,,ומ  תועובש ,,דכ .ןירדהנס

 בר רחא םינש 1  לאומש רטפנשכו
 ורימלת אנוה בר םקוה זא 'הסקת תנש
 הדוהי ברו בר אספכ לע ארופב לודגה
 אבומדכ אתידבמופב הלודגה ותבישי רסי
 ,ב"פ ג"ח ןואג ארירש ברד תרנאב

 ,ד"בימפותישנתהבונ ,הוכיא"רב אבא 'ר
 ןנח בר םשב ובלח 'ר םשב היכרב ר"א
 ,וביא רב אבא 'ר םשב ףסוי רב (ןנע וא)
 אל ברש ךעוו:  ;הדה פח יר'מב = חכזנ ךפו
 הארנ ןכל ויבא םשב םיקמ םושב רכזנ
 רב הבר םשב ,בל ןיטיג רכזנה אוהש
 רכוב ש"רה תעדו ,תשש בר םשב וביא
 והש 168 רצ 'ד הנש תורפסה רצואב

 ;אניבא הב "אבא! 'ר

 זחפ'פ ר"ב רכזנ .עשילא רב אבא 'ר
 ירבד לע ףיסומש בכ"ב"בפ םילהת 'דמו
 רכזנה .אוה יכ רבוב ש"רה תערו ,ל"ר
 ומזב בישילא רב אבא 'ר םשב ןיסחויב
 ורכז .אצמנ אלו ,הנוי 'רד הירב ינמ 'ר
 'ר ךא אצמנ :;בכ תינעתבו ,םוקמ םושב
 חיכש היה ינמ 'רש בישילא רב קחצי
 רב אחא 'ר וניצמ ו-ה"לפ ר"קיובו ,היבג
 ,בישילא

 ,בישילא רב אבא 'ר

 ,עשילא רב

 א רב אבא 'ר

 משב  היכרב יר

 רומא טוקלי רכזנ ,יביב רב אבא 'ר

 ,היפר דב. דכמ יב

 אבא 'ר ךרע

 ר"קיומ עבונ רמאמה לבא ,'המרת זמר
 הירב אבא 'ר םשו ,הנק כ"רדפו ידטב"פ
 ,יפפ 'רד

 ה"פ ק"ב רכזנ .אנזיב רב אבא 'ר
 רוש אפ .'ר -אנויב - רכ .אב .'ר. ,ז"ה

 3 ןמויפ :ה"בבו . ,הכלה - ןונעל . ,ןנחוי
 ,קפנ איטמגרפ רמוא אנזיב רב אבא

 רב אנא 'ר ךרע .הניב רב אבא 'ר

 ,אניבא

 ריעב י"אב רד היה .ןימינב רב אבא
 העש יצחכ לכרא רויעש פ"וכ רפסב) לברא

 אב והבא 'ר ג"הס ו"פ תיעיבשכ ,(הירבטמ
 ,ןומינב רב אבא :יבנ לבקתאו לבראל
 אל ןיפלחהמ ם"ימו ת"יבש ונרמא רבכו
 ןיטיג רכזנה אוה יכ רמול רבדה קוחר
 חלש דחאש ,ימוינמ רב .אבא םשב :טכ
 רב אבאל טגה ןתיש והוצו חילש י"ע ₪
 אבשכו ,השאה תא ריכמ אוה יכ ימוינמ
 י"רו פכ'חרו והבא 'ר הא אצמ חילשה
 יכד ןמק ךלימ רוסמ ול .ורמאו אחפנ
 לבא ,היל היניבתנ ימוינמ" רב אבא יתוי
 ברד הירב אבא אוהש רמול ארבס ןיא
 רכזנ ןורחאה יכ ןעי  ,אייח רב ןימינב
 ןיא ןכו "ןימינב ברד, הירב םשב דימת
 דימת ותוא וניצמש | ימוינמ רב אבא הז
 .לבבד יארומא םע

 ,אייח רב ןימינב ברד הירב אבא

 ,אייח רב ןימינמ ברד הירב אבא ךרע

 ןב יפוי אבא ךרע .יאסוד ןב אבא 'ר

 ,יאתסוד

 דימת רכזנ ןכ .אנה רב רב אבא
 אבא היה ומשש ,ימלשוריב ח"בב הבר
 ,,הע ב"ב שרופמכ

 ןהכ אבא ךרע .היילד רב ןהכה אבא
 ,אלדרב

 ןכ ,הנוח ברב וא אנוה רב אבא

 תומורתכ ימלשוריב אנוה בר רב הבר רכזנ
 א"פ ןיבוריע ,אי"פר תבש ,ר"ה א"פ

 א"ה
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 ,ה"ה ר"פ ק"ב ,ז"ה ר"פ ג"ה "ב המ
 ,וכרע :ןייעו ' ,ג"ה ב"פי תועופש

 ,אמח רב אבא ךרע ,םה רב אבא

 ךא רכנ  ;אתנפה רפי
 רב בקעי 'ר ג"הס ח"פ ןימיג ימלשוריב
 אדא בר םשב אנונמה רב אב 'ר אחא

 ט"פ םשו ,תבש ןינעל (הבהא) הווחא רב
 אחא רב אדא בראנונמה רב אב 'ר ג"ה
 ,איה מ"רד בר םשב (הבהא)

 ,ידנז וא ,אדבז רב (אכ) אבא 'ר

 ארבז ויבאש רמול דואמ רבדה בורק
 ונב אבא 'רו יסיס רב יול לש ונב היה
 א"ר םע דחיב אנינח 'רמ ותרות לביק
 רב אבא 'ר ו"הס ד"פ תינעתב תדפ ןב
 רזעלא 'ר ל"א -- אנינח 'ר םשב אדבז
 א"ר -- יכה תירמאתיא אלו יתייה ךמע
 אב 'ר ל"א ב"בירכ הכלה אנינח 'ר םשב
 ,יכה תירמאתיא אלו יתייה ךמע אדבז רב
 רמא -- אנינח ר"א א"רא :ה הליגמ ןכו
 ומכ אוה) ,יבר אדבז רב אבא 'ר וינפל
 הילע ירק --השעמ היה ךכ אל (ומ
 שוריפב וניצמ ןכו ,דחאה ןמ םינשה םיבוט
 ידימלת םירבח םהינש ויהש ופ"ס תומביב
 ןילוח ,: הע ןישודיק וניצמ ןכו ,אנינח 'רד
 רשפאו ,אנינח ר"א ז"ב אבא 'ר טי
 ש"רכ רודה ינקז תא תוארל דוע הבזש
 ,ב"ה כ"פ אמוי ומשמ רמאש אתפלח ןב
 ,ב"ה ר"פ םילקש

 ומשב רמאש ןירווח ןמד אינוחנ 'רו

 ירוה רמאש א"ה ט"פ ה"ה א"פ תיעיבשכ
 האישנ הדוהי 'ר םשבו ,ח"ד אינוהנ 'ר

 אוה ןכו ט"ה ב"פ תובותככ ןושארה
 הב יגילפ ארבז רב אבא ר"א ,זכ תובותב
 וכיראה המה יב ןעי הזו ,ןנברו האישנ י"ר
 רמול ארבס ןיא לבא | ,יבר רחא םימי
 ניצמש ןעי ,אייח 'רו יבר תא דוע הארש
 היה יברד רפסיש ח"ה | א"פ | תוכרב
 ונא ןיבירצ כ"אש | ,ןסנכמ ח"רו ןרזפמ

 היה יב יאדמ רתוי םימי תכירא ול ןתיל
 ,ראבנ רשאכו אבר ימיב דוע יח

 לבבל יול ונקז דרישכ הארנה יפכו
 תבשב) ארופב ךלמשכ בר ימי עצמאב
 םשו ,ונב ןב ודכנ תא ותא איבה (:טנ
 אצמש דיה ,ב"פ .מיבכ ..בר | ינפל הע
 תוכלה המכ רמאו ,ברל לאשו אתא רמח
 ,יבק ,איק תבש ,,אי תוכרבכ בר םשב
 ,ה"רא ובלח ר"א םשו) 1 תובותב ,:הכ הכוס

 מ"ב (םינינע ינש אוהו כר רמא ז"ב אבא ר"א

 האפ ,ה"ה א"פ תוכרב ימלשוריבו : הכ
 ג"פ .הליגמ . ,ה"הס ביפ הר ,וופ
 וה"ה. מ"פ . תומבו ב ,נפפפ יק"ומ שה
 ,תומוקמ המכב םישרדמבו ג"ה י"פ תובותכ
 ,הבהא רב אדא ברמ בר תוכלה לביק ןכו
 ורמאש המו ,די"פס ה"ה א"פ תבשכ

 ברל יבר םיכח ז"ר ולאשש בפ"פ םילקש
 בר ל"א ,הימש ןמ אתעומש רמא תאד
 םא ולאשש הנוכה ,ומשב ןרמא א"ב אדא
 ומשמ וא הכלהה בר יפמ ומצעב עמש
 ,רחא יפמ

 לכו ,לאומשו בר תריטפ רחאלו
 יבשי םהבש םינקזה וליפאו םהידימלת
 תומביכ םהמע אוה םג בשי ,ה"ר ינפל
 'רו. לדיג ברו. .אדבו רב אבא "רש רט
 ה"רד היקרפמ רוקעיא תשש ברו ובלח
 אניוה יבס ןיתיש רמא בקעי רב אחא ברו
 והולאששכו םינב ול ויה אלו ,רוקעיא והלוכו
 יא םהל בישה ,השא אשי אל ט"מ ןנבר
 רבכ ותויהבו ,אהיימקמ יל | הוה יאכז
 'רמ לביקו ותדלומ ץראל בש רודה לודנ
 רמאש ו"ה ח"פ האפ וניצמדכ ןנחוי
 ב"פ תיעיבשכ ל"ר םשבו ,ןנחוי 'ר םשב
 ,ה"ה

 ה"פ ה"ר ורמאש דע כ"כ לוהנ היה
 חתפז"ב אב 'ר א"ה א"פ ןירדהנסו ה"ה

 .ןימתח ימא 'רו אסי 'רו (הכלהב וא השרדב)
 דחיב אתינעתל אצי א"ה ב"פ תינעתבו
 םשו הישאי 'רו יעלא רב םוחנת 'ר םע
 'רו .ימא 'רו אבא | ךב אייח "ב, םנ הוה

 יפא
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 ,וירחא ושרד םהו הלחת חתפ אוהו יסא
 רב לאומש 'ר םע דחיב ותוא וניצמ ןכו
 5 מע תיקו "7 היה ביפ עת החצי
 םמשמ רמולו וירבחמ דומלל שוב אלש
 ,אה"ס ז"פ תיעיבש וניצמדכ
 פ"עא רזעלא 'ר םשב רמאש ה"ה ג"פ
 אליבא רב אבא ירמ עב י סיבה הירש

 ןב קח "ד םשב .רמא ךכו ופותכבשמ
 ר"ב גה" פ  ,אה ם :ג"פי "תיבותבכ .אלוקח
 ,א"ה מ"פ

 תיעיבשכ והבא 'ר םשב םג רמא ןכו
 והוסלקו ה"ה ג"פ ןיררהנכ אה"ס ז"פ
 ,הינימ ריעז םשמ הכלה רמאש הז ליבשב
 ויתוליאש חלש ןנחוי 'ר תריטפ רחאלו
 אב ק"ב| :רפ יטינב הר = רברל לבבל
 רצ" ירמש ארבו| רב אבא 'ר היל חלש
 הישפנ/ חנ יכהדא  ,ה"רד הינימ יעב רמ
 רמא  .יבה הל חלש ה" .רב הברו .,ה"הר
 ןייד היה הארנה יפכו | וכו ירמ אבא
 ארשש ה"ה ט"פ תיעיבש וניצמדכ וריעב

 ש"עמו .,תיעיבש לש ןבת איירבנצ יול 'רל
 ןישודיקבו ..,שיעמ ירש הרוח הריח דיפ

 לע אבה רבעו .ם"וכעש הרוה ב"יה ז"פ
 ,רשב דלוה .לארשי תב

 תוכרבכ םר  לוקב ללפתמ היהש וניצמו
 ,החפ .1פ

 ןיבוריע וניצמ הדגאב םירקיה וירמאמ
 דחא ןהבל ויתונתמ ןתונה לכ רמאש ,גס
 ךלמ 77 .תיטעת \ ,םלועל בער .יאיבמ
 פ"עא ,רמ ןירדהנס ,םוי לכב רפתסמ
 ירמאד ונייה רמאו ,אוה לארשי אמחש
 אסאו המש אסא יפליהיניב יאקד אסא ישניא
 ;הל ירק

 ימלשוריבו :דכ ב"ב ויתוכלה וניצמ ןכו
 וניצמ ומשב םירמואה ,תומוקמ המכב
 יר ,איה- אם תציב ןהכ רפה אפ 'ר
 םש ךא ה-ולפי ריק ובלה רב היברב
 ןיררהנסכ ובלח 'ר םשב היכרב 'ר ל"צ
 ,י"פר

 ר"ה ח"פ םירדנ ומשב אגוז לאילמג

 .ןירדהנס

 רסח םשו ה"פס תורשעמכ היבירק היהו
 ,לאילמג תבית

 ךייפי ב"ה ו"פ יתבש \ ומשפי אריעז -'ר

 תפבשכ /ז"חה ולאשו .-ב"ה -/ם"פ .ו"ע ,ר"ה
 .ב"ה א"פ

 כ היה בפ. תוכהב , ומשב ינח !ה

 ,י"ה ב"פ ז"ע ,ה"הס י"פ תומורת ,ה"ה

 ןירדהנס ,ו"'ה ח"פ האפ ומשב ובלח 'ר
 ,י"פר

 ₪ "ה "ב .הליגמכ ולאש יסוו 'ר
 מ"פ תיעיבש ולאש איירבנצ יול 'ר
 קה

 :הע ןישודיקכ לבבל ותרות איבה ןיבר
 לאומש בר :ג'פ תומבי וניצמש המו

 הדוהי:'רד הוחא אבא ר"א הדוהי רב

 ןיא ,בר רמא הדוהי בר רמא ידבז רב
 ,אהבו..רב אבא 'הי הז

 הלעמל ונרמאש ומכ םיבר םימי ךיראהו
 אבר יימיב דועו אנינח 'ר דימלת היהש
 רב ימר ול וחלשש ,זמ מ"בכ יח היה
 בישה אוהו תשש בר תיישוק אברו אמח
 םא וליפאו  ,םינפל הכירצ הניא וז םהל
 עודיו אברד וימולע ימיב היה הזש רמאנ
 ,'גסרת רטפנו הנש 'גע ךרעל יח אברש
 'כ ןבכ היה וילא ותליאש חלששכ אברו
 לב אבא .'ה וא . הוה = ,י"רת..הנש..ךרעל
 ,םיעשתמ הלעמל אדבז

 ואיד אגיפז רב אבא "ר:

 ,אנומיז וא הנימז וא

 ם עיהנטתנו רוצ ריעב םכה היה ויכא

 וא אנימז

 אבא 'ר רונבו ,ג"ה .ג"פ םירוכבכ .רוזחל
 היהש ,(א אריז 'רד קהבומה ודימלת היה
 ה יה ד"פ "תוברכב ז"רל שמשמ
 יעב ,ב"ה ז"פ תבשכ ץחרמה תיבל ותא
 םשב רמא ,מ"ה ז"פ ןירדהנפכ הינימ
 וב היה גה נ"פ "ה"רכ ז"ר

 הנוי 'ר וריבח םעו ,א"ה ר"פ םילקש
 תי וופר ,ה"ה ד"פ תוכרבכ 'ז"ר םשב
 פי היפס :תוכרבו :,ח - ם"פ .ר"ב | ,א"ה

 ורמאמו ,ערואמה ןיעמ ריכזמ היהש ז"רמ

 עדונה



 10 אבא. רב .אייח:הכ אבא 2 ארמנ  תכ אבא

 אבא .'ר .רמאש  נ"ה ..ג"פ- יאמה-יעדונה

 ינב יאמדק ןווה ןיא ז"ר םשב אניבו רב
 הזה .רמאמהו ,'וכו שנ רב ןנא םיכאלמ
 רב אתיא םשו א"ה ה"פ םילקש הנשנ
 אנימי רב םשב ח-ס"פ  ר"בכבו * ,אנימז

 רמאמה אתיא :ביק תבשבו ,אנימז ל"צו
 ,ךופיהל ל"צו .אנימז רב אבר רמא לש

 'ר (הב יטמ) םשב רמאש וניצמ ןכו

 ,א"ה ד"פ תוכרבכ הפיח ןמד ימידבא

 ,א"ה ר"פ..תינעת ' ,היה גב הל
 ,א"ה ד"פ ןישודיק אעישוא 'ר םשב

 ר"א .רועלא 'ר םשב ,ז"ה :ו"פ ןירדהנפ
 ,ג"ה א"פ תינעת העישוא

 הגיגח (הב יטמ) אבס אסוד 'ר םשב

 איבמ = ןכו = ,י"פס \ ןירדהנס ,ח"ה "א"פ

 רב אמח 'רו ובלח  'ר ןיבש ''אתנולפ
 קדצוהי 'ר םשב ,ד"ה ט"פ םיאלכ אנינח
 .א"פר הציב ט"פר תיעיבש

 .ט"פר תיעיבש קחצי 'ר םשב

 רפותו טייח תכאלממ התיה ותסנרפ
 ובר ז"רש ה"ה ט"פ םיאלככ  םילענמ
 תונשבו טייחה םש) ןושאר רבל רמאיו ודקפמ

 היל טחי אלד | (ןישאר רב סרג םש והילא

 איבמ םש י"וצ תבהאבו  ,ןתיכב אנאסמ
 היהש ב"ה ד"פ תיעיבשבו תרחא אסרג
 ריע) ימור ריעב יאמרא יבג א"פ טייחמ
 ל"או הלבנ רשב וינפל איבהו (י"אב ימור
 יא ל"א ךל אנילטק אנא אל יאו לוכא
 ל"א זא ,אנליכא אל אנאו ינגרה תיעב
 הלבנה תלכא ולאש ךל עידוה ימ ם"וכעה
 וא ידוהי ידוהי וא ךתוא גרוה יתייה זא
 (ותד רומשל ךירצ א"וא לכש) יאמרא יאמרא

 'ר עמוש היה ולאש ז"ע אנמ 'ר רמאו
 אוה םא :תוריבע לכ לעה :ןידה 'ז"ב אבא
 זא 'גמ ץוח גרהי לאו רובעי הענצב
 ,הלבנה .לכוא היה

 ןתונ .היהש - ו"ה . ה"פ .. מ"ב רכט פו
 הנשה לכ ונממ חקול היהו אליפקל רניד
 ,לוזה תעשב

 הב הבר :הא.. ארטוז.יהב, אבא וש

 ןיטיגכ ..אנינח 'רד ורימלת היח , ,ארמוז
 :הכ ו"ע רמאמה . .אבומ לכו | ה תב
 ןכו 'אנינח 'ר .םשב ארטומ ךב הבר ש"ע
 א "ה ד"פ תומבימו "הר פית ) קה

 ןכלו לבבל רצק ןמזל ךלה הארנה יפכו
 ר"פ תומביכ לאומש םשב רמאש וניצמ
 'הב .אוהש לכ, אלפנה רמאמה | א"יה
 םישרפמש שיו "אבר "לאבו | ,אבר
 בתכנ םאש םיארומא תומש לע ותנוכש
 תועטו אבר אוה ף"לאבו הבר אוה 'הב
 לאומשד ארמימ תוכייש המ יכ םריב אוה
 תיתימאה .אסרגה . לכא | ,אבהו הבר לע
 אוהש לכ ג'ה א"פ הדנב אבומדכ אוה
 רֶלונש לכ יפ .הבראב...אוה..יהה .הברהב
 'ז ,.אוהש .. "הברה, :ןוגמכ :םומי ...םלירל
 ןכו הבריו היחי ויח זא םימלש םישדח
 ןכו .,ודק"פ = ר"בב וז"רהמ | 'יפכ יתאצמ
 לאומש 'מכ לאומש םשב רמאש וניצמ
 .תימרא ןושל רמל לבבב ותויהבו ו"טפר

 ונמגרותמ השענו י"אל .רזח .כ"חאו
 הניבה אלש השאל רדנ ריתהל ןנחוי 'רד
 אבומו ח"ה י"פ םירדנכ  ןוטסירוס ןושל
 ,זח "הב

 ס"קר תסרגל +:רכ ב"ב ,זמ .מ"ב  רכזנו
 .םינפל הכירצ הניא וז בישהש

 אריעז 'ר ךא וניצמ ומשב םירמואה

 ויעו ,א"יה יר"פ- תוטבי ר"ה יד"יפ תבשב

 ,ב"הר בב

 ,אניבז רב אבא ךרע ,אנימז רב אבא

 הז םשב רכנ ,אריעז רב אבא 'ר

 יר לש לבא רדיו כפ םילהה כב ב
 לאימש םוקליבו ,טדר"פפ ר"בכ ז"ב הבהא
 אוה' דחאו "ב אחא "ר םרנ ישמק מב

 הוחא הבהא םימעפל וארק ימלשוריב יכ
 ,דידיפ יריד רכוב ה

 (ןהכה) אבא רב אייח רב אבא 'ר

 ךלהו ילבב | היה אבא רב ח"ר ויבא
 היהג. אנה ,/הו..:ליבותפ ,.הטל אל
 אבא 'ר ונבו ,ןנהוי 'רד קהבומה ודימלת

 פ"עא
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 ןנחוי 'ר םשב רמאש וניצמש פ"עא
 ןיפינ ,,בפ קש ,:אס 135 ה תוברבכ
 ה"פ יאמר ימלשוריבו , :די הרומת ,:וע
 א"ה א"פ האפו) ,א"ה ה"פ תומורת ,א"ה
 'ר ל"צו ןנחוי '\ םשב אבא רב ח"רד הירב יבר

 ,א"ה ו"פ תומבי ,ז"ה ג"פ תבש ,(אבא

 רבידש וניצמ אל לבא ,ד"ה א"פ ז"ע
 לביקש הארנ רתויו ,פ"אפ ןנחוי 'ר םע
 וניצמרדכ ' ריבאמ - ןנחוי "רי" תופלהי לכ
 תוכרבכ ןנחוי 'ר םשב ויבא םשב רמאש

 ,ד"יה--נ"פ תבש ' אפסי יאמד ,ג"ה" היפ
 א"פ | הליגמ = (הירב רב תועטב אתיא םשו)

 ,ס"קר תסרגל ,די תוכרבו ,ה"ה דפ ט"ה
 ויה ויתועומש לכש :ופ ןילוח עמשמ ןכו
 ניצמש המו ,ןנחוי 'רמ ויבאו ויבאמ
 אוה ,בר םשב רמאש א"ה ב"פ םיאלכ
 ב"ב רמאמה אבומדכ ל"צו סופדה תועמ
 ,האפסוטק אייח רב הבר ש"ע ,גצ

 ןירדהנסכ ןתנוי 'ר םשב רמאש וניצמו
 ויה ויריבח | ,אההל"פ | ר"קיו  ,ב"ה ה"פ
 ,היחכשא (ז"ר) קילס יכ .בכ ק"ומכ ז"ר
 ריעל ועלקיא םהינשו ,'וכו רמ רמא ל"א
 : אכק תבשכ (אריבכע ריעב) יאני ריבה

 'רמ ועבו יאני 'ר יבד .אעליקא ובשיש
 ףוסב י"אל אב ז"רש עודיב א"אש רבד הזו) יאני
 ובר היהש יאני 'ר רטפנ רבכ זאו ןנחוי 'ר ימי
 .(ימא 'רמ .ועבש סם"קד תסרגב ל"צו ןנחוי :'רד

 : ופ ןילוחכ דחיב םתוא וניצמ תמאבו
 ירסיקד אקושב ימייק ווה אריז 'רו אוהש

 הזו) ימא 'ר קפנ אשרדמ יבד אחתפא
 יפנכ תחת תופחל ךלהש ימא 'ר ימי ףוסב היה
 וכל אנימא ואל ל"א והניחכשא (והבא 'ר
 -- יארבא ומיקת אל אשרדמ יב ןריעב
 לע אל. אב"חרד .הירב .אבא .'ר .,לע .ז"ר
 היליישיאד ןותקבש אל ז"ר והל רמא --
 הובאמ היל עימש אמלר (אבא 'ר) אבסל
 ןיאור ונא הזמו ,ןנחוי 'רמ הובאו (אב'חר)

 ,רודה ןקז זא היהש

 ירה יי "רי םע "י רחיב רתוא "רניצמ כ
 ,מ'"'ה נ"'פ ךישודוק ,ב"ה ח"פ םירדנכ הימרי

 אמח רב אבא--ישא רב יא יה ירביאפא"ר

 -- ז"רא הנוי ר"א אתיא ,רי תוכרבו
 אבא רב אייח 'רד הירב אחא 'ר ל"א
 ל"צ תמאב ןנחוי ר"א אייח ר"א יכה
 יאני ר"א :הנ ףדבו םש פ"קד תסרגכ

 יכה אב"חרד הירב אבא 'ר ל"א --- ז"רא
 (ארמגה ןושלמ אוה) אבא רב אייח 'ר רמא

 ,י"רא
 םיחספכ והבא 'רל ימרש וניצמ ןכו

 'ףלו ידיא רב בקעי 'רל .רמא  ןכו ,יטנ
 ןנחוי 'ר רמא יכה אנינח רב אחא
 אייח רב קחצי 'ר םע קלוחו ,,ה תוכרבכ
 ,ד'ה א"פ הליגמכ

 ש"ב ןועמש ,רמאש ,חמ תוכרב רכזנו
 הזה ןושלה רמא ןכו ,דבעד אוה הימרגל
 ןו ו קוס די תינעהכ ימא 'ר לע
 אלו הרוה האישנ י"ר ,רמא ,זל ז"עבו
 ,1ל/לוףוה

 תכרבב תמאה ןייד רמאש ז"פס תוכרבו
 ,ןנבר והופלקו ביטמהו בומה

 3 שא רב אייח .רב אבא 'ר

 אוהו סם"ט אוה ךא ,:חכ ב"ה ו"פ תבשב

 םימעפ המכ וניצמדכו 'ר םשב ר"ב ת"ר

 ,אב"חר םשב רמא אבא 'רש

 ייפליח רב אבא

 ,אפילח אבא ת'יח

 ןיועב //,ייריק רב

 ,אמח רב אבא ךרע ,םח רב אבא

 בר רמא אל ו"עב .אמח רב אבא
 רמא יכה אמח רב אבא יל רמא ארדסח
 אבא סרוג ס"קדבו ,א"רכ הכלה אריעז
 יל רמא אדסח ר"א :םמ םשו ,ןנח רב
 רמא יכה [ןנח רב ל"צו] אדסח בר רב אבא

 ארפח ר"א :פ םשו ,א"רכ הבלה יריעז
 יריעז רמא יכה ןנח רב אבא יל רמא
 ,םה רב אבא .ס"קד תסרגו ,ש"רכ הכלה
 אבא סרוג ,גלק א"בשרהל תיבה תרותבו
 ןיכחויה ינפל אפרגה היה ןכו םח רב |

 ומשב אדפח בר םח רב אבא איבמש

 ,:ם ז"ע אוהו לאעמשי 'ר 'פב

 אבא



 הנח ..רב .הבר .אוה .אנח .הב אמש

 ,ימלשוריב הז םשב רכזנו

 ,אנינח וא אנניה וא ,אננח רב אבא

 םשו ג"פר ךיטיג ,ד"ה ח"פ ןיבוריע ה
 ןנחוי 'ר- םדוקו יסא םרו יב  רחא מו
 יול 'רש = וניצמ ןדגס"פ \ ר"בב+ -.ל"בשרו
 בר ס"קד הסרגל ,ל תוכרבו ומשב רמוא
 רב ה"ר ונלש אסרגו אנינח רב אבא
 לש ונב היה יכ הארנ ןויעה רחאלו ,אייח
 'מ3:  רכזנה - אוהוי אמח ירב או ה
 יתילעשכ אנינח ר"א ל"זו גי"פ .לאומש
 לשו ימהב לשו ירוזא יתרתה הלוגה ןמ
 האפ ימלשוריב אוה רוקמהו ,ינב "אבא,
 ,ונב םש רפח םש ךא ג"ה ז"פ

 ,אמח רב אבא ךרע .ןגח רב אבא

 רב אבא ךרע',אדסה בר רב אבא

 ,אמח

 ריפ .ב"ב רבונ .יילבמ ,ףב
 ,בר םשב רמא ,א"ה א"פ ז"ע ,ח"ה

 רכזנ .,ןדוי .וא הדוחי .רכי אב וש
 רב אבא 'ר : גמ. .כ"ררפו הינכם וו

 'ר א"ה ו"פ םירדנבו ,אחא 'ר םשב [ןדוי
 הארנו אחא 'ר תיבד םשב הדוהי רב אב

 ר"שהש וניצמ ןכו ,אחא 'ר םשב ל"צש
 (ןומיפ רב) הדוהי 'ר םשב רמאש דידה"פ
 אבא 'ר ו"ה ו"פ ןיבוריע וניצמש חמו

 'ה ל"צו ס"מ אוה ,בר םשבי יתד ב
 אבומדכ בר םשב הדוהי בר םשב אבא
 אב 'ר גפ"ר תועובשבו = ,היהי הש

 םשב כ"ג  .ל"צ בר םשב הדוהי ברך
 ז"עבו ,רתוימ "בר, .תביתו \ הדוח פה

 ל" ,הדוהי ;בר .רכ .,אבא ויה ה
 ' ד"ה א"פ תבשב רמאמה אבומש ומכ

 המטלפל ונל ראשנו ,הדוהי בר םשב אבא
 המ לכ רמאש בדז"פ ר"קיו רקיה ורמאמ
 ,םדאב . רישכה המהבב  ה"בקה לספש
 רושכחו ---- רוכש :וא .תרוע. יהמהבב ₪

 47 בקעי רב אבא 'ר--אנח רב אבא

 אל םיקלא הכדנו רבשנ בל 'אנש םדאב
 ,הזבת

 אשנ ירפס רכזנ ,(אנת) ,יסוי ןב אבא

 ל"צ םש ךא ומשב רמוא יברו במ"פ
 ,יסוי אבא

 א"פ הציב רכזנ .ףסוי רב אבא 'ר
 ז"ך ןונלפתיא רמא ןוב 'רב 'יכוי "ר  ,נ"ה
 :ח הציבכ אבר אוהו ,ףסוי רב אבא 'רו

 יסוי 'ר יכ אוהו הז םשב א"פ ךא רכזנו
 רזחשפו ., לבבל. רצק-..ןמול החיוב. הב
 ,וכרע ןייעו אבר םשב וז הכלה ומע איבה
 'ר 'זע זמר א לאומש טוקליב וניצמו
 אבומ הזה רמאמה ךא ףסוי רב אבא
 רב אבא 'ר.. : ש"ע: זקא"פ .לאומש "מב
 ןירדהנס וניצמש המו ,קחצי 'ר םשב אירמ
 ונחוו 'ר םשב. אשי רב אבא: "ף, .ה"ה/יך"פ

 א"פ םש רמאמה אבומדכ ל"צו ס"מ אוה
 ןנחמו יה"םשב י'צאסי "כי] אבא' דש
 ורמא םהינש אסי 'רו אבא 'רש הנוכהו

 .י"ר םשב

 רכזנ .אבר רב ףסוי ברב אבא 'ר
 ,(ישא ברד ובר) אנהכ ברל רמא ,אמק ןילוה

 ןייקז ,"אברק לש רדבנ .אוה הז אבא
 .ףסוי ברד הירב אבר ךרע

 יאבא 4 ךרע .אנימו'רב .אבא"ה
 ,אניבזי!רב

 ד"פ ןיררהנפ רכזמנ אשי" רב הבא

 'ר "ל"צי ךא "ןונתוי 'ר םשב" רשא הוק
 א"פ םש אבומדכ י"ר םשב אסי 'ר אב

 דה

 ןנחוי 'ר. דימלת .בקעי רב אבא 'ר
 ןנחוי 'ר  .םשב רמואש  וניצמ .דימתש
 םש) :חל מ"ב ,,טנ ןיטיג | ,זע תובותכב
 ,א"ה .א"פ | תיעיבש (בקעי .יברב אבא 'ר

 תורשעמ ,ד"ה ז"פ םיאלכ ,הפ"ס תומורה
 ,אפ"ס הגיגח ,א"ה א"פ ש"עמ ,ב"ה א"פ
 מ"ב .,ב"ה ח"פ,.הטוס,. ,בו"ה, ב?פ .תומפ)
 רח ג"פ

 ןכו
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 אבור קחצי 'ר םשב רמוא וניצמ כו
 וניצמ אל לבא ,,אמ א"ה ו"פ תוכרבכ
 ןיררהנס וניצמש המו ,פא"פ םהמע רבריש
 לטק אמח רב םש רמאד לבבב היהש ,זכ
 רב אבא ברל אתולג שיר ל"א אשפנ
 ובייחל הצר אוהו היב ןייע קופ בקעי

 רוריבב הארנ ,ורובע תוכז אצמ יפפ ברו
 ס"קד תסרגב בקעי רב אחא בר ל"צש
 ,אברד ודימלת רחואמ היה יפפ בר יכ

 .ידיא רב בקעי רב אבא 'ר
 יכ הגגש אוהו "4 תומורת ומ רה"סב

 םשב ידיא רב בק עי '- אב - אתיא םש

 רמא אב רש םישפו
 ,ןורכ החייידיא רב כקעי 'ר

 אבומ ןכ
 ןרפ וכ

 םשפו להווותי

 הרה רצ ₪98 :'ר חצי
 ,תוחנמ ףוס אד
 קחצי בר רב ה

1 

 דר

 םש ןיסרוג שי ךא "ו.
 ו, ₪ הז םשבו ,וכרע ןייע

 דחיב יה וכי תומבי ימלשוריב רכזנ
 לצא ודמל םהינשש םש עמשמו ז"ר םע
 .םש חכומדכ (אבא רב) הימרי בר

 רב כו הטרי .הב אבא יר

 ,ויסרל

 ,ןתכ רב אבא 'ר

 אב יבר םשב ימלשוריב דימת רכזנ
 רב"אפא(%ר ןמ . ולידבהל 'ידכ  ןהכ רב
 'רו יסוי 'רד .ודימלת היה אוה ,אנהב
 ימוק ןהכ רב אב 'ר יעב וניצמדנו הנוי
 ,ה"ה ז"פ האפכ יכ ל ה

 תב ה"פ ש"עמ ,א"ה

 ,אה"ס ב"פ יאמר

 ג"פ תומורתה

 ך"פ תבש
 ,ב"ה ה"פ /
 יה אי"פ תובותכ ,ט"ה ד"פ ח"ה א"פ

 ביתמ ,ב"ה א"פ ןירדהנס ,ו"ה ג"פ הטוס
 3 ו -

 ,א"ה ה"פ -תורשעמ "יפוי "ר

/ 65 , 

 םילקש ,א 'ה

 וה ד"ה ד"פ הלינמ
 תינעת |!

 נ"פ הלח /

 תומ םיסוי
 (ןהכ רב ל"צו אנהכ רב םשו) ז"ה | \!₪ .ש א '

 הימרי 'רש יפוי 'ר ימוק רמא א"יה ר"פ
 הימרי 'ר הרמא אל היקזח 'ר ל"א הרמא
 ,היקזח 'ר לע יסוי 'ר םעכו

 אנהכ רב אבא 'ר--ידיא רב בקעי רב אב

 ש"עמכ הנוי 'ר ימיק רמאש וניצמ ןכו
 ,ג"ה ב"פ

 הלינמכ אנוה 'ר םשב הבלה רמא םנ
 ,אה"ם ר"פ

 ז"יפ בה"ם ו"פ תבשכ תשש בר םשבו

 היהיכ לבבל דריש הומ היאר ןיאו ,ב"ה
 רשפא ךא ,השש בר רודמ הברה רחואמ
 הרוהש ותוא וניצמו ,ויתוברמ תאז לביקש
 רוזנב ,היבקע רפכב והוניפש רבק ןידב
 נה ט"פ

 תובותככ סמידבא 'ר תנמלא אשיל הצרו

 ,ב"ה .אי"פ
 : או מ"ב ורמאש המש רוריבב הארנ

 רב 1 אבא :'ר :הימרי 'רד | הינימ הל
 וכו אלש ןעי ךאו ןהכ רב ל"צ ,אנה
 'רו ילבבב םוקמ יל מ רב אבא ד

 וקיהעה ןכל םהל
 שישק היה

 עודי היה אנהכ רב אבא
 אנהכ רב א"ר לבא ,אנהכ רב
 ,הימרי 'רמ הברה

 ,אנהכ רב אבא 'ר

 אוהש ןיסחויה תעדכ רמול דואמ בורק
 הכזו ברד [רבה] רימלת אנהכ בר לש וב
 וניצמדכ הדגא ירבד ברמ לבקל דוע

 רך"ב ,ני"ה ם"פ המופסכ בר םשב רמאש

 ודומל רקיע לבא ,בידהל"פ ר"קיו ,ז"ד"פ
 ישא רב אייח 'רמ לביק בר לש ותרותו

 ג"פ תבש ,ו"ה ו"פ תוכרבכ ברד ודימלת

 ויש ןיבוריק ,ןי"פס ה"ה ו"פ .ר"ה
 הלע כ"חאו ,ו"ה ד"פ תימבי ,ה"ה י"פ

 :אכק תבשכ אנינח 'ר  ייחב דוע י"אל
 תוכלה 'ד אנינח ר"א אנהכ רב אבא ר"א

 םשו יבר תיבל אנינח 'ך הרוהש
 לש דמ"הבב עריאש המ

 -דלר
 ו וו-

 השעמ רפסי

 הכלהב םג לודג היהש פ"עאו ,יבר
 הארנ םש ךא) :אי מ"ב ,: ג תוכרב וניצמדכ
 ,(אבא 'ר םקס י"שר תסרגו ןהב רב א"ר אוה יכ

 (אבא 'ר ל"צו בכ"ב זהבא 'ר םשו) :הצ תוחנמ

 תומורת ,א"ה ב"פ יאמד ,א"ה א"פ האפ

 ה"פ הציב ,ם"ה ר"פ םיחספ

 ביה

-1 
 ,א וה א"פ



 אבא 'ר

 א"ה - ה"פ מ"ב ' ,ם"ה" "פי השוט ומ

 לאילמג הכלהב ולאש ב"פס יאמדבו ,ח"פס
 ר"פ םיחספ ימיא 'רמ יעבש וניצמו אגוז
 לחג: רתוי א היח = הדגאב | לבא ה
 ,ויעמוש לכ אילפה תורקיה ויתושרדבו
 הדגא ךרד תישאר לבק הארנה יפכו
 ,ומשב רמאש א"ה ב"פ ןישודיקכ ל"בירמ

 זיוכ''פ ::ריבב ןנחוי-. "רמ- "םנשספוש
 ,רחר"פ .רישהש ,תדא"פ "ר"מ נציב

 ,חהגק"פ םילהת 'מו ,זדג"פ ,זיחב"פ .ר"ביא
 יחינימש אמוחנת ,ידדל"פ יתבר אתקספו
 'רמ/ ,ךדחמ'"'פ': ר"בב;ידיא דמו" דרטהמב

 !'מ יול - רב "ירבזמ  ",החזמ"פ
 .וחך"פ ר"בכ קחצי 'רמ ,ג"חע"פ םילהת
 'רמו | ,גל"ם אתחיתפב רכ"יאב אלועמ
 'רו = ,רדז"פ ר"קיוכ איטה .ךפכד תש

 םהס וניתובר םשבו ,טדזמ"פ ר"קיוכ יפפ
 אצמ הארנה יפכו ,דדזק"פ םילהת 'מכ
 הזו םיאנתה ירמאמ הדגא ירפס הזיא
 הטוסכ רזעילא ר םשב רמאש וניצמש
 טוקלי ע"ר םשב ,גי"חצ"פ ר"ב ,ד"ה ג"פ
 ר"בכ = החרק ןב י"רמ ,םפקתת "תלהק
 ,גכ'פ .יתבר אתקספ י"בשרמ ,הדזל"פ
 יאעלא 'רב י"רמ = ,בדז"פ .לאומש 'רמ
 ריאי ןב | עשוהי 'רמ | ,ב"חד"פ רשה"שכ
 תינעתב שודקה וניברמ ,בדבקע אמוחנתכ
 רשה'שכ ' :לודגה אייח "רמוא היה לב
 נ"בשר עדונה ןשרדהמ לביק ןכו ,טדא"פ
 ,ג"ה"פ .ר"קיוב

 וריבח היה יול 'ר םסרופמה ןשרדהו
 יול 'רו כ"ב אבא 'רש ,ג"פס תורשעמכ
 .הדגא ילעבל רתנקמ היה ז"רו דחי ובשו
 עמשש בדו"פ ר"הקו ה"ה ג"פ תוירוהבו

 ןתי רשא שיא קוספה לע יול 'רמ השרד
 ולא םיסכנו ,ארקמ הז רשוע םיקלאה ול
 םקו | ,'וכו תותפסותה הז  דובכו תוכלה
 ,וברבו ושאר  לעי\ .רקשנו "יבמ עטא
 ר"בכ יולי 'ר הובפב" לוקהש רניצמה אשה
 ר"בכ יול 'ר םשב רמא כ"פעאו ,טדזמ"פ
 עעורתה ןכו ,חדשניו : אמוחנת  ,וטדדמ"פ

 49 אנהכ.'הב

 ירג.םעו :ר"ר"פ " רשה"שפ -אחא "רי "ישע
 ירםעו ג"א"'פ .ףיקיוכ* "מיס רבי הרוק
 םעו ,החב"פ ר"הקכ לאעמשי ר"ב יאני
 ובישהו ז"ר ולאשש :אכק תבשכ אריו 'ר
 תורקיה ויתושרדמ ,ךיבא תיב לש ןתואכ
 יכ רמא ו תוכרבכ ילבבב ונל הראשנ

 ,םלועה לכ דגנכ הז לוקש םראה לכ הז
 אמהוז הקספ אל תורוד 'ג דע ,ומק תבשו
 ויתונתמ ןתונה לכ ,גס ןיבוריעו ,וניתובאמ
 ,די הליגמו ,םלועל בער איבמ רחא ןהכל
 .םיאיבנ ח"ממ רתוי תעבט תרסה הלודג

 םעה ינפל שרוד היה הארנה יפכו
 וניצמדכ ך"נתה | תוישרפמ | תוידימתב
 הל חתפ אנהכ רב 'אבא 'ר :י הליגמ
 וניצמ ןכו אכהמ אהשרפ יאהל אחתפ
 ,ג ,ב ,א אתחתפ ר"כיאב

 תעידיב | תורקי תולבק ונל ריאשהו
 תומביכ ,תוינומדק ירבדבו ץראה תולילג
 הז | רובחו ןוזלח הז חלח רמאש :זמט
 וז ידמ ירעו :;קזמיגנ וזןגנ - רחנ \ בוידח
 םשו וכו םיסורתפ הדול"פ ר"בו ,ןדמח
 הדגמ"פ םשו ,הגלפה רוד ןינעב ידחל"פ
 םשו ,םהרבא םע םודס ךלמ חוכוב
 ,בקעיל היה ןאצ ירדע המכ | אידנע"פ
 ,ול ויה םיבלכ המכ דכדאציו אמוחנתבו
 םלועב םיפוסוליפ ורדמע אל כדהס"פ ר"בו
 ה"פ הכוסבו | ,ידרגה סומינבאכו םעלבכ
 הארנ אלש לואש תיב לע ורמא ר"ה
 ,םהימימ לדוג אלו בקע אל םהמ

 : אי המוסכ ,ארקמ לש וטושפב וכרד
 םדאכ היל יעבמ ונילעו ץראה ןמ הלעו
 ,םירחאב = ותללק הלותו ע"א ללקמש
 הוה םעה השעי רשא ,,וק ןירדהנסבו
 ג"גב"פ ר"ב ,'וכו ללקמש םראב --ךמעל
 ארקנ המלו התיה חנ לש ותשא המענ
 ר"ב ,םימיענ \ הישעמ : ויהש הטענ המש
 ידחל"פ םש | ,ןולח הז ---רהצ איחאל"פ
 ,הלבנ םתפשמ השעא םתפש םש הלבנו
 ,ם"התמ התענמ יירש הנעתו ודהמ"פ םש

 רעב קן אוממילוח  ךל ותלילש ראש
 -טע"פ
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 ,תויקנוא  האמב הטישק האמב ז-טע"פ
 ןושל  ונחנא םימשא לכא חהאצ"פ םש
 תבש ימלשוריו "םרכ לכא,, = ,אוה ימורד
 ,ארמע אבט אלעפל ןיחווצ ןמת א"ה ט"פ
 אתיחפל ןיחווצ אזמג רבב רמדא"פ ר"כיאבו
 רדס היפצה הפצ ריחגס"פ ר"בו ,אתליס
 רוב ,הריפה רוב ,טמ ןיררהנסבו ,אתרנמ
 ר"קיו  ,גרהיש רנבאל ול .ומרג הריסו
 תרמואש תוכלמ הבהדמ התבש טדמ"פ
 תסנכ רקיה רפסב ןייעו | ,הבהו דודמ
 .םירקיה ויתושרדו וירמאמ לכ ןורושי יקקח

 ומשב םירמואה
 אחא 'ר  ,הדעירזה אמוחנת

 יולה ןיבא (- ונוצמ
 ו ₪ 30-

 א"פ האפ

 ,ז"ה א"פ ןיש 4 ןב ה ה"פ הטוכ (= !'

 ם"פ םילהת ןמ

 ,י"ה נ"פ תינעת ,ופ"פ תבש היכרב 'ר
 שררמבו ,ב"ה י"פ ןירדהנס ,ר"ה נ"פ הטופס

 .בהבכ"פ ר"ב אנוה 'ר ,םימעפ המכ
 ,בב"רמ"פה'ב ןדוו. 'ר
 .הקאל"פ ה"קיו הנוי ר

 ולאש (לאעמשי ל"צ) ןועמש רב יאני 'ר
 . ,הדב"פ -/=-

 ו- -- ,ברבכ"ה רגב ךיבא הכו םקעז 'ר

 דיפ רך"סב

 ו

 'רדכ רמא אבר וניצמ :חכ הרומתבו

 ,א"ה ו"פ תוכרב אמוחנת 'ר
 א"פ רה"קב ךא רכזנ אל ותריטפמ

 ןימייק ז?רו ןנחוי 'ר ויה ולא רמא ד"פ
 רחא םג יחש עמשמ ,םהינפל הנלש יתויה

 המ ות
,- = 

 ךא רכזנ .ןדוי רב אנהכ רב אבא 'ר

 '4 ל"צ תמאבו | ,זפ"פ רשה"שב א"פ
 זמר םילהת טוקליה תסרגכ ןדוי רב אבא
 הרושמ אנהכ בר תביה בברתשנו 'זישת
 ,הינפלש

 ךייאה' כ"א "ד

 תיבותכנ א"פ רכז יול רב אבא 'ר

 ,הכלה ןינעב :זנ

 לממ רב אבא 'ר--ןדוי

 רב הבר ךיע .אמיל רב אבא 'ר
 ,אמיל

 רב אבא 'ר ךרע .אידמ רב אבא 'ר

 ,אירמ

 הירב קחצי 'ר .איסחמ רב אבא
 ,ו"ה ו"פ תוכרב

 ר"שהש חבשל רכזנ .ימימ רב אבא 'ר
 הכלהה ןילליימש העשב  ,וואנ 'פ א"פ
 ימימ "רב אבא 'ר ןונכ ולא םע ולא
 ר"רה תערו ,םוקמ םושב אצמנ אלו וירבח
 רשפאש םלשה ר"הרסב רענייל םחורי
 אבא.'ר קילס יכ .הל ה"ר ורמאש המ
 ,ימימ רב ל"צ ימומ

 רב אבא 'ר ךרע ,אנימ רב אבא 'ר

 ,אניבא

 ושאר י"אב ארומא ,לממ רב אבא 'ר

 םנ יחו םיארומאל ןושארה רורל עיגמ
 ם''שה לכב הז םשב רכזנו ,ישילשה רודב
 'ר םשב רכזנ ימלשוריבו ,םישררמו ילבב
 נ"ה ח"פ תיעיבשב תלוז לממ רב אב
 'ר םשב רכזנ ,ט"הס ד"פ ןיטיג ,ופ"ר םיחספו

 רב הבר םשב א"ה א"פ מ"בו ,לממ רב אבא
 ,לממ רב הבר :ונ מ"ב ילבבב ןכו ,לממ
 ש"ע ןכ ארקנש וא ,לממ היה ויבא םש םא
 (אלממל לזא מ"ר טנ"פר ר"ב וניצמ יכ) וריע
 שיו  ,םינורחאה ימכח ןיב תקולחמ הז
 רמאש ןעי לממ רב ארקנש רמול םיצורש
 זס ב"ב הנשמבש לממ תלמ שריפ
 םסרופמ ארומא לע רמול םדיב אוה תועטו
 םימעפ םיעברא ךרעל הז ש"ע רכזנה
 ,רמאש רחא רמאמ ש"ע ארקי ,רתויו

 אבא::'ר ןמ ולירבהל ידכ ןכ והיארקו
 אצמנ םימעפל לבא  ,ונמזב היהש םתס
 רב א"ר אוהו םהס אבא 'ר ימלשוריב
 הימק מ"ב א"ר ביתי ,הק תומביכ לממ
 בי"פ תומביב הזה רמאמהו ,ימא רד

 ,אבא 'ר םתס ש"ע ר"ה

 א"ה ב"פ ק"ב וניצמ ויתובר ויה ימ

 יה
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 ןיביתי ווה אישנ ןדוי 'רו הבר איעשוה 'ר
 השכשיכ לאשו לממ רב אבא 'ר לאע
 רתב םולכ היל ןירמא אלו .והמ הבנזב
 ןירמא ןנ המ ןכ לד איעשוה 'ר ל"א ןכ
 :םי ק"בבו ,+הבנזב שפות אהיש ךירצ
 רב א"ר םש רכזנ אל ךא הזה רמאמה
 " .לממ

 היהש | רוריבב ןיאור ונא הזמ לבא
 רמול דואמ בורקו ,איעשוה 'רד .ידימלתמ
 ותויה ןדעב בר תא תוארל רוע הכזש
 בר רמא מ"ב אבא 'ר וניצמ ןכלו י"אב
 ,ב"ה י"פ תיעיבש ,,הק :חפ ,חל ב"בכ
 הטוס ,א"ה ו"פ תומבי  ,ו"ה זט"פ תבש

 ,םימי לוע זא היהש רשפאו ,ב"ה א"פ
 ךלה ןירפיקב ותבישי איעשוה 'ר רסישכו
 'ר = תבישיב ותוא וניצמ אל ןכלו םשל
 הגינחב ךאו ומשב הכלה רמאיש וא ןנחוי
 ןנחוי 'ר ןיבש תקולחמה ריכומ א"ה א"פ
 ןיבש תקולחמה א"ה ו"פ ריזנבו ,לאומשו
 ידימלת ילודג לכ םע לבא ,ל"בשרו י"ר
 ,רבחכ םהמע רבירש וניצמ ןנחוי 'רד
 ,איק תובותכ : גי הציבכ רזעלא 'ר םע
 ול בישמ - א"רו א"ר .ירבד לע השקמ
 ,הק םיחבזבו ,(רמ ומכ אוה) "יבר, וארוקו

 ,ש"ת רמוא מ"ב אבא 'רו ,א"ר יעב
 ק"ב הינימ יעב ,אבא רב אייח 'ר םעו

 ביתואו (ם"קד תפרגל .הק םיחבז) :הל טי

 :מ תועובש :וק ק"בי:היל

 לממ רב א"ר היה ימא ''ר ךלמשכו
 איהה ,הק תומביכ רודה ישארמ רחא
 רב א"ר ביתי הוה ימא 'רד הימקל איתאד
 ל"א | ,ץילחתר ימקמ הקקר ,הימק לממ
 אוהה- ,טנ ב"בו הכו" הל ץולח מאלה
 הימקל היררש ימא 'רר הימקל אתאד
 ,יםי .ק"ב "ימא מ עב טו במ

 ,ול מ"ב ימא 'רל .ביתוא ,א"ה א"פ ה"ר
 'ר םשב הכלה ימא 'רמ לבקו ,,בי הדנ
 ,אכ םיררנכ האישנ הדוהי

 םע דחיב וילא אבש יסא 'ר םע ןכו
 ג"פ הלחכ ונממ לאשו אליא 'ר וריבח
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 'ר. :חבק ןילוחבו .: ,ג"ה; ו"  ריזג- .הח
 ז"רל היחכשא אשרדמ יבל לע אל יסא
 -- מ"ב אבא 'רל היתלואש ז"ר ל"א --
 א"ר הרמא ןיאיגס ןינמז יסא 'ר ל"א
 ,'וכו היל ירמאו יאמק לממ רב

 האפכ (אליא) אל 'רמ לאשש וניצמ ןכו
 ,ה"ה ח"פ

 ז"ר ימוק רמא ותוא וניצמ ז"ר םע
 יעב ,ר"ה ב"פ תיעיבש  ,ב"ה ז"פ יאמד
 וניצמ .ןכו - ברהה ז"פ -תבש "ה אוק

 רמא ז"רו ,,טכק ןילוחכ ונממ לאש ז"רש
 םתתגולפ ,:ב א"ה א"פ ש"עמ ומשמ
 ב"ה בי"פ-.תומביבו ,:ד קמ :א3 הפופ
 יזח קופ ל"א --ז"ר ימוק יעב הימרי 'ר
 אב 'ר חכשאו קפנ יולע ךומסו בס דח
 ,ארשו היל לאשו לממ רב

 רב; אחא -'ר >יתא ווספח ;ול ניצמו כו
 רב לאומש 'ר ןכו ,ג"ה ג"פ תבשב קחצי
 ,א"ה ג"פ הטוספכ וריבח היה קחצי בר
 תוכמבו ,,גמ תועובשכ דחיב םתוא וניצמו
 ויתוכלה ,י"ב לאומש בר הינימ הלבק : גי
 ,: גי הציב :הפ םיחספ ואצמנ וירמאמו
 ןוחק וכ תומְבי :,(:אכ הכוס : ,?ד ק"ומ

 וירי ןיטיג ,,אכ םירדנ ,,איק :זי תובותכ

 ,:וק :ופ :הל ,טי ק"ב ,:בס :ם ןישודיק
 בב = ,זיק/+טק :זחצלרנ הפו (םווב
 תובמ .,,גמ :מ .תועובש ,:זלק :ופ שנ
 ןילוח' ,ורצ תוחנמ :;הק מע םיחבז : גי
 ימלשוריבו ,.בי .הדנ ,,י ןיכרע ,,אמק ,טבק
 רקיה רפסב אבומדכ תומוקמ הברהב
 ,מ"מה לכ ןורושי יקקח תסנכ

 רבד וניצמ א"ה א"פ מ"ב ימלשוריבו
 םרמע ברו לממ רב הבר ל"זו ,אלפנ
 ןירסומ ןיא היל רמא ייניב ברד ןה וקילס
 וחפשמ רפסבו 'וכו דושחל העובש
 םע דחי אב ןכ ל"זו וכרעב | םירפוס
 ,ייניב "רה ושרדמ :תיבל.!םרטע בח רריבח
 לבפב |. הידי םרמע - רפי האב .. שה
 םיניע הפי לעב ןואגה 'יפכ טושפה טשפו
 ןבד ימלשוריב בותכ היהש  ,מ"ב שירב

 סננ
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 ןיווקה ןמ השענו נ"נב .ת"רב .בתכו \ ,םננ

 ולאש םהינשש 'יפהו ,ייניב הזמ אציו ר"וו
 אמיל ילבבה תיישוק .איהו תחא אישוק
 ףוחבו ,רוהב הו: (סנפ-ן35 אלל ןיתינתמ
 ףבכ יל עא יףצ טייפ \ יח ו
 לופלפו דורחה ירליב קיפשה וירוענ ימיב
 האישנ י"רו הבר איעשוה 'ר ינפל ןדו,,

 ב"פ ק"ב ותלאש לע בישהל ועדי אלו
 סע הכלהב מ'מ :ול היה. .ןפו אה
 מב אבא 'ר יהיהו . קחצי-. רב: לאומש,
 אל יכ דע ולופלפב ללוש ותוא ךילומ,
 ול .היהש ו"ר אלול ול בישהל המ ערי,
 'רמ םג ,א"ה ג"פ הטוס ודימ וליצהו,
 תידורח הלאש ,טי ק"ב א"פ לאש ימא,
 םנמאו -- הבושת ימא 'ר אצמ אלו,
 ולופלפ תמכח הרבקנ : ומע יכ הארנו
 א"ר לש וימי לכ רמא רשא ז"ר תודעכו,
 לבא ,הבושת .ול .ונאצמ אל  לממ רבו,
 ד"ה ג"פ | תועובש ונאצמ ותומ ירחא,

 ימלשוריה יכ המד םייוו םכחהו ,ל"כע,,
 ותלמחב אוה ךאו לארשי להק ךותמ רבאנ
 ןיא וירבד לכו ,שעמכ דירש ונל ריאשה
 ק"ב | ימלשוריה רבדב | ,רוסו םוש םחל
 שוריפב אתיא :טי ק"ב אוה ןכו א"ה ב"פ
 אטישפד אתלמ אוה יכ ןעי ובישה אלש
 כ"חא ל"אש ימלשוריב שרופמ רשאכו
 רודיח .המו + ךליו הבנזב הנזחאי | יכו
 ג"פ הטוס ימלשוריהו | ,ןאכ .שי לופלפו
 אלה םושפה טשפב העט הליחמב ,א"ה
 לאש מ"ב אבא 'רש שוריפב אתיא םש
 רמועה | תחנמל ןינמ י"ב | לאומש 'רמ
 רמא ןנחוי 'רש ול בישהו ןילכאנ הירישש
 לאומש 'ר ךלהשכו ,הטופ תחנממ ןנירמגד
 לע לממ רב א"רל הימרי 'ר .השקה י"ב
 םג .יכ י"רב לאומש 'רמ ץוריתה לביקש
 ? ןילכאנ הירישש ןינמ המצע הטופ תחנמ
 היל ינתי אישומע קחצי 'רל יתייא ז"רו
 המו ,!וכו תחנמ לכו קוספהמ | ןנירמגש
 וניע תמאבו ,הזל וירבד לכ | תוכייש
 קיהעהו ימלשוריהב ןייע אלש המ ותעטה

 תועמה לפנ םש םגש ר"הס ירברמ ךא
 תימושפ = הלאש ולאש טי  ק"בבו הזה
 הרבקנ ןכיהו ,וקיתב :הקלפו ןיבמ לכל
 ןוילע רסחב אלה ולופלפ תמכח ומע
 ילבב ם"שה לכב ויתוכלה ונל הראשנ
 לככ םיכר םידימלת דימעהו ימלשוריו
 שיר. היה אלש פ"עא לארשי ילודג
 ,אתביתמ

 תיעיבשכ אבא 'ר ,וניצמ ומשב םירמואה

 ,חכהא"ה ר"פ תוכרב ןתוקלחמ ,ב"ה ג"פ
 ,אפ"ס ןיטיגכ ןובא 'ר
 ב"ה ו"פ תומביכ אנסיב רב ןיבא 'ר
 ,ב"ה ג"פ תיעיבשכ אייח רב ןיבא 'ר

 .תומבי ,ב"ה א"פ ק"ומ ,ג"ה זט"פ תבש

 ,א"ה א"פ

 ,א"ה ט"פ תומורהכ אחא 'ר

 אתא התיגיג היל | ולגתיא אזוטנ רב
 ,ג'ה ח"פ תומורתכ ולאשו

 יה ם"פ .ק"בכייאריבז ל
 ב"ה -א"פיש"עמכ אריעז 'ר

 תומורת ,נ"ה ח"פ תיעיבשב היקזח 'ר
 .ב"ה ח"פ םיחספ ,א"ה ט"פ

 ,א"ה ה"פ"הכוסב יהנוי ר

 ןה"ה מ"פ תיעיבשכ ןוב רב יסוי 'ר
 ,ה"פר הכוס ,א"ה ו"פ םיחספ

 ( ביה היפ ?הצקבב '(ב :יפוי 'ר
 ,א"ה  ג"פ :ק"ומכ אחא רב בקעי ''ר
 נו" ביה ג"פ :תיעיבשכ הימרי 'ר

 גיפ.(הגינח ; ,ב"ה..א"פ .ק"ומ | ,ה"ה ן"פ
 בה

 רטפנש וניצמ ךא | ,רכזנ אל ותריטפ
 רמא ן"רש ד"ה ג"פ .תיעיבשב ז"ר םרוק
 הבתות ןחכשא אל לממ רב א"רד ימוי לכ
 .ןתכשא ךמדד ןמו

 האפכ "אבא, ח"ת םינב ינש חינהו
 ויה היפ : תבשכ אחא - 'רו = ,ה"ה ח"פ

 לפנ דחא םוקמכו ,אוה דחא ךא ילואו
 המכ ןיפלחתמ אחאו אבאש עודיכ ,תועט
 .םימעפ

 ,אתרמ רמ אבא ךרע ימוינמ רב אבא

 אבא
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 ימוינמ וא ןימינמ ברד תירביא

 ה"רד ודימלת היה ,אייח רב ןימינב וא

 דואמ בורקו ,ה"רמ יעבש | ,פ ןילוחכ
 ה"ר תבישיב אנתה היה אוהש רמול
 ברד הירב אבא ינת דימה וניצמדכו
 (: גי הדנ ,:בק תימביכ אייח רב ימוינמ
 אייח רב ןימינב ברד הירב אבא ינת וא
 אסרגה ם"קרבו ,: חל המופ ,ה"ר ףוסכ
 הטוסד רמאמהו ,ח"ב ןימינמ ברד הירב
 ט"ה ה"פ ןיטיגו ד"ה ה"פ תוכרב אבומ
 .ןימינב 'רב ייבא םשב

 רב אבא אוהש רמול םיצורש שיו
 הז ןיאו  ,אתרמ רב אבא אוהד ימוינמ
 הירב םשב דימת רכזנ אבא הז יכ ץכנ
 ןיא ןכו. .בר ראות אלב .ןורחאהו "3
 לבבב היה אוהש ןעי ןימינב רב אבא הז
 ,וכרעב ראובמכ י"אב היה ןורחאהו

 לאומש 'מב רכזנ אירמ רב אבא 'ר
 הלודג הלפת קחצי 'ר םשב רמא ז"א"פ
 ,אידמ רב םש ןיסרוגש שיו ,תונברקה ןמ
 'ר סרוג ז"ע זמר ,א לאומש טוקליבו
 ח"רה 'יפב ,הל ןימיגבו  ,ףסוי רב אבא
 רב אבא ירקתמד ארויח רב אחא בר

 ,ירמ היא ונלש תסרגו ,ירמ

 אוהד תרמ וא אתרמ רב ומה

 ,ימוינמ רב אבא
 היה. ימוינמ .ויבאש רמול רואמ בורק

 תארקנ התיה דמאו וס ם"בכ יה סה
 וכשנ א"פש ןעי ומא ש"ע ארקנו אתרמ

 אבהרד אתבוג ומא ול התשעו הטוש בלכ
 ,דפ אמויכ ,אפרתנו

 תלוז .וללה תומש יתשב רימת  רכזנו
 ,אתרמ רב םש לע ארקנש :בכ הציב

 לצינ "עו" ' הדוהי בר ''דימלת" למ
 היהש :אכק תבשכ אתולג שיר ישנאמ
 והותייא ,אתולג שיר  יבל תועמ בייח
 (היה תבשז) אקור ידש הוה ,היל ירעצמקו
 היולע ופיחס אנמ ותייא אתולג שיר ל"א
 כר רמא יכה " אתוכירצ אל  והל "מא

 ,ןידכ .ודימ ףסכה

 הציבג. ,ןנכרמ. אכרוצ יאהב '

 והל רמא = ,ומות יפל .ופרוד קור  חדוהי
 ,בק תומביבו ,והוקבש אוה ןנברמ אברוצ
 קיברהש י"ע  א"פ ןהמ לצינש | רפוסו
 וממוח לע תילטמ םע הועש תכיתח
 ןיטיגבו | ,והוריכה אל םהו םהינפל רבעו
 איבהו תועמ הברל בייח היהש רפוסי :זל
 רמאו ןידכ השע הברו הטימשה תנשב ול
 ךלהו ףסכה תא אבא חקיו ינא טמשמ
 בצע והואצמ הברל ייבא אבשכו ,ול
 ייבא ךלהו והרק רשא תא ול רפסיו דואמ
 הבר ךל רמאשכ עורמ ול רמאיו אבאל
 'ןכ יפ לע ףא,, ול תרמא אל ינא טמשמ
 שקבו הברל תינש םעפ אבא ךלה דימ
 זא ינא םמשמ הבר רמאשכו ומלשל
 הבר חקל זאו ינממ חק כ"פעא ול רמא

 רפוסי . .: וב . ק"ומבו
 ותמ לע ומחנל אבר תיבל אב א"פש
 אבר תא תורבהל הטמה תא אבא הפכו
 אתער היב תיל המכ .וילע אבר רמאו

 וניצמ ,בכ
 ,היביתיאו ייבאמ יעבש

 :םכ ןיטיגכ י"אב ותוא וניצמש המו
 רב אבא אוה יכ הארנ והבא 'ר םע

 .וכרע ןייעו לבראב רגש ןימינב

 רגהבר ךרע .ןמחנ בר רב אבא "רך
 ,ןמחנ בר

 .ןתנ רב הבר ךרע ןתג רב אבא 'ר

 הימרי טוקלי רכוניסיס רב אבא 'ר
 ,וש זמר

 ףוס ימלשוריב ,יאליע רב אבא 'ר
 ירו .תיברב י'ר מ"ה בפ תינש תה .תפבב
 יאמ בר םשב יאליע רב אבא 'רו ובלח
 רמולמ םביתותפש ולביש דע יד ילב רע
 םש לע : בל תבש אבומ הזה רמאמהו ,יד
 ה"לפס .ר"קיובו . ,בר םשב בר רב מר
 רפסבו ,בר םשב אנהכ רב אבא 'ר ש"ע

 'דממ איבמ 94 דצ םירפוס תוחפשמ
 '4 רכזנ םשש חי-ב"פ תישארב בוט חקל
 אוה םש יכ ןייע אלו אלוע רב אבא

 אבר
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 תומבימ עבונ רמאמה יכ אלוע רב אבר
 אלב יורשה אלוע רב אבר רמאש :בס
 י"ה ר"פ ה"רבו ,םולש אלב יורש השא
 ךיהצ- בר..םשב ..יאלוע .רכ אבא 'ב...זץה
 ,הטושפ ךותמ עירהל

 וריבח ילבב היה ,אפפ רב אבא 'ר
 תלואיכ "רי ל"תש נמ יםיבכ אחיזה
 לועו רוצד אמלוסא ףיקא (י"אל) םתהל
 יא הינימ יעבו ידיא רב בקעי 'ר' יבג
 לאל אבו | ,'\בו 'ףצחוו רירל היל .עימש
 אצמ כ"חא הלעש ז"ר יכ ןנחוי 'ר ןמזב
 השעמ רפסי ד"פר ה"רבו ,י"ר תא דוע
 ,אנהכ םע םהל הרקש המ ל"רו י"רמ
 עשוהי שנענ אל רמאש :גס ןיבוריעבו
 הזלבו) וכו דמלמ ןנחוי 'ר רמאו --- אלא
 ירמא ,5 ק"בו ,(פ'ב א"ו לש וירבד  אוה
 םושמ הל ירמאו אפפ רב אדא 'ר םושמ
 ,פ"ב אחא 'ר םושמ הל ירמאו פ"ב אייח 'ר

 רכזנו אפפ רב אברוניצמ :ם תבשבו
 ףא | תירכ הבד םרווי והבא יל ירחא

 ,פ"ב םרפר םש ף"ירה תסרג

 תוכרבכ סחנפ 'ר וגיצמ ומשב םירמואה

 םילהת 'דמ ןהכה םחנפ 'רו ,א"פר
 ,בהב"לפ

 הצור םימכחל דעו תיב לעב ןואגהו
 הגנשו פ"ר רב רמ אבא אוהש רמול
 רבכ וימיבו רחואמ היה ןורחאה יכ איה
 .י"א תובישי לכ וברחנ

 ר"מב רכזנ ,אפפ רב .(ןהכה) אבא 'ר
 לע רפסי 37 ךתולעהב אמוחנתו ז"ו"טפ
 םדא ינב לש העיס האור היהשכ ומצע
 חירטהל אלש תרחא ךררב ךלוה היה
 'ר ינפל אבשכו  ,וינפמ רומעל  ןהילע
 ל"א (הנוי 'רד וריבח אוה) אדיבז רב יסוי

 ךינפמ ודמעיו םהינפל רובעל התא ךירצ
 ןיאור ונא הזמו ,ש"י ידיל םאיבת התאו
 רב אבא 'ר לכא ,יעוברה רודב היהש
 ,ז"ר םע ישילשה רודב היה אפפ

 ,פפ ?רה :היהב 6%אכ .וא) .אבא "ה

 רמול םיצורהו | ,ימלשוריב ךא רכזנ
 קחצי 'ר לש ונתח יפפ בר לש ונב אוהש
 םש ונראבש ומכ םדיב אוה תועמ אחפנ
 ו הובישי .וברחנ .רבכ יפפ בר ימיבש
 ונב היהי ךיא כ"או לבבל םלוכ ואבו
 הזש תינש תאזו ,ימלשוריב ךא רכזנו י"אב
 אחפני"רד ונתחו "יבר, םשב דימת רכזנ
 ודימלת היה אבא 'ר הז לבא "בר, םשב
 ור ק"המ ב"פ הדנכ = (ב יסוי רד
 ןדוי 'רו אוה א"ה ה"פ ןיטיגבו | ,ונממ
 ,יסוי 'ר ינפל ירטו ילקש אנמ 'רו

 אמח 'ר םשב הכלה רמואש וניצמו
 ,ז"פס ןיבוריעכ אנינח רב

 ןיבוריעכ  יהמ אבא 'ר וניצמ ויריבח
 ,ג"ה ג"פ

 ,א"ה ה"פ ןיטיגכ ןדוי 'ר

 הייה ה"פ ןיבוריעב ןמחנ רב קחצי 'ר
 הבלהב וינפל ןרש וניצמ (ב אנמ 'רו

 ,ג"פר תבשכ

 דחיב דימה ותוא וניצמ הדגא ינינעבו
 תוכרבכ יול ר"שב ןינכסד עשוהי 'ר םע
 ד"פ אמוי ,א"ה ד"פ תינעת ,א"ה רד"פ
 ,ה"ה .ג"פ .ק"ומ  ,א"יה .א"פ .הליגמ ,א"ה
 םישרדמב םימעפ המכו ,ב"ה ב"פ הטוס
 ,ימלשורימ םיעבונה

 המוסכ הרטפא הל דבע היהש וניצמו
 השרד ןינע אוהש םישרפמה 'יפו ז"ה א"פ
 וא םירבחמ הדירפה תעשב םיברב
 | תוברב וניצמדב ..םימכח .לש .היסנכמ
 .ידדהמ ירטפמ ווה יכ

 .ליעל אבומש המ רבלמ וניצמ וירמאמ
 ₪ לכ = ,היהס .. ו"פ .ג"ה | בפ... תוברב

 "ה גלה .נ"פ ב"פס א"פר ןיבוריע  ,ב"פר
 ג"פ הליגמ ,א"ה ד"פ תינעת ,ט"ה י"פ
 ן[ש"ה .ה"פ ןימיג ,ז"ה .א"פ. המטוס | ,ר"ה

 ,ה"הס ה"פ הדנ

 כ"רפב ךא וניצמ ומשב םירמואה
 לבא ,ןימינב רב ןיבא רב אחא 'ר ,גפק

 .תרחא אסרג הד"יפ ר"קיוב |

 אבא
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 ג"ט"יפ ר"ב רכזנ .היירוק רב אבא

 ,איורק אפילח אבא אוה ילואו

 ר"הקב וניצמ ןכ .ארפק רב אבא

 אבא היה ארפק רב לש ומשש ג"פס א"פ
 ,ארפק רב ךרע ןייעו

 ,אגוה בר:רב הברד תירב אב

 הנימש ארמה אצמ ה"ר .טמ הטוסב

 הירב אבא אתא הירב הברל הנתנו
 וגבל ה"ר רמאו אבא הירבל הבר תנע
 ךא ,יניש תא  התיהקהו יבל תא תחמש
 אתא םהס ותסרג היהש עמשמ י"שרמ
 ,הירב

 רב ..הבר ..הרש .אליש רב אבא 'ר
 ,אליש

 רב הבר אוה .לאומש רב אבא 'ר
 ,: וט ב"ב הז םשב רכזנו ,וכרע ןייע לאומש
 ,הק םיחבז ,ס"קד תסרגל גי :ןיבוריע
 ,ט"ה ג"פ ןירדהנסבו

 אוה ,דס ןיבוריעב .ינמוש רב אבא'ר
 וא יתפיגמ הימרי רב אישנמ בר ורבחו
 ארבעמא ירדהמ ירטפמ אק ווה יתפרמי'

 אמיל ןנימ דח לכ ורמא | ,יטפוי רהנד
 ירמ רמאד הירבחל עימש אלד אתלמ
 רכז החוב

 י"ב אישנמ "בר ךרעב ונראב

 תוחפשמכ אלרו ,ישא בר ןמזב ךרעל היהש
 רודב ינמוש רב אבא 'ר היהש םירפוס
 ,תונוש תואסרג איבמ ם"קדבו | ,ינשה
 סרג םלשה ןיסחויבו ,ינמיש וא ימיש הבר
 ,ינמוש רב אבר

 לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ונב אבא
 ,גרהנה

 תא אשנש ,וט תומביב ונממ רפוסי
 השא ול היהו לאילמג ןבר ויחא תב
 ויחא תב ותשאו םינב אלב תמו  תרחא
 תא ויחא ג"ר םבי ןכלו תינולייא התיה
 ,התרצ

 רכז  ארומא .אפילחת רב אבא

 אל תמאבו ימלשוריב א"פו .ילכבב א"פ
 אבא 'ר רכזנ ,גס ןיבוריעב ,הזכ ארומא היה
 ,אינורגהמ א"ר םע דחיב אפילחת רב
 ורמאדכ אפילחת רב אחא 'ר ל"צ םש
 אפרגה אוה ןכו ןינע ותואב ןלהל םש
 ש"עמ ימלשוריב  וניצמש המו  ,ם"קרב
 'ר םשב:ת"ב אבא /ןוב' 'הבייאולח .ץחיהשפ
 םשכ אפילחת רב ארא ל"צ ,היעשוה
 ןיבוריע אצמנש המו = ,ןינע ותואב ןלהל
 רבכ אניברל רמא אפילחת רב אבר מ
 בר .אוחו = א"בה: בותכ  :הוחש . ,הנחאב
 תבש וניצמש המו ,אפילחת רב אחא
 רב אבר וא הבר ,טמ- :המ ןילוח :בק
 אוהש וכרעב ונראב רבכ | אפילחת
 ,רורב הזו ברד ודימלת :היח

 ןוירוא וא ןוירוג אבא ,אירוג אבא

 .ל"מיג ךרעב ןדייצ שיא

 תבשב ךא רכזנ ,הפיח ןמד אבא 'ר
 ,היבגל ועלקיא יסא 'רו אבא 'רש המ

 'ר ךרע | .ופי ןמד אבא 'ר
 ,ופי ןמד

 ,וכע ןמד אבא 'ר
 לע תדמועה וכע ריעב שירה היה אוה

 ,םיה תפש לע תדמועה הנופצל י"א לובג
 לבבש) לבבמ י"אל הלעשכ אבא 'רו
 'פותבו .ו ןיטינו :הב ב"בב ימויק י"אד הנופצב
 ובתב :הנ תורוכבבו ,י"שר לע ןיקלוח :הס תבש
 איבמ דה"פבו  ,תינופצ תיחרזמב איהש  'ותה

 וגהנש םוקמ "יפב וכע ןמד אבא 'ר ןיסחוימ
 ,אנ שרופמ םשש טושפה טשפו ,ד"הסב ז"ע המתו

 רפוסי וכעל אבשכ (.ץראל | ץוח איה וכעש
 יתאד אסיירומד אברא אוהה :רל ו"עב
 וכע ןמד אבא 'ר ביתוא וכעד אלימנל
 אוה אבר תביתו) אבא 'ר ל"א הדהב ירוטנ
 ןאמ אנדיאה דע (אב 'ר ת"ר אוהש וא ס"מ
 אתלמ אה :ן"רא | ,פ5 .תובותכבו  ,הרפב
 ןמד אבא 'ר ואל יאו יל עימש אבא 'רמ
 ,התחבש וכע

 התיה וכע ריעש ןעי הארנה יפכו
 תא אבא 'ר בוע ןכל .רפסה לע תבשוי

 ומוקמ

 אדא



 אלדרב ןהכ אבא---ירסיק ןמד אבא 'ר 6

 'ר םוקמ ןירסיקל ובשומ קיתעהו ומוק
 לכב ןיגהו תוכלמל ברוקמ היהש הובא
 ווהתנש תולודגה תורזגהמ לארשי לע וחב
 אבא 'ר ול דסיו | ,ןנחוי 'ר תומ ירחא
 בוח לעבו ינע םגו ,לודנ שרדמ תיב
 שירמ הובא 'ר רמאש ,מ הטוסכ היה לודג
 אבא 'רל אניזהד ןויכ אנא אנתוניע א"ה
 רמאו אמעט דח והיא רמארד וכע ןמד
 ואל אנימא דיפק אלו אמעט דח ארומא
 היינמימל ןנבר וצרשכו ,אנא אנתוניע

 ןויכ (ימא 'ר תריטפ ירחא) אשירב הובא 'ר
 היל | ישיפנד וכע ןמד אבא 'רל יוחד
 ,הבר אכיא והל רמא תובוח ילעב

 ןכלו ,שירל הנמתנש וניצמ אל לבא
 םש בהכיש ג"שרד תרגאב וניצמ אל
 .ימא 'ר תריטפ ירחא אתביתמ שירה

 תלוז וניכז אל וכע ןמד א"ר תרותמ
 ר"בב הטלפל ונל ראשנ דחא ידגא רמאמ
 לכאש ץע רמאש ,במק כ"דספבו ז"וט"פ
 .הוה גורתא ר"הדא ונממ

 תינעת רכזנ .ירפיק ןמד אבא 'ר

 'ר םש ס"קדו ף"ירה תסרינ לבא ,:ומ
 ןנחוי 'רד .הימק ינת | :כ ק"ומבו ,אדא
 םש ש"ארהבו יחיו תותלאשה תסרגל
 ןמד אדא 'ר ונלש אסרג לבא ,ס"קדו
 ןירפיקד אבא 'ר ד"ה ד"פ ה"רבו ,ירסיק
 ,ןנחוי 'ר םשב

 ,ינומדאה אבא 'ר

 ,הקומס
 אבא 'ר  ךרע

 ירפפב רכנ ,אנת .,שרודה אבא

 אבא םושמ ןושלב ,תחש 'פ | וניזאה
 ןב ש"רש רמאי ד"הסבו ,ורמא שרודה
 םש ירפסמ ורוקמו ,ומשב רמא אתפלח
 ח"בשר רמאי ךיבא אוה אלה | קוספ
 אבא לע יאקש בשחו ,ומשב רמא
 םולכ .הזמ היאר ןיא לבא ,שרודה
 ירפסב הז םשב רכזנ ןכו ,םש ןייעמל

 ב"מפר .ר"שבו.-וליח 'ה ךרב 'פ : הכרב
 ,שרודה אבא תטיש וז

 ךרע .ןיבא רב ןהכה אנוה אבא 'ר
 .ןיבא רב ןהכה אנוה 'ר

 היעשוה אבא
 ,איירט שיא איעשוא

 ופ"ר םילקש רכזנ הזיידחה אבא 'ר
 ספדנש ומב ל"צ ךא | ,ילבבב ספדנה
 ,איירדנותנא ןדוי ר"א םש ימלשוריב

 ךרע | ,איירמ שיא

 רמאש :וט ה"ר רכזנ .ןהכה אבא 'ר

 ןנחוי 'ר קיתשיא יאמא ןהבה יסוי 'רל
 א"ה ה"פ תיעיבשבו ,ל"רל בישה אלו
 ,אנהכ רב ןוב 'ר םש לע הזה רמאמה
 'ר םושמ רמאש ,גי תינעת דוע רכזנו
 יפוי 'ר לש וינב ותמו השעמ ןהבה יסוי
 יסוי 'רש רמול דואמ קוחרו ,אנינח 'רב
 ,ימא" "רד : ורובח יםא 'ר | אוה ןהכה

 .םירפוס תוחפשמ תערכ

 רכזנ .רזעילא 'רב ןהכה אבא 'ר
 לבא ,ומשב רמא אנינח 'רש דדפ"פ ר"ב
 טדו"עפ םש אבומש ומכ ל"צו ס"ט םש
 ,אלדרב ןהכ אבאםשב ה"ר

 .יטוז הבר ךרע .יטוז אבא'ר

 ,איורק אפילח אבא ,ארגח אבא
 אבא ןכו אתפלח אבאו אפלח אבא
 ת"יח ךרעב םלוב ןגח אבא | היקלח
 ,דובכה ראות ךא אוה אבא יכ

 ח"פ םירדנ רכזנ .אדיסח אבא 'ר
 רמאמה הנשנו אריעז 'ר םשב רמא א"ה

 אריעז רב תועמב םשו ז"יפ לאומש 'מב
 .ז"ך םשב ל"צו

 ,ד"וי ךרעב .יסוי אבא ןדוי אבא

 םינורחאה םיאנתמ .אלדרב ןתכאבא

 ןב יפוי אבאו ב"פ םירבד ירפס רכזנו
 ןב סרג ט"צשת ז"מר םירבד טוקליבו) ןנה
 ל'"רמוא- :י-,י> מ"כו ."ןומשב (אוננה
 םדא לש תומא 'רש | עדונה ןידה ומשב
 הל ןיא הנטק ןידו ,םוקמ לכב ול תונוק
 םש .עמשמו | ,תומא 'ד הל ןיאו = רצח

 היהש
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 כ ןנחוי .'רד :-ובה.:. -יאני "ה. .ןמזב וחש

 םע .יאני 'ר םושמ ןנחוי 'ר .קלוה םש
 ,אלדרב ןהכ אבא םושמ ל"ר

 ימשב ל"בשר רמוא ב"ה ר"פ האפבו
 ב"בו ,האיצמב וריבחל הכזש םדא ןידה
 םשו השורי ןידב ומשב רמוא ג"ה ח"פ

 ,איה איהו היילד רב
 רשה"שבו ,ומשב ה"ר ט"ט"עפ ר"בו

 ןהכ אבא "'ר םשב ןיבא 'ר חלו ₪

 אוה אלדרב םא עדיל א"או ,הילד ןב
 םיאלכ וניצמדכ ריע םש וא שיא םש
 רבכד יזפ .ןב י"ר .,ז"ה .ילפ תומה ומ

 ,היילדרב ישנא ח"ה ו"פ ןיבוריעבו ,הילד

 הכוס ימלשורי רכזנ ,'פיכ אבא 'ר
 הרעה ןברקה לבא ,הנוי 'ר ימוק י"ה ג"פ
 ינפבו ,ךדי ףוכ רמא אבא 'רש שרפמ

 ,הפיכ ןמד אבא 'ר שרפמ השמ

 לאומש בר יבא | ,אינורגהמ אבא
 תא (א אבא 'ר אשנ ותריטפ רחאו

 ,;חפ ק"ב ראובמכ ותונמלא

 הטופ רכזנ .,ישא בר רב רמ אבא

 ,ישא בר רב רמ ךרע ןייעו :חל

 'ר ךרע .אינמורמ אבא 'ר
 ,איגנורס

 .אפפ ברד הירב רמ אבא

 דואמ וילע ביכחו ויבאל ריקי ןב היה
 ,תוכלה םוש ונממ וניצמ אלש פ"עאו
 לודג םדא היהש ונעדי ויבא תודעמ לבא
 .הפ תובותכב תמא רבודו חור ןמאנו
 םייקד ירב רמ אבא ןוגכ אפפ בר רמאש
 ארטש אנערמ (י"שר  רקשמ אלד) היווגב יל

 פ"רש וניצמ :המ תוכרבבו ,הימופא
 קיספהש ונב ליבשב לוכאלמ קיספה
 ןיקיספמ םינש ןיאו ומע רחא היהש פ"עא
 ןעיו .ד"השמ םינפל דבע פ"ר ךא רחאל
 אוהש הארנ פ"רל רחא ןב וניצמ אלש
 ותשאו ,הנושארה ותשאמ פ"ר ןב היה
 ,הארופ אבא תב התיה פ"רד הינשה

 אבא
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 : בנ תובותככ ,ותשא תוחא אישה ונבלו
 הארוס: אבא רב: = הירבלה קפעיא פלר
 (י"שר ותשא תוחא ונכל פ"ר אישהו היה וימח)
 הדוהי םש היה הבותכה תביתכ תעשבו
 תבותכל בתכ האריס אבאו רמירמ רב
 ןעיו ,םש ראובמכ ול היהש המ לכ ותב
 ול םינקותמ ויהו לודג רישע היה פ"רש
 תכרב  יךהיב | ..ןבל הרגעה הכר כ
 תובותכב ןיסוריא תעשמ ונועמב החמשהש
 קחצי בר םש היה הירבר הילולהבו ,,ח
 ןכ) .:בל ןישודיק אישרשמ ברד הירב
 סרג ארמגבו ,םישודק '5פ תותלאשה תסרג אוה

 תעטומ אסרג אוהו הדוהו ברד הירב  קחצי בר

 פ"רמ ןליפא הברה שישק היה י"רד הורב י"ר יב
 ,(יובא תשא התיה ותדכנ יכ

 םישנאה ןיב רופרס היהש וניצמ ותסנרפ
 ותרימא רכשבו ויבאמ ףסכ תולל וצרש
 ורמאשכו ,הועש תולח םהמ לטונ היה
 לכ .םהל בשה, ,תוביר, למונ .ןנבש פל
 תושעל רתומש | ,לוכינ .אתיבר | יאה יכ
 מת יב וכ

 רב .אנוהל תאשנש תוחא ול  היהו
 .; בי .תוירוהכ ןמחנ

 .ירמבא וא ירמ אבא 'ר
 תוברב-.רכזנו אבא .ארקנ היה הובא

 ,ירמ אבא 'רד הובא אבא םשב נ?ה ט"פ
 אוה ירמבאו ירמ א"רש ונל רורב הזו

 .תינעתו א"ה א"פ אמוי וניצמרכ דחא םש

 הס יןאכ- תיל .ירמבא ר"א רה ₪
 ש"ע רמאמה אתיא א"ה ב"פ ש"עמבו

 ןושל אוה ןכש ןעי  ,ירמ אבא ר"א
 תובית יתשמ תושעל םימעפל ימלשוריה
 ,תחא הביתל

 '4 םשב םימעפל ,ימלשוריב ךא רכזנו
 .תורשעמ ,ב"הס א"פ תוכרבכ יירמ אבא

 ,ר"פס הלח א"ה ,ב"פ ,.ש"עמ ,ג"הה ב
 א"פ .םירוכב- ;ח"ה -ב"פ..םיה אפ חלש
 םיחספ ,ד"ה ז"טפ ד"ה ח"פ תבש ,ה"הפ

 םילקש--.,,א"ה -יא"פ , תמרה בטה
 ב"ה. הפ ...ז"ה -.א"פ ;.הציב ה אה ב

 הליגמ
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 ליה 1 א"פ ::תופבו 3 ,דיה < בפי הלינמ
 םירדנ ,ה"ה א"פ ןישודיק ,ד"ה ז"פ
 ,א"ה א"יפ ,ג"ה ו"פ ה"ה ד" ,ר"ה ב"פ
 ,י"ה ח"פ א"ה ו"פ .ב"ה ה"פ המטוס

 ,ד"ה ג"פ תוירוה ,א"ה ז"פ ןיביג

 ,א"ה ב"פ יאמד רכזנ ירמבא 'ר םשבו
 ןיבוריע ,ב"ה א"פ תבש ,ג"ה א"פ םירוכב . / / =

 ,א"ה ח"פ אמ . ,א"ה ן"פ ג"ה ריב

 תובותכ ,א"פס תומבי הית א"פ תינעה

 א"יפ ןירדהנס ,ו"פס הטוסכ ,ה"ה ד"ב

 ,ד"ה א"פ תועובש ז"ה

 םוקמ םושב וניצמ אל  ויתובר ויה ימ
 ירמ אבא 'ר ,א"הס ו"פ המוסב תלוז
 אכו -- והבא 'ר היקזח 'ר רמא ןמת יעב

 ויהי הפר הציצה ,רבוי :ןץיכיה\ רפא: שה

 'ר רמאד איה אדה אינתמ - רמא
 ,והבא 'ר םשב ידבז רקעי

 (ארומאה יכוי 'רב) רזעילא 'ר וניצמ ויריבח

 רזעילא 'ר ז"הס  א"פ הציבכ ,אינתמ 'רו
 אתיפ ירוה | אינתמ ירו::ירמ אבא ירו

 .םיברה ול וכרצי אמש אתבושב סניקסראל
 תאשל וריתהש הנוכהש רמאי :ונ 'לש ו

 אבא 'ר ב"ה ה"פ הציבו (ש"ע תבשב ותוא

 ,'וכו ןובתי ווה הינתמ 'רו

 ' ל"א :דל ןיטינ ורמאש המש יתראב
 רבכו ירמ

 רזעלא 'רו מ יבר ,ישא ברל 'ג אבא
 א"רו ירמ אבא 'ר אוה ,ךתווכ ימייק

 ןייעו  ,הנוי 'רד וריבח יסוי 'ר לש ונב
 ,ימידבא יה ךרע

 ןימינב 'ר םע קלוח א"ה ז"פ ןיטינבו

 יול הב

 ב"פ םילקשבו
 2 יב

 א"הס

 ,ומע אנינח

 -|ונ=
/ 

 'ר הייריב אלוע ,ד"הס ב"פ הליגמב
 ןכ יב לכ"ור - לי גר אנינח 5 םשב -

 (ןכ רמא ל"ביר םגו האריב אלועש .ד הלוגמב אוה

 ,םויב ףתטשל הלילב התורקל ךירצ
 ר"א התנשמ תונשל רמימ ןירבפ ןניוה
 ק ,התיירק | תונשל | היילבב ירמ | אבא
 הצור ןכו ןמ היילבב 'יפ םישרפמהו

 אתולנ שיר ירמ אבא

 לבא ,םירפוס תוהפשמ לעב ברה שרפל
 אל ירמ אבא 'ר יכ םהמ האצי הננש
 ,ייריב אלוע םע רביד אל םגו ילבב היה
 ץרהמ ירמ אכא 'רש טושפה טשפו

 א"בחר - ילבבב אבומה | ץוריתכ
 ךירצש 'יפ תינש ארקל הנוכה "תונשלש
 .רורב הזו ,םימעפ 'ב הליגמה ארקל

 ה"רב הבר ליגו ןכ ,ירמ אבא
 ובר םג היהש ויבא תא ריכזמשכ רמול

 בשח ר?הכבו ,ה ןירדהנכ ,:טכ ןיטיגכ

 האציש איה הגגשו ארומא םש אוהש

 .טילשה ינפלמ

 וריבח) יסוי 'רד הוחא ,ירמ אבא 'ר
 (,הנוי רד

 םשב םימעפל רכזנ הזה ארומאה םג
 ,גיפר הלרע ,ח"פס תומורתכ ירמ א"ר
 ר''פ הליגמ ,:אי א"ה ב"פ א"פס םיחספ

 ,ה"ה ו"פ תובותכ ד"ה ב"פ םילקש ,א"ה
 ,ה"פס ריזנ

 תוכרבכ י"רד הוחא ירמבא 'ר םשבו
 ,ד"ה ש"פ ו"ה נ"פ תבש ,א"הס ז"פ
 ,ג"ה א"פ תינעת

 ,האלצב ירמ אבא 'ר
 רמאמה לבא ,ג"יפ לאומש 'דמ רכזנ

 םשו א"הס ז"פ תוכרב ימלשורימ עבונ
 ,יפוי "רד הוחא ירמ אבא 'ר

 .אתולג שיר ירמ אבא
 אלו וילע - והשאש :וס הדנ רכזנ

 קחצי רב נ"ר לזאו הליבמל ךליל ההצר
 אבקוע רט ןב היהש ז"עסבו ,הסייפל
 לש םימכח אניברו אברו אתולג שיר
 םישבושמו םיעטוקמ וירבד לכש עודי ךא
 ל"שרהמ תבושתמ איבמ ד"הסבו ,םירפחו
 הליחמבו ,ונתה היה ןמחנ ברש ו"ס
 רב נ"רש בשהש םישודקה ויתומצעמ
 י"שר תערכ האישנ יבד הינתה אוה קחצי

 י"שר תעד םגש נ"ר ךרעב ונראב רבכו

 האישנ יבד הינתה היה בקעי רב נ"רש
 ,קחצי -רב 3"ר' אלו

 אבא
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 ,האשרנ אבא ךרע .האיתנ אבא

 ,הארופ אבא

 םהינשש רמ אבא ונבו פ"רד ונתוח
 ,:בנ :םל  תובותככ ויתונב יחקול ויה
 .:רי ןירדהנסו

 ,יאמיס ןב ףסוי ךרע .ימיפ אבא

 .הקומס אבא 'ר
 היכרב 'ר = הנ :א"ה מ"פ תוכרפ

 היברב 'ר זדג"פ ר"מבו ,ומשב ובלח 'רו
 דיקומס אבא םשב ובלח (ירו ליצ) ר"ב
 ר"א ז-תישארב אמוחנתבו ,(הקומס ל"צו)
 תעדו | ,ינומראה אבא 'ר םשב היכרב
 קומס יכ הקומס א"ר אוה יכ ל"ז ב"שרה
 ,םודא אוה ימרא ןושלב

 .אבר אלס אבא 'ר
 ירבד לע ףיקתמ .איק תובותכ רכזנ

 ןיסחויבו ,וירבד לע בישמ ייבאו אעליא 'ר
 ,אחא'ר סרג

 ,חיטב ןב ךרע .ארקיס אבא

 .איגנגוהפ אבא ₪

 ר"בו .גנ"ה ד" הכוס  .הדנאב צו

 רבכו איננוררפ םשב רדדיפ ר"מבו ,וחא"פ
 ר"מבו ,איגנורפ ל"צש םש ש"שרב ריעה
 הזה רמאמהו אינמורמ א"ר חהב"כפ

 ,אירוגנפ א"ר םשב | זחתוממ אמוחנתב
 םשו איגנורמ אביב 'ר אמדא"פ ר"כיאבו

 'פ יתבר 'פבו ,אירוגנפ אביב 'ר א"נסס

 לש םש אוהו ,אלגנורס א"ר ינימשה םויב
 םיאלככ וריע םש לע ארקנו דחא ארומא
 םש רכזנש ג"ה ב"יפ תובותכ ,ג"ה ט"פ

 .ןיגנורפד אתקיתע אתשינכ

 .ינודיצ אבא

 ידימלת םע דחי גחו"פ ר"הק רכזנ
 רמאמהו נ"בשר םשב םירמואה אבא 'רד

 אסרגה םשו דחגככפ לאומש 'מב הזה
 בתכש ד"הס תנווכ הזו ,ימא 'רד ידימלת
 ,ימא 'רד ידימלתו ,ג"כפ לאומש 'דמו

 'דמו ל"צו םיקבדה ןיב ודירפה םנחבו

 ,ימא רד ידימלת םע ג"כפ לאומש

 ,איינגיתרק וא האניטרק אבא 'ר
 רכזנ ןורחאה םשב ,ימלשוריב ךא רכזנ

 ח'פ ט"ה א"פ םואלכ ,ב"ה ב"פ יאמד
 א"ה ז"פ ןירדהנס ,ב"ה ב"פ תינעת ,א"ה

 םשבו  ,א"ה ז"פ א"הס ג"פ תועובש

 ז"פ תבש ,ג"ה ר"פ תוכרב רכזנ ןושארה
 הובוחב .. ביה .,א"פ אב ג ו

 ץרתמ א"הס ג"פ תועובשבו ,,א"ה ה"פ
 'ג רודב ךרעל היה כ"א ,ותיישוק אל 'ר
 ,י"אד .יארומאל

 .אשישק אבא
 ןירדהנסד ק"פמ ןיפחויה איבמ ןכ

 ,אשישק ייבא ,] םש ונלש אסרגו

 .ן"יש ךרעב .לואש אבא

 .ו"ית ךרע .אדיסח אנחת אבא

 ,יאבא
 יאבא ןב יסוי אבא

 ,וכרע
 ןייע | ,וצ םיחבז

 ,אמוחנת אבא

 אמוחנת 'ר אוהו ךדא"פ םילהת 'מ רכזנ
 ,וכרע ןייע

 ,ימיד בר ךרע ,אתוחנ ימודבא 'ר

 .(יעיברה רודב י"אב ארומא) ,ימידבא 'ר

 'רו רזעילא.,'ר..בזה ג"פ .ןגבורש. הבה
 'ר הזו ,אנמ 'ר. םשב . והייורת ימודבא
 'ר ןב אוה | רזעילא 'רו ,ינשה אוה אנמ
 תבשמ חכומ ןכו ,הנוי 'רד וריבח יסוי
 *ר םע דחיב ימידבא 'ר רמאש רד"ה ה"פ

 רמול א"או ,ארא רב אייח 'רו אנינח
 אדא רב ח"רו ןושארה אנינח 'ר אוהש
 רודב ויה םהש ארפק רבד ותוחא ןב
 'ר אוה קפס ילב ךא ,םיארומאל ןושארה
 רב ח"רו אנמ 'רד ורבח ןורחאה אנינח
 ינמ 'ר םע תקולחמב אוהש ןורחאה אדא
 איילבב ימא 'ר רמא ז"עו י"פר ב"בכ
 ימידבא 'ר רמא כ"חאו ,הדהמ הניעמשינ

 הניעמשינ



 הפיח ןמד ימידבא 'ר--ימידבא 00

 יאלבב ימא 'רש עודיו ,הדהמ הניעמשינ
 ימיב .לבהב פא. חיה
 ,ימידבא ירי רמא אה "אפ תומורתב

 לע א"ה ז"פ ןיטיג הנשנ רמאמה ותואו
 א"ה  ג"יפתומבי" ןכוי ,ירמ" אבא '"ר 'םש

 דיה 'א"ש םשי הנשנוה \ מידבא ה"א

 היה ירמ אבא 'ר יכ ירמ א"ר םש לע
 ראובפכי יסויי'רפ רועלא רד דיבה םינ
 ,ימירבא לא "אלה םפ בבון: הכהעב

 ,אבא 'ר םש לע ג"ה ג"יפ תובותכ הנשנו
 'ף ל"צו ."ירמ, .תבית רפח  יכ הארנו
 ,ירמ אבא

 ,ימידּבא

 || בר ,:ם .םירהב .לפירבש כו,אנינח "ה
 ףסוי בר ,: גנ תוכרב ימידבא רב אדסח הבא |

 רב רקחצה יפקחי: ןפוריע?למיחבא רב
 רב קחצי 'ר ,: גל תוכרב (אנת) אמידבא
 לאומש 'ר ,:זע תבש (ארומא) אמידבא
 אפילחת 'ר  ,ט"פר תומורת ימידבא רב
 ,קייםיחספ ימידבא רב

 סל רד חת .ופידכא"י'ר
 ,ב"ה היפ תובכבו רכוב וב "ד ריהב]

 ּב"בבה ..ה"ה בב בש ה ןיפ םיאלב
 קלע םעב אתא ירש רפופו קיה ב'פ
 רבפו ורקבל ויחא יסא 'ר קילסו ,הלחו
 ןיכירכת = ול | ןמיזו תומל  הטונ .אוהש
 ,אפרתנ כ"חאו

 ,אהו דמה הבי יפיהבא כ

 תולצוח יאמ רמאש ,כ הכוס רכזנ
 בורקו ,שרבר .שרפמ אבא רו = ,ילכוורמ
 ירודמה רב םתפ  אוהש רמול "דואמ
 דע םימי ךיראה רשאו לאומשד ודימלת
 שרפמ ל"רש רה"סב בתכש המו ,אבר
 הגנש הליחמב ,כ  הכופל ותנוכו וירבד
 לבא וירבד שרפמ אבא 'ר ךא םשו איה
 ,וילע קלוח ל"ר

 אספת הב ,אטח.הב מידבא :ר

 רמלמ רמאש :,חפ תבשב הז םשב רכזנ
 ,תיגיגכ רהה .תא םהילע .ה"בקה הפכש

 | וניצמו - ,ישא+'ר

 ימיד בר םש לע רמאמה הנשנ :ב ז"עבו
 ןיבוריעבו ,ימידבא אהיא ם"קדבו ,אמח רב

 2 רכ אמה רב  ימירבא 'ר ,הנ

 סרג ם"קרבו ,'וכו אוה םימשב אל ביתכר
 כ בא ר"א ,םי ז"עבו ,אפה רב

 תוירוהבו ,'וכו הרוהב קסועה לכ אמח
 אישנל טרפ אמה רב ימידבא ר"א ,י
 ,אפח רב ימידבא 'ר ,חיק םיחבזבו ,'וכו

 ס"קדבו ,אמח רב תצבוקמ הטיש תסרגו
 ,אסוד רב אמח רב

 ,םדוקה ךרע ,אסה רב ימידכא

 בהט לרב .ימידבא יה
 !ה.םשב המא -,גי ה"ה .ג"פ ק"ומ רכזנ

 ו ד .היתכב רב ימידבא 'ר

 רב ןתנוי 'ר ה"הס ו"פ ןירדהנס רכזנ
 ו ו ת"רר .ב"ב ימירבא 'ר ילה
 ,הישאי

 6 חנוירב יטידבא 'ר

 ,ג'קפר םילהת

 ,םוהנ ורב יטידבא''ר

 ר"שב לאומש 'ר ,ח"הס ג'פ ק"ומ רכזנ
 םוקמב רכזנ אלו ,םוחנת רב ימירבא
 רב לאומש 'ר בותכ היהש הארנו ,רחא
 לאומש 'רש שוריפהו םוחנת ר"ב ימידבא
 נפנה "ר םשב 'רמא ימידבא רב

 'ך םשב ןושארה רבמ השענ םיסיפדמה
 לאומש 'ר הזו ,ןיווקה וריפחה ינשה רבמו
 היהו תומוקמ המכב רכזנ. ימירבא רב
 ,אנמ 'רד ודימלת

 ,הפיח .ןמד ימידבא 'ר

 ,הפיחד אמודבא 'ר ימלשוריבו
 ו ולב | ייאב- <רודה .לודג | היה

 תוכרבכ יפיפ רב יולמ לביקו  ,ישילשהו
 זיתהל ךירצש ומשב רמאש | ,ר"ה ב"פ
 תומורתכ ל"בשרמ לביק ןכו ,ורכזת ןעמל
 א"פ .ןיבוריע ,ב"ה ד"פ םיאלכ  ,ג"ה ג"פ
 ןמד ארקנ .הארנה יפכו ,א"פר הכוס ,מ"ה

 הפיח

 דס :רכזמ
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 וניצמדכ שירה הפיח ריעב היהש ןעי הפיח
 יספ ריתהל הפיחב הרוהש ב"פר ןיבוריע
 ,תואריב

 'רד ידימלת ילודג לכ םע עעורתהו
 ,אחפנ י"ר םע קלוחש וניצמדכ ןנחוי
 אפיח ןמד ימיד בר אתיא םשו) .טכ הליגמכ
 ירה אתיא ד"פר 'תינעתו '" ד"פר <" תוכרבב לבא

 .ארבתסמ היתווכ רמא ןיבא 'רו (ימידבא

 הדנכ ןמחנ רב קחצי 'ר םע דחיב בשוו
 .ז"ה ב"פ

 רב אבא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ג"פ הליגמ ,א"ה ר"פ תוכרבב אנימז
 ,א"ה ר"פ תינעת ,ה"ה

 ['ר] רמא : גל ןישודיקכ ומשב והבא 'ר
 והבא 'רד הירב אנינח 'ר יל רמא היקזח
 ,אפיח ןמד  ימידכא ר"א והבא יש

 ( הבא 'ר תבית  רפח | ג"ה יפי טורה

 רב בקעי יד ללא ובו" הזה .ג/פויקומבה
 'ךל הינילאשו יתייה ךמע והבא 'רל אחא
 ,'וכו אפיח ןמד הימדובא

 ,א"אפ ר"כיאכ ומשב :היכרב "'ר
 ,ג"ה  ג"פ/ :תומורתכ :'דמשב" אריקה

 ,ט"ה א"פ ןיבוריע
 ומשב גהבא'"ףה הורע

 .; גל ןישודיק ןייעו ג"ה ג"פ םירוכב
 רב לאומש יד "וא :ינ"ב  לאעמשיש"פ

 ,ןדב"יפ ר"הק ,בדח"יפ ר"קיו ומשב ינמחנ
 ,ר"ה" בפ: תוברב :הטשב למ
 ומשב :: םחנפ | "רו" "ןוטונינהמ

 ,ר"פר
 ,זימב = הלוגוס וגניצמ - הבלחב פה

 ב"פ תיעיבש ,ד"פר תוכרב ,: גל ןישודיק
 .ה"ה ג"פ ק"ומ ,ב"פר ןיבוריע \ ,ה"ה

 ,םישרדמב םימעפ המכ רכזנ הדנאבו
 הטונה הדגא רפס רביח אוהש הארנו
 רמאש :: ביז ב"ב  וניצמדכ  תורתסנ 'דצל
 ןמ האובנ הלטנ  ק"מהיב .ברחש | םוימ
 לבאיש םדוק -- ,םימכחל הנתנו םיאיכנה
 יתינש רמא די דורתי אמוחנתבו ,'וכו
 'בכ .יניסל ה"בקה םע ודריש "יתנשמב

 תופהב

 ר'קיו ןכו ,'ובו ש"האלמ תובכרמ םיפלא
 רוהט ינאש האר ה"בקה רמא | ,אחח"יפ
 הרוהט ךל יתתנש המשנו -- רוהמ ינועמו
 םיכנ השש 'ט קוספ ז"פ ר"שהשבו ,'וכו
 . לאינד תא וכילשהש םויה ותואב ושענ
 וליפא רמא לחא"פ ר"כיאבו ,שאה ןשבכל
 םילהת 'מבו | ,םדיקפת ןישקבמ םיכרד
 ה"בקה דיתע תומלוע י"ש רמא ו"א"לפ
 זמר םילהת טוקליבו ,קידצ לכל ליחנהל
 םימלועמ ,תומלע לע חצנמל רמא אנשת
 המ ןיעדוי ונא ןיאו וניארש םירבדה ןה
 | ,וניאר

 .ןירופוצה מוד

 'ר ,ט"ה א"פ הציב וניצמ ויבא םש
 'ִרד הובא- ימוא ה םשפ :.הזעל:'ר :קחצו
 'רד ודימלת היה אוהו ,ירופיצד אמודבא
 תוכרב וגמ .'ר,ומוק-יעב .ונוצמדפכ 4-8

 בפ.-הדג, -(ב"ה :ב"פ- תינעת + היה

 הנוח 'ר..םשב י.ירמנאש ..וניצמ נו

 ,ב"הב ב"פ תובותככ

 ,אחלמ ימודבא 'ר
 רשב רכומ היהש ר"פס מ"ב רכזנ

 '4 ל"או שוחכ רשב םימב הרוש היהו
 ב"פ .הכוםבו ,'וכו ןנתהו אחא ףב בקעי

 רמוש היה יכ הכוסל ץוח ןשי היהש ה"ה
 וראו ,;אבא ..רב ,אייח זר, רבע התנה

 יפית יל

 ינב השמחהמ דחא היה אוה
 הז םשב רכזנו ,אתפלח ןב
 ,סומידרוו ךרע ןייעו א"ה

 פה

 א"פ תומבי

 :םומיחבא 3

 ,יעיברהו .ישילשה רודב י"אב ארומא
 רחאש ב"ה א"יפ תובותכב ךא רכזנ
 'רש | ותונמלאל ןישרויה .ורמא ותריטפ
 עבתתשב ידכ הנאשיל הצור ןהכ רב אבא
 ,תונוזמ הל ןתילמ ורטפי זא .התבותכ
 רכזגו ,היתונוזמל  הריזחהו .יסוי 'רל ואבו
 ,ש" רוחא"פ רב

 ןדבא



 ןדבא

 (.א רבדמב ינועדג ןב ןדיבא) יברד ודימלת

 ןכו "ןדוי, אבא אוה יתימאה ומש

 ןובא 'ךיש "ךורעבו ו ילפ- רבב רכז
 ,ןד אבא ומכ אוהו ןד היה ומשש ותעד
 :זכ תוכרבכ ןדיבא םשב רכזנ ילבבבו
 ,ןדיבא םשב ךא ימלשוריבו ,ןדבא וא

 היהו יברד ידימלת ירחבוממ היה אוה
 ר"ב ,א"ה ד"פ תוכרבכ ולש ארומא
 וידימלת לכמ ותוא רחב ינרו ,חדי"פ
 ,ום הדנכ ,רבד הזיא ררבל ךירצ היהשכ
 ןדבאל ל"א יברד הימקל יאתאד איהה
 א"פש רפוסי :חק תומביבו ,'וכו התעב ליז
 לכו (תעדה חסיהב) אתביתמל יבר אבשכ
 ,ול  דעוימה ומוקמל בשיל רהימ א"וא
 דבכ םדא היהש י"רב לאעמשי 'ר דבל
 ,ומוקמל עיגהל לובי היה אל רשב לעבו
 לע עיספמש הז אוה ימ ןדבא רמאיו
 י"רב לאעמשי ינא ל"א ,שודק םע ישאר
 התא יכו ל"א ,יברמ הרוה דומלל יתאבש

 יכהדא 'וכו +יברמ הרות דומלל ןוגו
 ןדבאל יבר ל"א יברד הימקל המבי יאתא
 'ר ל"א אצישכ ,(איה הלודג םא) הקדב קופ
 השאש אבא רמא ךכ יברל י"רב לאעמשי
 את ןרבאל יבר ל"א ,הקדובל ןיכירצ ןיא
 ןדבא עספמ אק ,ןקז הרוה רבכ ,תיכירצ אל
 לאעמשי 'ר אצמ זאו ,ומוקמל עיגהל

 ל"או ,ונממ ונובלע תא תובג
 לע עספי שודק םע ול ךירצש ימ ןרבאל
 ןיכירצ ןיאש התא לבא שודק םע ישאר
 םע ישאר לע עספת ךאיה שודק םע ךל
 םוק ןרבאל ל"או י"ע םיכסה יברו ,שודק
 ,שנענ ןדבאש ארמגה םייפמו ,ךתכודא
 'בו ,ועבטנ וינב ינשו ערטצנ אוה ףוסבלו
 אנמחר ךירב רמא יב"נרו  ,ונאמ ויתולכ
 ,אמלע יאהב ןדבאל היפסכד

 תא ולאשש השעמ רפסי :כ תוכרבו
 יברל לאש ןדיבא 'ר ה"פר תוכרבו ,יבר
 ךא ונממ וניצמו ,שדוקב תולעמ המכ
 ןנבר אה"מ די"פ תבשב תחא הכלה

 ורה

 והבא 'ר--ןדבא

 בותכל ךתומ ףוע רועש ומשב ןירסיקד
 הצרי י"נ רנמר ב"ר גה"רהו ,הזוזמ וילע
 ןרהא בר םשב ןירסיקד ןנבר ל"צש שבשל
 ,אניבר ןמזב היה ןרהא ברש האר אלו
 ,י"אד תובישי לכ וברחנ רבכ זאש

 .והבא 'ר

 י"א יארומאל ישילשהו ינשה רודב
 תכ חכ ברב וטשפתה םהימיב רשא
 תלשממו השודקה ונצרא בחור לכב םינימה
 קיצהל וליחתה המהו םריב הנתנ ץראה
 תלמחבו ,לארשי הרוזפ הש תא קיעהלו
 יצח םב הלכא יצח רמאו עבשנש 'ה
 םורממ ונל חלש ,םילכ םניא םהו םילכ
 ,והבא 'ר תא הבברמ לוגדה שיאה תא
 יוארכ הכחר דיב ותוא הקינעה עבטהו
 ,רודה גיהנמל

 לכ אילפהש דע ראות הפי היה אוה
 והבא 'רד הירפושש ,דפ מ"בכ | ויאור

 לעב היהו ,וניבא בקעיד הירפוש ןיעמ
 תיבל לע והבא 'רש .ס תוכרבכ לודג חכ
 שיחרתא היתותמ ינב יב תיחפא ץחרמה
 דחו האמ ליצהו אדומע לע םק אסינ היל
 רפוסי .בס תובותכבו ,הידי רחב ירבג
 יכמס הוה ינב יב יאק הוה והבא 'רש

 היתותמ ינב יב תיחפיא ידבע יירת היל
 והניקסאו קילפ אדומע היל ימרתיא
 אוה יכהד רחאמ יכו ןנבר והולאששכו
 ? היכמסימל ךל המל (ב"כ לודג חכ לעב התאש)

 אוה ןכ ,הנקז תעל חינא המ כ"א ל"א
 .ז'ה א"פ הציב

 ידידר קסעמ בר רשועב וכרב 'הו
 גהנתהש דע ,ד"פס מ"ב ימלשוריכ םישנה
 ,טיק תבשכ םעה ירישעו םירשה דחאכ
 (ןש לש אסכ) אנישד אקתקתא בשי אוהש
 מחוש היה תבש יאצומבש :םיק םשו
 הנממ ךירצ היה אלש ףא אתלית אלגע
 לא ותוא המירה םלוכ לעו ,אתיילוכ ךא
 המכב ותואיקבו הלודגה ותמכח לע
 לצא תוכלמל ברוקמ היה ז"יעו תונושל

 ירש
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 ףשאכו \ ,טל ז"ע "הי" תיפותכ הדל הר | תובותכב ,ןירסיקב ויהש ימור יליצאו ירש
 יבל אתביתממ יתא הוה יכ והבא 'ר ,זי
 היפאל רסיק יבד אתהמא ןקפנ רפיק
 אנרבדמו הימעד אבר ,יכה היל ןירשמו
 ךייתמ | ךירב ארוהנד אניצוב היתמואד
 ודובכו ורשעב האגתה אל אוהו ,םלשל
 חלוש יכ ולכש יניעב ןיבה .ךא  ,ברה
 םינותנה ויחאל עישומו ליצמ תויהל םורממ
 םינפ אושנו ,די הגיגח ורמאש הזו הרצב
 והבא 'ר ןוגכ -- ורודל םינפ ןיאשונש הז
 אמויבו (ןירפקב סרג םש טוקליבו) רסיק יב

 יפא 'רו ימא 'ר וליפאש ,הס תומבי ,גע
 ,רסיק דובכ םושמ  דובכ ול וקלח

 םהצנו םינימה םע דימת חכותהו
 פרג ס"קדבו) יקודצ אוהה ל"א ,י תוכרבכ
 הנתשנו םינשיה םיפופדה לכב אוה ןכו אנימ

 ,טל ןירדהנס ,: חמ הכוס ןכו ,(רוזנעצהמ
 בתשה והבא 'רש רפוסי ,ד ז"עבו ,.טצ

 ,אוה לודג םדא ארפס ברש םינימה ינפב
 סיאור ונא הזמ) פכמה ול ולחמ הז רובעו
 ואצמ א"פ (השדחה תכמ ויה הנידמה ינטלשש

 דחא קיספ שריפ והולאשו ארפס בר תא
 היל ורעצמ אק .ווהו םבישהל עדי אלו
 לודג אוהש םהל בישהו והבא 'ר אתא
 ךירצ םכמע ינא דימתש ינא ךאו הנשמב
 בישהל לכואש ידכ ארקמב םג ןייעל ינא
 ןינמ וגממ ולאש ב"ה ד"פ תומביבו ,םכל
 ןוכרדמ ל"א יח אוהש םישדח 'ז ןבל
 םיאור ונא הזמ) אמבא אטוז ןוכל ביהי אנא
 רפוסי ג"פר הליגמבו .(ןוי ןוטלב יקב היהש
 ירו :יפא יו ואבא רב "ח"א

 הכלהו ,רמת םשב תחא השאל ימא
 וחלש םימכחהו םהילע הנישלהו ןירפיקל
 אוהו | ,םינידה קיתמי .אוהש והבא 'רל
 סייפ .רבב םהמ:'ג יכ' הריחב םהל בשה
 ,סייפתהל הצור הניא רמת השאה ךא

 ירסיקב דלונש הארנ  ,ובשומ םוקמ
 שרופמ וניצמ אלש פ"עאו םש לדגתנו
 רוריבב ונל = עודי לבא ' ,ירטוקב ₪
 ,די הגיגחכ ירסיקב היה עובקה ומוקמש

 הליחמב ,שרדד

 ,תוכיראב האלה ראבנ
 האר רשא וגו תב תא אצמ םשו

 ,ח"ת םינב ול הדילוה רשאו המע םייח
 י"פס ר"הקכ אפילחת 'ר תב התיה איה
 יתראב רבכו וימח םשב רמא והבא ''ףש

 .ןירפיקד אפילחת 'ר אוהש וכרעב

 רמאי 4 רצ "ה 'בל ' ?רקה פסו
 אתירבמופמ אבו לבב רב היה והבא 'רש
 םירוכב : ןייצמו אבא רבי ועמש ירך םע

 ךא םש יכ לודג תועט אוהו נ"הם ג"פ
 רוזחהיש ףסכ םע אב"שרל תרגא חלשש
 י"פ םיחספמ היאר איבהש המו | ,י"אל
 אלל אוה י"אל הלע ותורחב ימיבש א"ה
 אירבטל אהא והבא 'רש ךא םשו תמא
 ךאו ןירסיקב היה עובקה ומוקמש ןעי
 ןנחוי 'ר - תבישיל .אירבמל"  ךלוה הוה
 ,איק תובותכמ איבמ ןכו ,ראבנ רשאכו
 לובגל אבשכ וכעד יפיכ קשנמ  היהש
 'ף "היה. הז יב" ".תועמ "כ ביאר וש
 הזו ,י"אל זא הלעו לבב רב היהש אבא
 ורב

 ךרע ימלשוריה אובמב רמאיש המ ןכו
 ןומרק (א. יוה .וקבא 'ר., ינשש התבא 'ר
 איבמו .האישנ י"ר וא יברימיב

 תוכרכ וניצמש המ" (א ן"ע תיאר תש

 ושרה ..והבא "רך םשב רהבא "רדר 7 ה הוכ

 ייפליח ב"פר םירוכבמ (ב ,ואצמהב 'ה
 יברד הילק עמש והבא 'רד הירב רב

 אלא היה אלו הזב
 ,(ישא בר ימיבש ןורחאה דבלמ) דחא והבא 'ר

 לבל רכינש המ רבלמ הנושארה היארהו
 וניצמדכ והבא 'ר םשב אבא 'ר ל"צש
 טוקליה תפרנ ,ומשב רמאש םימעפ המכ

 'יר  םשב הימרי ר איפה מר

 רמאמהש האר אל הינשה היארהו ,והבא
 תיעמש םשו גכ"פס לאומש 'מב אבומ הזה
 הזו .ש"יר השענ .ך"מסמו ,יבסד הילק
 .ךו רב

 ןנחוי 'ר היה ןושארהו שירה ,ויתובר

 אוהו

 כיב
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 ובור לבקו ולש קהבומ רימלת היה אוהו

 דע ובר לע ביבח היהו  ,ונממ ותרות
 ביתי, :ןא"ה ,ב"פ :תוכהבב מב * ואהקש
 י"רמ עב ?מצ ימ"ב+<3, ק"ב -(י"הד:הימק

 ילה ימוק :ביתה = ->ז- תוכמ -+;ומ .השוס

 ב"פ תומבי י"רל לאש ,ג"ה ב"פ םיאלכ

 רמא ,:דמ ןיטיג י"ר יל הנש רמא ,ד"ה

 תובותכ י"רד הינימ יל .אשרפמ ירידל

 יפה היפה נה ,העק .ב"ב ,ךפ ישי מ

 ליזא "ה חיים ק"ב | ,וב ז"ע ,יק תבש

 4 תהובותכבו ,רכ תוכרב "רד הירהב

 'רל בקעי ןב לאעמשי 'ר לאש רמא
 ,יעמש אנאו ןדייצב ןנחוי

 רמאש דע ויניעב כ"כ לודנ היה וברו

 ןנחוי 'ר  ונל חתפ ,ב"הס ב"פ םיחספ

 והבא 'ר :חב ז"עבו ,הרואכ ריאמ חתפ

 .'וכו י"ר היל ירוא הינדואב שח
 ;הב ,תבש ומ .תוברב י"רא .והבא ד

 :דכ םיחספ ,:חע :בכ :גי ןיבוריע ,,דלק

 הליגמ | ,,דמ הכוס ,:נ אמוי ,:גמ :רל

 8 .תובותב אדע בש הס תומכי מ

 רי. ,וזנ :רל \ םירדג דק : הס הג : דב

 ןשוריק ,ןפ נר רמ ו מ קהל
 ,םל כ"ב םס תי מ"ב כ ק"ב שמ

 4 דש ורפי ומ בל" ןיררתנס ,,ניק" הפ
 אכ תועובש 0 רפ בס אנ ,כמ קש

 תפ מפי תוחנמ ון" בי 1 םיחבו
 ב הרשמה ,8 ןיברע נק ןצ הנ ןילוה
 ימלשוריבו ,,גי הדנ ,,רי הליעמ ,,ומ תותירכ
 רמאש המ תוכלהו םירמאמ ונממ אצמנ
 ,םישלשו תואמ 'ב ךרעל י"ר םשב
 אבומדכ םימעפ 'אל ךרעל םישרדמבו
 הארמה לכ ןורושי יקקח תסנכ רפסב
 .ןהיטרפל תומוקמ

 אמויבו ,רזעלא 'רמ הברה לביק ןכו
 יה וברי .היהש א"ר הד יי"שרב 5

 ,,אמק :רלק תבש א"רא והבא 'ר ,והבא
 אמוי ,,המ הכוס | ,,זכ הגיגח ,:אכ םיחספ
 תל ירי בלי םיררנ וסיי תוכותבכ* ₪
 ק"ב ,:ונ ןישודיק ,: ם ןיטיג ,: המ המוס

 ןיררהנס ,,בנק :הלק ב"ב ,:דק מ"ב ,:אמ
 |[ וקובה . ,.בנ .הדנ - ;,ז היק..ןילוח .,( הכ
 רבלמ םימעפ םישימח ךרעל ומשב רמא
 א"ר םע קלוהחש וניצמ ןכו ,םישרדמב
 ,;הל .הטוסכ

 ג"פ המוס הינימ יעב ,ל"רמ לביק ןכו
 ,יזבק תבש = ,זמ תוכרב לב"שרא  ,ז"ה
 ימלשוריבו ,.בכק ןילוח ,.גי הציב ,,ומ םיחספ
 האפכ ומע הרבחל חראו ,תומוקמ המכב
 'רב י"רו והבא 'רש השעמ ג"ה ו"פ
 ןוהלקיפא . םרכ לע ורבע ל"רו .אנינח
 א"פ רשה"שבו ,'וכו אקיסרפ דח םיראה

 ולע לב"שרו והבא 'ר ,ינוארת לא קוספ
 ןכ הב ל"רל ל"א .ןירסיקד  הנידמ דחל
 תחנ ,איפודיגו איפוריחד אתנידמל ןנילע
 וה ולח אפסו הירמח ןמ ל"ר ול
 ימב הצור ה"בקה ןיא ל"או הימופב
 .לארשי לע אירוטלד רמואש

 אנינח 'רב יסוי 'רמ הברה לביק ןכו
 תחל ..רטאש ,,הק .מ"ב | ,:רצ תבשכ
 'רב י"רא ,ח"רב"ירד הינימ יל אשרפמ
 ךרעל וניצמ ימלשוריבו ,.ק םיחספ אנינח
 ,ומשב רמואש םימעפ םישמח

 תבשכ ומשב רמאש יול ןב י"רמ ןכו
 ודימלת היהש םש עמשמו ז"הס א"פ
 [םותבש :רניצמה ובו > ,ט"ה א"פ הציבו

 הוה לב"ירד הירתאל והבא 'ר עלקיא יכ
 הירתאל | ,(לב"יר תטישכ) אגרש לטלטמ
 .לטלטמ הוה אל י"רד

 הפיח ןמד ימודבא 'ר םושמ רמא ןכו
 קרט (;,בוחה"ה :נ"פ:קילמ |: גל.ןישודיק
 תולבק | ודיב ויה .ויתוברמ לביקש המ
 וניצמדכ םינושארה םיאנתמ תובר תוכלהו
 ,ב"ה ג"יפ תומביכ רזעילא 'ר םשב רמאש
 ה"פ ש"עמכ עב"אר םשב ,וטחא"פ  ר"ד
 םשב ,חנ אמוחנתב ה"בו ש"ב םשב ,ה"ה

 [] עב ...,ה"פס . תוכרב .,לאילטג | ןכר
 'ך םשב | ,יאמד ףוס יאני 'רב יאתסוד
 ,:אפ ןישודיק ,.בס ,גנ םירדנ ג"ב אנינח
 ,,מ ןישודיק אנינח 'ר םושמ ,:טל ז"ע

 תוכרב
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 ,מההדח"יפ | ,בירח"'פ ריב "₪
 'רי"םשב 'גהנ"פ ר"הק ""ןתנווו ומה
 תומורת ףופ ימלשורי יאמכע ןב ןתנוי
 ז"רו יאמבע ןב ןתנוי יל הנש רמאש
 יקבו אוה לודג םדא ל"א ובימ המ ולאש
 אמוחנת ארמז ןב יסוי'ר םשב ,ונתנשמב

 | תבש יאני 'ר םשב ,ג"םיטפשמ ,גדתומש
 ,ב"ה ז"פ ,ג"ה ג"פ תבש מ"ר םשב ,,איק
 ,א"הס ד"פ ז"ע בר םשב ,ו"פ ילשמ 'דמ
 רמא | ,יאמד ףוס ימלשורי יבר םשב
 תועובש ,ג"פס הלח ,: טע ןירדהנס לאומש
 ב"ב אליקח ןב קחצי 'ר םשב ,ד"ה ו"פ
 ינמחנ רב .לאומש 'ר םשב | ,א"ה י"פ

 עעורתהו ,ג"םיבצנ אמוחנת ,ג"פס תינעת

 'רו .ימא 'ר  ,י"רד ידימלת ילודג לכ םע

 ול וקלח י"אד יבישח ינהכ ויהש פ"עא יסא

 א"פו ,הס תומבי ,,נע אמויכ לודג דובב

 בקעיש .חכ ז"עב תחש תדרמ והוליצה
 אל יאו  היקשאו אמס היל ימר  האנימ
 היקספ היקשל והוכחלד יסא 'רו ימא 'ר

 | םינימה םע דימת היהש ןעי הארנו) ,היקשל

 לעו םהילע חוטבל קקזוה ןכל ללכה תבוטל

 םילודג ויה םה לבא (הז ול עריאו םתאופר

 .מק ב"ב | ,:הס תומבי וניצמדכו ונממ
 ךלהש | ו ןילוחבו ,יסא 'ר םשב רמאש
 ושע י"עו םיתוכה רבדב םהינפל רפיסו
 'רו .אחפנ קחצי 'ר םע  ,םו"כעכ .םתוא

 אנינח 'ר םע ,חל הציבכ יזפ ןב ןועמש
 ק"ב ,.טב ןיטוג | ,: רפ תובותכב יפפ רב
 ,יטל .ב"ב , אבא. רב .אייח- 'ר .,םש ומ

 והבא

 |. תריטפ ירחאו . ,י"ְה ירבדב םש ןיקלוחו

 שירל השענ | ,א"רו .ל"רו י"ר | ויתובר
 וצבקתנו הברה הרות םש ץיברהו ןירסיקב
 תוריזגה וברתנשכו ,רודה ילודג לכ וילא
 'ר תא ויפנכ תחת חקל לארשיל וקיצהו
 ,ןנחוי 'ר תחת ךלמ רשא * ותבישיו ימא
 הירב אבא 'ר = :ופ .ןילוח .וניצמש הזו
 "ירסיקר אקושב,, ימייק ווה ז"רו א"ב ח"רד

 ימא 'ר  קפנ אשרדמ יבד אחתפא

 ,'וכו והניחכשא
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 דובכב עגנ אל . קפס ילבש פ"עאו
 ,אתביתמ שירה היהש ימא 'רד תישארה

 ןקיתו ריעה שירו ןייד היה והבא 'ר לבא
 א"פ ןירדהנס וניצמדכ הברה תונקת םש
 אתשינכב ןייד ביתי הוה והבא 'ר" א"ח
 ו"עבו ,(ידיחיב) הימרגל ןירסיקד אתרדמ
 םיגד יבריק ירסיקב והבא 'ר זירכא טל
 ,דל ה"רבו | ,םרא .לבטי"ןוחלנ תב
 ב"פס יאמרבו ,'וכו העיקת ירסיקב ןיקתא
 ותלפתו | ,'ובו ןירסיקב והבא 'ר | גיהנה
 תועשמ | ונליצתש -- ןוצר יהי  ןיקתהש
 תואצויה תוערה | תושקה | תופוצחה
 ,א"ה ה"פ תוכרב ,םלועל אבל תושגרתמה

 ךא ןירפיקב שירה היהש דבל אלו
 וניצמדכ הנידמה ירעב בבס רורה לודגכ
 ,םש הרוהו הרצבל ךלהש א"ה ג"פ תבש
 רב אבא יבג לבקתאו לאבראב היה ןכו
 ו"פ תיעיבשכ היל ןוליישו ותא ןימינב
 םהל הרוהו אירדנפכלאב םג היהו  ,ג"הס
 ,ןישארה ט"וי לחשב תבשב בלולה לוטיל

 האישנ הדוהי 'ר היה | וימיב אישנה
 תבישיש פ"עאש ירופיצב בשוי היהו ינשה

 לבא ויפנכ תחת והבא 'ר חקל ימא 'ר
 ראשנ לודג ןקז זא היהש האישנ הדוהי 'ר
 היל .תלש . ב. ד"ר רגיצמש "הזו .דמוסמב
 ימא 'רש ןעי | ,'ובו ימא 'רל האישנ ""ר

 .ירופיצב היה האישנ י"רו ןירפיקב היה
 אישנה םג אב זא האישנ י"ר רטפנשכו

 ורבגתהש ןעי | ןירסיקל ונב לאילמג 'ר
 ורמאש הזו ,ירופיצ ריע הברחנו תוריזגה
 ינלאש אל ינאו והבא ר"א א"ה א"פ ז"ע
 ול" יתרסאנ יריריל . ךליל והמו "ברבייה
 והבא 'ר שקיבו היה ןטק םדא ג"ר --

 סופת האישנ יבד :רפ תובותכבו ,ורדוגל
 והבא 'ר ביתי .אטמיסמ ימתיד אהמא

 'ך .ל"א -- אחפנ י"רו יפפ רב ח"רו
 ותיפינחמ והנינ האישנ יבד םושמ אבא
 םע היה אישנהש םיאור ונא הזמו ? היל
 כ רצ. אלה בל ירקח ךפסבו הבא
 ךומסל הצר אל האישנ הדוהי 'רש רמאי

 הס
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 יניעב בושח היהש ןעי וקיחרהו והבא 'רל
 וילע- .רמא והבא . 'רש. פ"עאו . .,רסיקה
 אוה האישנ י"ר אוה ב"ה .א"פ ןירדהנסב

 המ, יב .,לגהג,(תועט . ,הוב- .העמה .,וגיבר
 לע..אוה וגיבה .נ"יר..לע .גחבא 'ר רמאש
 רוע הכזש יבר דכנ .ןושארה האישנ י"ר
 והבא !ה ימוב .לבא ,הירועג  ימיב וריכהל
 חכ התיה זאש ינשה האישנ י"ר | היה
 ןנחוי 'ר אתביתמ שירה ריב ךא הכימסה

 אתביתמ שירהו תואישנה הקלחתנ רבב יכ
 ,ןושארה האישנ י"ר תריטפ םוימ םינשל
 והבא 'רש 109 רצ םש רמאש המ םגו

 אלו רומנ תועט אוה הבישי שיר היה
 היה ימא 'ר יב הבישי שיר םלועמ היה
 תריטפ ירחא םגו ,אתביתמ שירה וימיב
 תונמל וצרש ,מ הטוסב שרופמ ימא 'ר
 תא ונמיש רמאו הצר אלו והבא 'ר תא
 רמאג לפ רצ ,םש וכו. קבע ..ןמד .אבא ,-ר
 םיאישנה תנקת רקרקל לדתשה והבא 'רש
 תושרב אלש וליפאש רמאו -- ול ןימדוקה
 ר"קיו ןייצמו ,שרוקמ הז ירה | אישנה
 הארה הריתי הפצוחו דיעה רקשו ,טכ"פר
 זמר , םוש םש רכט אלו | ,הנירואכ דנג
 שרופמכו 'הב ןישדקמש םש רמא ךאו ו"ע
 'הב ןינתונו ןיאשונש :י ןירדהנפ ארמגב
 רטפנשכ הלעמל ונרמאש ומכו ,'זב ןירמוגו
 לע והבא 'ר תא בישוהל וצרו ימא 'ר-
 ןמד אבא 'רש רמאו אתביתמ שירה אסכ

 ירה םו הארנת יפב לבא ,נממ לודנ ןבע
 ימא 'ר אסכ לע בשי אל וכע ןמד אבא
 ישארו. גישרב תתנאכ הכו אל כל
 לק יב עי ישא "4 ךא "אד .אתביתמ
 היה ןכ אל לבא ,םנוקתכ םינשה ובושיש
 וארקנו םימכח לש ץוביק ךא וראשנ ןכלו
 וציברה רשא ןירסיקד ןנבר םשב וא
 אירבטבו) ,והבא 'ר היה שירהו המש הרות

 וניצמ ןכלו | ,(יסוי רו הנוי 'ר זא היה שירהו

 דימת היה לבבמ אב היהשכ ארפס ברב
 ,ןירסיק ימכחו והבא יר םע

 ץיברהל וחכ לכב לדתשה והבא 'רו

-==---- 

 וצבקנ תמאבו תולגה לוע לקהלו הרות
 םהל רסמ  והבא 'רו רודה ימכח לכ וילא
 .ןנחוי 'ר תרות תא

 .ומשב םירמואה וידימלתו ויריבח

 וו ןירדהנפ והבא 'רל ביתוא 'א אבא 'ר
 ,ןיררהנס שירו ,ה"פר תוכרב ומשב רמא

 [| ט/תופותכ =,;חל - :הציבב הפע :בשו
 לודג היהש פ"עא ארבז רב אבא 'ר

 א"הס ז"פ היעיבש ומשב רמא והבא 'רמ
 ,וכרע ןייע ז"ע .והוסלקו ה"ה ג"פ ןיררהנס

 ףהבא 7'לל .ימראויח רב אבא! 'ר
 רב איוח ?ר- ס"קד :תפרגו !טנ םיחספ
 ,אבא

 םופיקומ:נומשב :איבומ רב ימודבא 'ר

 גו "ה
 '4 ל"א ט"פר ריזנב איבוט רב ימיבא

 ,רלונב הל חתפו ליז והבא
 ונמזב יאנברד וימח יזאנ רב ימיבא

 ,וטק ק"בכ
 ,; דלק תבש ומשב ןיבר וא  ןיבא 'ר

 ,ג'ה ט"פ תבש |! גל םיחבו ,: מ ןיטיג
 בסקייפ ןתוקלחמ

 תל כ"ב ירחבא .'רל  ץרתמ \ איוא בר
 ,מ"יפס ד"יפר .תבש ומשב אחא 'ר

 .תינעת ,ב"ה .ה"פ הציב ,ב"ה ב"פ אמוו
 ויח ר"פ

 44 הס תומבי ומשב אנינח רב אחא 'ר
 א פפ רב אחא 'ר אוהד אכירא אחא 'ר

 ,איק תבש היל ימר
 וו ר"יפ : ןיררהנס משב יחא 'ר

 ,אייח 'רל שבתשנ א"ה א"פ תובותכבו
 .בשי ,ר"ה ג"פ הליגמ ומשב אליא 'ר
 יא"פו (אעלא 'ו םשו) :ז"יק ק"בכ ומע

 ןופצ יאעלא 'ר ןכיה והבא 'רל ולאש
 .תינרהא הרענב ץלע הדיח ןושלב בישהו
 + גנ ןיבוריעכ 'וכו

 ,; טי הדנ ומשב האנדרוו ימא
 "רל רמא | (ןנחוי 'ר דימלת) | יביב 'ר

 ה"ה א"פ םירוכב ,יבר ןפלא ןכ אל והבא
 קיכרב 'ר



 ר"שהש ,א-נ"בפ ר"ש ומשב היכרב'ר

 גדנ'פ ר"הק = כ קיפ = םילחת זי חנו
 היכרב 'ר :חכקת זמר עשוה טוקליבו
 ,והבא 'ר םשב ל"צו והבא 'רד חירב

 .ב"הס ז"פ האפ ומשב הרכ רב
 והבא 'רד ארומא היה הטישי רב

 ,יה"ס ד"פ: הליגמכ
 הירב = אנוה בר

 ,: בנ םיחספ
 ,א"הס א"פ האפ ומשב אנוה בר
 .תורשעמ ףוס ומשב אגוז

 'הל :הבח - רימלת :ומכ : היה אל
 ,ומ = תוכרבב  ,רמ// "לז ראו 8
 ליבקו היבגל אבא 'ר לע ז"ר שלחשכו
 אבט אמוי השעי וילחמ םוקישכ הילע
 ח"פ תוכרבכ יבר וארק ז"רו  (ןנברל
 ,מ"ה א"פ הציבכ והבא 'רמ יעב ,ב"הס

 תבש -,,אנ המ  תוכרבב ההבא| דו

 ,ול .םירדנ .  ,:כ ק'מ. המ הכו וומ
 ארקו ,ב"פר ז"ע ,ה"פר האפ ,,זנ ןימיג

 ביתמ ,: טנ ןירדהנסכ הלאנ דוראי ז"רל "
 .בי םיחבז ,:ט ןיטינ והבא 'רל

 והבא 'רד  הירב אריעז 'ר
 ,א"הס ג"פ ו"ע ,:ונ ט"פר תוכרב

 והבא ::ירד - ..הירב אנטה ו

 ,ו"הס ב"פ הלרע ,: גל ןישוריק
 ,ג'ה ח"פ תומבי ומשב יגח 'ר
 ג"פ ג"ה ב"פ תוכרב ומשב היקוח 'ר

 ,ג"ה א"יפ ב"ה ב"פ תבש | ,ח"פר, ה"ה

 אמוי ,ב"ה ה"פ הציב | ,ח"ה ה"פ םיחספ

 ,ריה .ב"פ :ב"ה א"'פ :תומבי = ,ב"ה =
 וה א"יפ עו א"פ תובותכ

 'רד הימק .רמא וטולב רב היקזח 'ר
 ,הפ תובותכ הימקל אתא ,:חכ ןיכרע והבא

 אוהו א"ה א"פ תובותכ ומשב אויח 'ר

 ,ו"ה ג"פ  ןירדהנפכ .יחא 'ר : ל"צו .תועמ.
 תומורת ומשב ישא רב  אייח 'ר

 ,ג"ה ט"פ
 ףוס ונמזב ןימוחת רפכד אייח 'ר

 ,תומורת

 ומשב אקיא ברד

 ומשב

 ומשב

 071 רהפא ה

 נדפ"פ םילהת 'דמ ומשב היקלח 'ר
 ו"פ תבש ומשב ןרופיצד אנינה 'ר

 ,ב"הה
 ,א"ה א"פ הדג .ומשב בוט "ה
 ד"הר ג"פ יאמד ומשב אקומס יפייט
 הלח ,ג"ה ה"פ תורשעמ ומשב הנוי 'ר

 וארק הנוי 'רו א"פס הליגמ ,ה"ה א"פ
 ,ו"פס ןיררהנפכ ןרמ

 הלח = ,ש"עמ  .ףוס ."רטשב יסוז זר
 ןרמ וארקו ,ג"ה ח"פ ןירדהנס ,א"ה א"פ
 ,ו"פס ןירדהנס

 ,א"יה ה"פ ז"ע ומשב ןיבא רב יסוי 'ר
 ,זפ אמויכ היל ימר ובח רב ףסוי בר
 האפ ומשב ידבו רב בקעי רב יסוי 'ר

 ,א"ה ג"פ םיחספ ,ה"ה א"פ

 ירקח רפסב איבמ ןכ ודימלת יאני 'ר
 אצמנ אלו ,א"ה ד"פ תבשמ 9 רצ בל
 וימיב .יאני 'ר םתס היה אל םגו םש
 יירורד יוחא עושיי  ,ז"רד ודימלת תלוז
 .;בי ה"ה ג"פ ק"ומ והבא 'רמ לאש

 ו"פ ץיבוריע ומשב אחא רב .בקעי ?ר

 .ג"'ה ח"פ .ןירדהנס ,ז"ה
 ד"פ .מ"בכ .ומשב .ידיא רב | בקעי 'ר

 ּהמ- ךא:טמס -לביקו ילואו | ,נ"ה ביה
 היה ידיא רב י"ר יכ | ,ןנחוי 'רמ עמשש
 ,ןנחוי 'רל קהבומ דימלת

 "5 .ואמד" המשב ל הב ררב//'בקעי
 תומודת היה הפ תיעיבש | ן"פר מ

 א"פר ש"עמ ,א"פס תורשעמ ,ב"ה א"יפ

 ,ו"ה זיפ = ,החיה בופ תבשו ,ר"הס הספ
 הגיגח (2"ה היפ הציב .,ד"ה ד"פ םוחפפ

 ּכ"פ המופ | ,ו הנ תיפי תומצק יה ביה
 | ,א"ה ג"פ ןיטיג ה"ה

 םיחספכ ודימלת ףסוי רב קחצי בר
 ואק הוהה  והבא 'דל"תכשאש בע
 אתיא :בכ | תוכרבבו) ישניאד יסולכואב

 יאמ ןיתינתמ ל"א | (אשואד יפלכואב תועטב
 ,'ובו ןינמיז ןועברא  הינימ הינת -- ל"א
 ייותאל היל רדש והבא 'רש ,ו ןילוחבו
 ול היהש : ונ םשו ,יאתוכ יבמ = ארמח

 אתלוגנרת
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 : טקל הירדשו (הילע הלאש) אתלוננרנ הר

 ,הפרטו והבא 'רד

 וארקו ,קהבומה ודימלת היה הימרי 'ר

 והבא 'רמ יעב ;;זמ מ"בכ ינב והבא 'ר

 תועובש ,,ביק תבש ונממ לאש ,,טק ב"ב
 ,,אכ | תועובש והבא  'רל ביתוא | ,גזל
 איתאד םינתח תבותכ איהה .,חפ ןיטיגבו
 ל"א הירושכאל רבפ --- והבא רד הימקל
 :במ תומביבו  ,ונינש .רפוס םתח הימרי 'ר
 תלייע :יִּכ < אקירז 'רל הימרי 'ר .רמא
 ומשב רמא ,היל ימר והבא 'רד הימקל
 אמוי = ,ה"ה : ג"פ = תוכרב | ,,אכ | תועובש
 ןיפ +ןיחרהנס+י: דה. ירלפ" תובותכ :הפר

 ;א"יה ,ח"ה ד"פ ן"ע ,ז"ה

 'ר רמאש | ,ומק ק"בכ ונמזב ןהכ בר
 ,היתווכ אתכלהש והבא

/ 
 .:בנ םיחספ ומשב אנהכ 'ר

 .:במק ב"ב ומע פילפ אשיימ 'ר
 ,:במ תומביכ היעמש היה םוחנ 'ר

 ר"ב ,ומשכ (אתדגאד | ןגברמ)

 ארש ,החג"פ ר"שהש ומשב ןומיס 'ר
 ,ג"ה ו"יפ תבש והבא 'ר היל

 ינפב חבשמ היה ּוהבא 'ר ,ארפס בר
 ול ולחמ י"עו לודג םדא אוהש םינימה
 ,טכ ןימיגב  היבג בשיו = ,.ר ז"ע סכמה
 ןירדהנפסכ והבא 'רמ לאש

 ,בהח"ספ | ,ור"פ ר"ב  ומשב סחנפ 'ר
 תישארב בומ חקל 'דמ

 הלח ומשב לאומש 'ר
 ג"פר ק"ומ ,ז"פס םיחספ ,ו"ה א"פ

 7 ח"פ ןירדהנס

//- . 
 ,נידב יפ

 -- ,ג"פס
-=:% 

 ז"פ
 2 פר

 ,ג"ה א"פ םיחספ ומשב ןירסיקד ןנבר
 ומשב | יאמרסופ רב  לאומש בר

 'ר בישמ :בק ק"בו ,א"הס ז"פ ןירדהנס
 ,ותיישוק לע .והבא

 תוכרב ,הימק אברעמ רב אפילחת בר
 ,זכ המטוס ,:בנ ןיטיג  ,:דנ ןיבוריע ,הנ
 והבא 'ר היל יוחמ (וע יביב
 ,העובשבו

 1 ם"כו

 .ג"ה א"פ ןישודהיק ומשב םוחנת '
 הכלהב ןה םירקיה וירטאמו .ריתוכלה

 ם"שה לכ ינפ לע םירזופמ הדגאב ןהו
 וניתכאלמ לגרל ונחנאו ימלשוריו ילכב
 רהומ תא תוארהל םהמ םידחא איבנ
 הוכרב = ,םלועה תויוהב והעידיו ובל

 םש | ,הדות בירקה ולאכ
 םיקירצ םש ןידמוע ת"עבש 0 : דל
 םירבד 'ג :כפ הבש ,ןידמוע ןיא םירומג
 ותשאשו --- תוינע ידיל םדאה תא ןיאיבמ

 םימשגה םוי לודג ,ז תיננ וללקמ
 המכ הארו אב תובותב ,טה"חתמ
 המופ ,דחוש ילכקמ לש םהיניע תויומס
 רניד ןתונה הז  םורע עשר והזוא :אכ
 לא ,ז י!ימיג ,תז םיתאמ יל םילשהל ינעל
 ק"ב ,ותיב ךוהב הריתי המיא םדא לימי

 ןמ אלו ןיפדרנה ןמ םדא אהי םלוקל
 דונרפה ןיא 'נ  .טנ מ"ב

 ןתח חטשמה

 וינפכ .תללקמ
-- > 

 ו הק

 ,גצ

 'וכו ןיפדור 1
 ןירדהגס ,ם"וכעו לזג האנוא סהינפב לעננ
 רהרהמ :ולאכ ובר רחא רהרהמה לכ ,יק

 םיח- תללק | ,אי תוכמ = ,הניכש רח
 ,האב איה יאנת לע : וליפא

 תומלוק הנוב היהש דמלמ ליל ["נ'פ ר"ב
 הוח חל זמר הישארב טוקקיבו ,ןבירחמו
 בידח"פפ ר"ב .הרפעל הרזה הנושארה
 ,ןידידומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבד
 יארכ הארה וב רשא רקיה ורמאמו
 .תוא .הכיאד אתהתפב ומע הורצ שטולט

 ךיא רעש יבשוי יב וחישי קוכפ לע ,ומ

 יתבב | לארשימ = םיגיעלמ םו"בעהש
 .תוארמאיית
 אילפהל רע היה ארקמב ותו 7

 היכש אוה יכ ןעי יקודצהל רמא תמאי
 ,םבישהל ידכ םיכותכב דימת יס םהמע
 ,ושרפל ארקמ לש וקמועל דרווו
 םוקמב םידד הל השעש וילומנ לכ יאמ ,י
 םע | ,'וכו חנזתו יאמ :הכ תבש | ,הניב

 םיחבז ,ברוח רה ומש ארקנ המל :טפ
 4 גס ןילוח ,רענש המש ארקנ המל : גיק
 ,האר המסש אר יקנ המל

 תוכ כרבכ

 ןכו



 תוכרבכ הביתה .שוריפ ונל הלגמ ןכו
 :זנ תבש ,ירונא ומש .ארקנ .המל ,ט
 ,ןיממקול יאמ ,וס .תבש ,אמטסא יאמ
 יאמ .,גי תינעת - ,בורב .יאמ - אמ - חגונח
 ,אנייד םיהלא ןאמ ,זפ אמוי ,העיבר ןושל
 ,אניירק יאמ .ל ז"ע ,הירוא יאמ ,הב ב"ב
 .ב. תוכרבכ .,ארקת ..לא . .רמול חו ו
 אלמלא ,,גי הטוס ,,הל הבוס ,,ט תינעת
 ,יבל = תוכרב ורמואל א"א בותכ אדקמ
 ארק יאמ | ,:הצ ןירדהנס ,,אכ הליגמ
 םירדג .,: חמ תומכי בכ קמ ו כ

 32. אמש ארק ,רמאד "הנ ו

 ,ביתכר -- ט"מ ,: אל הרומת ,,אכ הליגמ
 םיחבז ,; אכ המופ ,,טכ ה"ר ,: בכ ק"ומ
 ,: מק ןילוח ,,גנ

 ,: חכ .ק"ומ ., כאב .הלוטמ  ..םנהכק שמ
 ,:המ תורוכב ול .תועובש . (:ו תובותכ

 ,והמ ב .תוכרב-  אכהמ .רטא תבש ם

 , אצ ..ןילוח, לכי הנוטה
 ,אכהמ ןנא הל ותינתמ םתהמ ןותא

 ,: דנ ןיבוריע  ,,הנ תוברב
 תוכרב | ביתכו--ביתכ :ימר .והבא .'ר

 ,זמ אמוי ,,אס
 .: אל הדנ ,:; זמ .הליגמ כו המלמ-
 | תועובש והבא 'ר הב .יוה .ונושל ןכו

 ,אכ
 ןישודיק = ,(בס .תבש -.א"ר .הב ףדנמ

 בי :םיחכז : : מ = ג 2/]ירחהנמ-י ,אע
 ,ה תבש א"רל היל אישק

 .תורקיה ויתודמ

 אסכ לע בשוי היהש ,טיק תבש וניצמ
 ,תבש דובכל ארונ ףיסומו ןש לש
 היהו ,אתלית אלגע טחוש היה ש"צומבו
 ימיבא לדג יכ .,אתיילוכ ךא הזמ לכוא
 קובשנ יאה ילוכ ידוספאל ל"ל ל"א הירב
 הילכאו ירא אתאו ,תבש ברעמ אתיילוכ
 שירמ והבא 'ר רמא ,מ הטוסבו ,לגעהל
 'רל אניזחד ןויכ | ,אנא | אנתוניע א"ה
 | אנא .אנתוניע ואל אנימא וכע ןמד אבא

 ותבא ה
| 
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 אבא 'רד ותשא הרמא תחא םעפו
 ךירצ אל ילעבש והכא רד  ותשאל
 הילע ףיקזו  ןיחגד .אהו ךלעב | תרותל
 הרפסשכו ,היל דיבעד אוה אמלעב ארקי
 הל: .בישה והבא "'רל :תאו :ותשא
 מ"פ -יאמו +: הפוהמה וחוה שתוונעב

 וצרשכו | ,האליע = םלקתי הינימו | ינימ
 לבקל .הצה אל. .אשירב הינממל ןגבר
 םדוק .וכע ןמד .אבא 'רש רמאו הילע
 'ר עלקיא א"פו ,אוה ח"עבד םושמ ול
 א"רו ;א"קמל .והבא 'הו .אבא רב... .אייח
 ע"וכ .וצרו הכלהב א"בחרו אתרגאב שרד
 םערתה ןפ בשחו והבא 'ר תשרד עומשל
 ג"עאו ,האנ לשמב וסייפו ז"ע א"בחר
 'ר,הא .אלבחב ..הולמ , היה סו כבש
 הע.,ומע ..בהבא 2/ר ..ךלה- .םיחע בא
 רמאש ורמאמ םייק תמאבו | ,היזיפשוא
 לע אלא םייקתמ םלועה ןיא ,טפ ןילוח
 ,וניאש ימכ ומצע תא םישמש

 תוכרבב היניבשוש היה אבא רב ןועמשו
 ףסב ול חלש לבבל  ךלהשכו | ,ו"ה- ב"פ
 א"פ עמשו | ,ג"הס ג"פ םירוכבכ רוזחיש
 רתומש ןנחוי 'ר םשב רמא הבא 'רש

 יעבד-. ןיגב < רמא-י,,תינווי- רתבל המלל
 אלש יד אלו ,י"רב היל ילת היתנב ףלימל
 אל םא ילע אבי הנע ךא וילע סעכ
 ,א"הס ו"פ תבש | ,ןנחוי 'ר ןמ היתעמש
 וּהבָא ירש ::4 | דצ ...א7ח ה"( רפסבו

 רמא אלש ףא ןנחוי 'רב וריתה הלת
 :בדא"ה א"פ האפ ןייצמו םלועמ ןנחוי 'ר
 ךא | ןייצמש | ,ןאכ שי  םיניע | תוימסו
 הבושתה רפח םשו האפד ימלשוריה
 א"הס ו"פ תבשב לבא ,והבא 'ר ובישהש
 ןכש עבשנ והבא 'רש שוריפב אבומ

 אלש ימ ןירמוא ןיאו  ןנחוי 'רמ .לביק
 ?וריבח כ"ג עמש אלש דיעיו אביש עמש

 זא וכרצוה לבבל אבא רב ש"ר ךלהשכו
 ןנואתה ב"חא אבשכו שיר תונמל י"אב
 רמאו א"בשר לש ולזמ עור לע והבא 'ר
 והבא | ,ןנחוי 'ר .ךיניעמ רפע הלכי | ימ

 איתוליגר
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 אל אירפעמר ןועמש ינמתמ ,איתוליגר
 ,ינמתא

 ,.איק תובותכ ורמאממ י"אל היתוביבח
 חטבומ י"אבש תינענכ החפש וליפאש

 ,ב"הוע תב איהש הל

 תחנב היה | ותיב .ףוהב = ותוגהנתה

 ליטי לא םלועל רמאש ,ו ןיטיגכ םולשבו
 ,'וכו ותיב ךותב הריתי המיא םרא

 ךע ב"בי הלרג ""הרותל ".יתוביפח
 אירבטל אב א"פש א"ה ח"פ תבש ורמאש
 והבא 'ר ינפש ןנחוי 'רד ידימלת וארו
 ,אצמ אמיס והבא 'ר י"רל ל"א ןיריאמ
 אקיתע אתפסותש ול בישה י"ר ולאששכו
 'ר ירקו .רתויב חמש אוה ךכלו אצמ
 ,וינפ ריאה םדא תמכח הילע ןנחוי

 םימש תמיאכ וילע היה ובר תמיא
 רחא רהרהמה לכ ,יק ןירדהנס רמאו
 ,הניכש רחא רהרהמ ולאכ ובר

 רעו יךתויב = ילש = ביבחי היה .ח"ת
 תמש עריאשב ינ"ה" נ"פייקומ .ורמאש

 ,םויה לכ." יםולכ ' 'םעלמ היה אל" תת
 רבדהיוב . .ערואש | ןקז :ורמאו  כ"פח קיומו

 ,ותלודגמ ותוא ןידירומ ןיא

 םוקמה גהנממ הניש אל םלועמו
 תיחנ יוז דבש ",א"הפ | ח"פ | תוברבכ
 הוה  דכו \ ןאנינח  'רכ:ריבע הוה אמוררל
 :.ןכו  ,ןנחוי 'רכ דיבע הוה אירבטל תיחנ
 ל"בירד הירתאל עלקיא יכ | ,ומ  תבש
 הוה אל י"רד הירתאל ,אגרש לטלטמ הוה
 ,לטלטמ

 תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד היהו
 רכמש דחאב השעמ מ"ה ר"פ ןיטינכ
 השענ המ והבא 'ר רמאו -- םידולל ומצע
 ,השע וויח ינפמ

 ,אלפנ רבד רפוסי ר"ה א"פ תינעתבו
 םדאש םולחב אזחו רטמל וכרצוה א"פש
 אוה (עוול םפרופמ םדא) הקקטנפ םשב דחא
 וירחא והבא 'ר חלשו ,רטמ דריו ללפהי
 רכוש אוהש ול רפיסו ,וישעמ המ ולאשו
 דקרמו הפטמו ןירטיימ הפיימו = תונוז

 והבא

 השא וילא תאב א"פ ךאו ,תונוזה ינפל
 תיבב שובח הלעבש ךיא ול הרפיסו תחא
 ידכ תונזל המצע רוכמל הצורו ,ןירופאה
 לכ תא רכמ השע המ ,הלעב תא תורפל
 יכל הל רמאו ןוממה הל ןתנו ול רשא
 'ר תאז עומשכ ,אטהת אלו ךלעב הדפתו
 ,םימשגה לע ללפתהל תא ירכ ל"א' והבא

 אלו תחנב דימת גהנתה וידימלת םע
 קינה יכררמש שרד א"פו ,םלועמ םעכ
 םהל בישה אוהו | ,וילע וקחשו רתסאל
 ן יב ןירישכמ איה ןיתינתמ תחנב

 ,ה"ל"פ .ר''ב וכו בש .בלח
 ןיבוריעכ ןיליפתב םויה לכ ךלוה היהו

 ,י"פר
 דחא רמאמ ךא איבנ ולש םימש תארי

 ואבו דלי ול תמ א"פש ו"פס ןירדהנסמ
 םהילע ותארימו ,ומחנל יסוי 'רו הנוי 'ר
 תושר םא המ רמאו אוה חתפו ,ושירחה
 העד תבינגו רקשו בזכ הב שיש הטמלש
 ונדוע םויהו דחוש חקמו םינפ אושמו
 ןיאב ןיבורקה הב רמאנ  ,ונניא  רחמו
 רמול םידעהו | םיניידה םולש ןילאושו
 תמא ןידש םולכ םכילע ונבלב ןיאש
 אל הב ןיאש הלעמ לש תושר  ,םתנד
 כ"וכאא םלועל םייקו יח אוהו --- בזכ
 רמא ןכו ,ןידה תדימ לבקל ונא ןיבויחש
 'המ אלא םדא לש וגויז ןיא בדח"ספ ר"ב
 ו"פ .ר"הקב ל"זר ושרד םנח לע אלו
 'ר הז םיקלא ארי יכ וילע חי קוספ
 .ןירפיקד .והבא

 דימת חכותהש הלעמל ונאבהש ומכו

 תבהאל אל לבא ,םהצנו םינימה םע |
 . הזו ולגרל רנ היה תמאה ךא ןוחצנה |
 םא א"הס ב"פ תינעת שררש וניצמש |

 ןב ,אוה בזכמ ינא לֶא םרא ךל רמאו
 ,(טרחתיש ףוס) וב תוהתל ופוס ינא םדא
 אלו רמא אוהה םימשל הלוע ינאש
 ה"בקה רמא ,רמא הדמ"כפ ר"שו ,הנמיקי
 ,ןב יל ןיאו חא יל ןיאו בא יל ןיא ינא
 םולשבו רושימב םהמע חכותה הז לכו

 תמאבו



 והבא 'ר

 םוש לארשיל ןיאש רימה םארהו ,תמאבו
 'ה תא ןידחימ ונא ךאו םהילע  האנש
 םוש ןיא לבא השלש אלו רחא אוהש ןעו
 ןקית ןכלו םתלפמ לע ונתלפתב זמר
 ידכ = םה לוקב ו"למכ  םש ורב מול
 רבד םהילע ןירמוא ונאש ורמאי אלש
 בל ירקח רפסב העט הזבו ,יאשחב יאנג
 םדגנכ ןקית והבא 'ר ל"זו 61 דצ א"ח
 ,םש י"שריפ האר אלו םר לוקב רמול
 .ךפיהל שממ אוהש

 םכח היה התוהב ותלודנ דבק
 ג"ה ה"פ תומורתכ ןובשחה תמכחב לודג
 לקמב הב ןיעוט ונייה ונימי לכ רמאש
 ןובשח ןמ ונדמלש רע אמוס לש הזה
 ,אירטמיג

 ,טנ ןילוחכ תואופרב יקב היה ןבו
 דח ילכאו ארבוע הוה ידידב רמאש
 אימב יבתיד אל יאו אתיתלח אלקת
 המכחה ימצעב יתמייקו יאכשמ חלתשימ
 םירבד 'ה רמא :ידר"פ ר"פו  ,הילעב "תחש

 ,'וכו הלוחל הפי ןמיס

 ר"שהשכ הבכרמ השעמב שרוד היה ןכו
 ,וואנ קוספ א"פ

 .ותחפשמ ינבו ותשא

 תב התיה ותשאש ליעל ונאבה רשאכ

 ,ן"רסיקד אפילחת 'ר םשב עדונה ח"ת
 ,ח"ת םינב ול הדילוה איהו

 בא רוביכ םייקש ראפתה ובש ונב ימיבא
 ןישוריקכ אכמס ינב 'הונממ תוארל הכזו
 יכו ימיבאל ול היה יכמס ינב השמח : אל
 ימיבא ץר היה אבבא והבא 'ר ירק הוה
 ךרע ימלשוריה אובמבו ,תלדה ול חותפל
 לש ונב היה אל ימיבאש בתכ והבא 'ר
 ארומא רחא והבא 'ר ךא הז והבא 'ר
 ,וירבדל רוקמ םוש וניצמ אלו יאלבב
 ,ותאמ האצי הגגשו
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 ייבא םשב ןב ול  היהש וניצמ | ןכו
 ,טי ןישודיקכ

 תוכרבב ומשבי"רמאו ' יהירב ארעה
 ,א"הס ג"פ ז"עו :ונ א"ה טם"פ

 הרות רומלל וחלשש ונב אנינח 'ר
 ורמאו ותאש ן"ה ג"5פ םיחספכ אירבטב
 רפח למוג  אנינח "ל "כבש .רהבא ל
 ןירסיקב םירבק ןיא ילבמה ול רמאו חלש
 ויבא םשב רמאו ?אירבטל ךיתחלש
 .; גל .ןישודיק

 תומביבו) ,ה יפי ריבפ קירב וע בש ב
 .(ןבייא "רד .הירב  ןועמש "רך םרנ כ"ה ' א"ופ

 הרעשה רמוא יתייה אניפתסמד אלולו
 יכמס ינב השמח ורמאש המש | ,השדח
 יכ ס"מ אוה ויכא ייחב ימובאל -גיה
 חותפל ץרש המ ימיבא הארה תולדג המ
 בייח .ימיבא ונב אלה ןקזה ויבאל תלדה
 םיבייח םניא ימיבאד ינב לבא בא דובכב
 השמח ל"צש יל הארנ ןכלו ,םנקז דובכב
 ,םה ולאו ,והבא 'רל ול ויה יכמס ינב
 ,ןועמש 'רו אנינח 'ר ,ז"ר  ,ייבא ,ימיבא

 אכמס ינב ויה םלוכש פ"עאש רמאו
 ימיבא םידקמ היה כ"פעא הרותב םילודגו
 .ןקוה ויבאל תרשל דומעל דימה םהל
 ,ו"פס ןיררהנסכ וינפ לע תמ דחא קוניתו

 יפלח םשב ח"ת ונב ןב וניצמ ןכו
 ,ב"פר םירוכבכ

 לודג ,םימי עבשו ןקז והבא 'ר תמיו
 ג"ּפ ז"עכ = ;ותומב  לודג  הייחב) םיבחו
 'גי \ימוק :ןירבעי יוהבאי" רייתמשכ ה

 ןאמל ןיליא לכ ל"א ןימסרפאד ןירהנ
 ןיליא "לכ !ההל ירמא * !ךרירי "רל/קוחפא
 ק"ומבו ,יתעגי קירל יתרמא ינאו והבאד
 ירפקר ידומע ותיחא והבא 'ר תמשב ,הכ
 וליפא ןירסיק ריע לכש הנוכהו | ,אימ
 רבאנש וירחא וכב הכולמה ירשו םילודגה
 רבאנ :אל לבא | ,הזה  לודגה 'םבחה םהמ
 ונל וראשנ םירקיה ויתודמו ותרותיב ונל
 .תראפתלו הלהתל םלועל

 והבא בר



 א -

 כ. והבא בר

 תנשמ ךלמש) םרפרד הלכ ישירמ היה
 ג"ח ג"שרדגא אתידבמופב דנשת דע דמשת

 ,וטמ ןילוח לאומש בר ינב תודעכ (נ"פ
 ,יארובפ ןנברמ היה ונב לאומש ברו
 ,ישא ברל והבא בר ביתוא  ,זיק ק"בו
 הנגשו ןומדקה ישא בר אוהש בתכ ר"הסבו
 בר אוהש ראובמ ארמגב םש יכ איה
 תסרגל .וכ תומביבו ,אניברד וריבח ישא
 ישא ברל והבא 'ר ל"א לודגה עורז רוא
 בר ונלש אסרגו ,ושרגהנ וליפא אינתהו
 ןושלה דימה וניצמש המש רשפאו ,ללה
 ,הז והבא 'ר אוה והבא 'ר הב ףדנמ

 .והבא 'ר

 רב אברו אדא בר ל"זו איבמ ןיסחויב
 ר"הסבו ,וגהנש םוקמ 'פב היבגל ותא ןנח
 םיחספב אוה תמאבו | ,יתאצמ אל בתכ
 ותא סרג םש ף"ירבו ,ס"קד תסרגל ,אנ
 'רל היה ןיפחויה תפרגו ,והבאל ל"או
 םש ן"רבו ף"ירב אבומש המו והבא
 לבא ,סופדה תועט אוה לאומשד הובאל
 אבפ " איוא בר ל"צ " הוכנה." אסרה
 ה"רב הברו (,אב הציבכ ה"רד ודימלת היהש)

 ,אנוה בר אוה הובאל ל"או ותא

 .והבא

 רכזנ (תשש בר ןמזב) הבא רב יסוי 'ר
 / 5 ביק ק"ב

 ,טמ ןילוח והבא רב לאומש בר

 ,אחא רב והבא 'ר

 ידמכיו אבומיןכייז רנמד םשביויירמא

 רב אבא 'ר אוהו ,ו"קפ ןשיה םילהת
 ראובמכ יבר םשב דימת רמואש אחא
 ,וכרעב

 ,אבינג רב והבא

 אברל חלשש ,טלק ב"בכ אבר דימלת
 ,וניבר ונדמלי

 הרטה רב רחבא יר

 .:בי תוכרב אדיבז רב הדוהי בר רמא

 ו הב הובא -ב והבא כר

 וריעז רב והבא "ר

 םילהה 'דמ .רבזנ
 ,והבא 'ר לש ונב

 ,אניגח רב והבא

 ל"צ ךא | גדאציו ןשיה אמוחנת רכזנ
 ,א"צפ םילהת שרדמכ והבא 'רבאנינח 'ר

 ורב רב רהבא יר

 ר"שהש רכזנ ןכו :הצ תוחנמ רכזנ
 'ר ל"צ .ם"לב ךא וק םילהה 'מו ר"פ
 םינהת 'דמב אבומדכ ,אנהכ רב אבא

 ,דהו"קפ  רעבוב

 מ הב הבא ר

 הארנ רתויו | ,ג"ה ה"פ האפ אוה ןכ

 'רב .יסוי 'ר השקה םשש טושפה טשפש
 ץריתו "ירגנ רב, ול ארק והבא 'רו ןוב
 ,והיישוק ול

 אוה ילואו הי צ"פ 1

 ,םרבובא

 רב אמס ל"א אניבר רמא ,חל ןילוחב
 םרבובא רבד הובא הב ישקא יאקליח
 תא ויה ןיריבמו ומצע םרבובא והז י"שרפו)

 (וגכ ש"ע ותוא ןירוק ויהה כאה תא אלו ןבו

 ,םרבובא רבד הוחא הל ירמאו

 ,הובא

 בקעי 'רל ייבא רמא :אל ןישוריקב
 ןכל הרות ןב ךיכאו ליאוה הובא רב
 אצמנ ןכו ,ונממ תוריש םוש לבקת אל
 רב הבר ,,נפ םיחספ הובא רב ירמ בר
 ,אכ תוכרב הובא

 ,םרבובא ךרע .םרבובא רבד הובא

 | היא = רב הוכא
 :דכ ריזנכ ,לאומש ןמזב לודג םדא

 רע ךיערכא בותית אל לאומש ל"אש
 הובא ,די מ"בו ,אתלמ אדה יל תרמאד
 ח"'עב אתא היתחאמ אתילע ןיבז יהיא רב
 לאומש רמד הימקל אתא ,הינימ אפרמ
 ל"א ,אל ל"א תוירחא ךל הבתכ ל"א
 אוה רמ אהו ל"א ,אמלשל ליז כ"א

 רמאד



 א 'רד הובא

 ינולה לאומש ל"א ,הע מ"בו ,'וכו רמאד
 ,ךיראו ןירשעו האמב ןילפלפ האמ
 תוביא וב רייד הוהד אוהה דע ןיבוריעבו
 אייחלהיל דבע יהיא רב (ס"קד ,הובא ל"צ)
 ןנע בר אתא | ,לאומש רמ היל ארשו

 אוהו | ,'וכו הידש | (לאומש תריטפ רחאל)
 הליגמכ םילודג םידיסח ויה ןמינמ ויחאו
 רח יהיא רב ןמינמו יהיא רב הובא ,חכ
 א"חו ,יתוכב ילכתסא אלד יל יתית רמא
 ,יתוכ ידהב תופתוש ירבע אלד יל יתית
 יפס רחש והיילע רפוסי ,צס תובותכבו
 ,אנימ דחמ יפס רחו ןימ לכמ (שמשהל)
 יעתשמ אל רמו הידהב והילא יעתשמ רמ
 ,הירהב והילא

 .ןיבא 'רד הובא
 ,אריז 'ר ןמזב תותיירב הנוש אנת

 דימתרבזנו ,ז"רד הימק ינתש- ,הפ ןיטינכ
 ,,טכ .אמויכ ןיבא 'רד הובא ינת םשב
 הדנ ,וע :ןירדהנס זיק :ק"ב + ,,ננ:ןישיג

 לאומשד הובא ינת :אנ ןירדהנסו ,,זל
 תסרגכ : ןיבא 'רד היבא ל"צ > ,ןיבא .רב

 ,ם"קר ו

 .יקירוטפא רד הובא

 ,אריז 'רד הובא

 יסיא ומש היה ,כ ק"ומ ארמנה יפל
 ירמאו ז"רד הובא יסיא ינתהו םש רמאד
 לע ףיקתמ :וכ תינעתבו ,ז"רד הוחא הל
 םימיענב לפנ אל וקלחו | ,ל"ביר ירבד
 ל"ןח יפב םיארקנה ךלמה יאבנ היה יכ
 לודג דיפח היה אוה לבא .םיסכומ םשב
 אתויבנ דבע ו"רד. היבא :הב ןירדהנסכ

 אתמלארהנ שיר יתא הוה יכ -- ןינש 'גי
 אב ימע ךל והל רמא ןנבר איזח היה יכ
 רמא אתמד ישניא יזח הוה יכ ,ךירדחב
 סיכנ אנריאהו אתמל אתא ארהנ שיר
 וזנגימו אבא םופל ארבו ארב םופל אבא
 ל"א (ארהנ שירה) יתא יכ ,אמלע ילוכ

 -= וליקש רמא הישפנ ?יעבנ ןאממ

 אינלפל ורדהו יאנידסב יל ירייצד עמ

. 

 צל

 ב 3

 ו -
= | 

 | .אהסוד ךרע

| 

 79 םלומבא  "ך--

 היהו ,יל .יבירטציא אלו הינימ ילקשד
 'רל ו" לאשש :אכק תבשכ לורג רישע
 תונרקו (תורונמ) תומוטפ ןינעב כ"ב אבא
 ,ךיבא תיב לש ןתואכ ובישהו

 .אנרקד הובא
 השוע היהש ישא בר ימיב דחא םדא

 זס ןירדהנסכ ,םיניע תזיחא השעמ

 ,אבארב אבא ךרע .לאומשד הובא

 .ןיבא רב לאומשד הובא
 הובא ל"צו 'רד ;אנ ןירדהנס רכזנ

 .קחצי בר רב לאומשד הובא

 רמא :איק םיחבובו ,,זצ ןיבוריע רכזנ
 רב לאומשד הובא ינתד אתשה אבר

 .קחצי

 א"פ הלחבו ד"ה א"פ ה"ר ימלשוריבו
 ינש םצש 'ותתימ | תביס רפוסי א"ה

 אמויד אקיפס םושמ םירופכה םויב םימו

 םימכח דעו רפסבו ,תמו הכורכ קספיאו
 הובא לע תאז בתכו הזב גנש :םט
 ,לאומשד

 בא

 ילודגמ לודג רישע ,רחא-עשילא יבא
 .עשילא ךרע ,םילשורי

 ,היובא

 אייח 'ר ונב ןירדהנס ארירפ 'רד ונקז
 ,בפ

 .האתוונס יביבא

 תבשב םינשיה םיסופרב רכזנ

 ,ימיבא ונלש אסרגו

 .אניבא 'ר ךרעב .הנובא וא אנובא

 ה

 זי

 ,ודג"פ אמוחנת רכזנ ,היבא

 .(ארומא) ,םלוטבא 'ר
 הירב .רב . .ארזע .: | בג  תוחנמ רב

 הירזע ןב א"רל ירישע אוהד סלוטבא 'רד
 ,ארזעל ירישע איהד

 יה



14 

 .(את) ,ןקזה םולוטבא 'ר
 תסרגל ג"פ חלשב אתלכמ רכזנ

 םולשבא 'ר ונלש אסרגו ,א"רגהו טוקליה
 ,ןקוה

 .סליטבא 'ר
 ןב יסוי "רד םינב השמחהמ דחא

 .:חיק תבש ,אתפלח

 ,ןבואר רב (פומלוטבא וא) ,םולוטבא
 הש .:גפ- ק"ב  :₪מ..המוס \ רכלנ

 רפסל ול וריתה ןכלו תוכלמל  ברוקמ
 ,ימוק

 .(ןתינתמד אנת) ,םומלומבא
 דיעה יסוי ר"א ד"מ ג"פ ןיבוריע רכזנ

 ה"ר אוה ןכו ,םינקז 'ה םושמ םומלוטבא
 ,ול ןיבוריעכ | יסוי 'רד ובר היהו .,,וט

 ןיררהנסכ סומלוטבא ןב ןתנוי 'ר וניצמו
 ,חס ב"ב םומלוטבא ןב ןועמש ,:זפ

 ,היעמש ךרע .ןוילטבא

 .ארפס לטיבא 'ר
 ,(.דחג"פ 'ב  לאומש ,דוד תשא לטיבא)

 הדגאב ,פ"ג ברד הימשמ רמא ,חי ק"ומב
 אסרג םש שיו ,הכלהב דחאו םירבד 'ב
 ,ס"ט אוהו פ"רד הימשמ רמאש

 ,ייבא

 רב יביב בר ,,ד תבש ייבא רב אחא בר
 ימלשורי ייבא רב בקעי 'ר ,:ג תבש ייבא

 יבא "רב ףתנ בה "הפ ב" תוכרב
 ,ס תובותכ ייבא רב ימיש בר ,:הצ ןילוח

 ,(ינשה רודב י"אב ןומדק ארומא) ,ייבא

 ביתה -- יעב ל"בשר ה"ה א"פ ה"רב
 הליגמבו ,ונממ (ל"בשר) הלביק אלו ייבא
 ,ייבא 'ר ארקנ םשו רמאמה אבומ ב"פס

 בה  םשב "הנוח + 'ה: חה ביפ:  הכוכבו

 םשב הנוי 'ר ד"ה ה"פ תומורתבו ,אייבא

 הנוי -"ר ד"ה 7-ה"פ  תומורתבו ןייבא 'ר

 הימרי "ד אפרנהי ש"רבו יבא .יד םשב

 ,ימיא 'ר םשב

 ייבא- -ןקזה סולוטבא 'ר

 ((ןהכה לילייכ  רכ) ירא

 :חיק םיהבזב א"פ רכזנ ויבא םש
 הוה ארב דח ייבא לע ףסוי בר רמאש
 ייבא לש ויבא יכ הארנ י"שרפו ,לילייכל
 ןואנ ארירש בר תלבק פ"עו ,ומש לילייכ
 יחא היה ויבאש ייבא ךרע ךורעב אבומ
 תוארל הכז אל ייבאו ,ינמחנ רב הבר
 ותרבעשכ : אל ןישודיקכ ומאו ויבא תא
 ,ומא התמ ותדלישכו ,ויבא תמ ומא

 פ"ע רוריבב ונל עודי ותדיל תנש תא
 רמאיש ,ג"פ ג"ח ותרגאב ג"שר תלבק
 ה"רבו ,תורטשל מ"מרת ייבא רטפנש
 דלונ כ"א הנש םישש יח ייבאש ,חי
 היה ןנחוי 'ר תריטפבו ,תורמשל ט"פקת
 ונואבש המ יפכ) םינש רשע ןבכ ןטק רענ
 היה הדוהי בר תריטפבו ,(ט"צקת רטפנ י"רש

 י"רת רטפנ הדוהי ברש) הנש םירשעמ רתוי
, 

 .(תורטשל

 םוקמ תא אלימ ודוד ינמחנ רב הברו
 המכחו הרקי השא תקנימל ורסמו ויבא
 םשב דימה הארקו ,םאכ ול התיהש
 ההכ לכב תמאבו ,"םא יל הרמא,
 םאכו רבד םוש ול רפחי אלש הלרתשה
 םוש ול עראי אלש וילע הטיבה הינמהר
 תערה תבהרה ךותמ הרות דומליו רבד
 יא רמאש ,הס ןיבוריע ייבא  תודעכו
 ,יאנת אל אחהוכ בירק םא יל הרמא
 ארמא היל היברמ ומאש ,בס תוכרבו
 ראשי אלש ידכ כה"בל הידהב לעימל
 רה יתש הוה יכ .יק םיחספבו  ,ידיחי
 אסכ ירת ומא היל אטקנמ הוה אסכ
 הרסמ זא ולדגל התכזשבו ,הידי ירתב
 :וס תבשכ תורקי תואופר ינימ המכ ול
 [ ו תובוהכ ,:מכ .ןיבוריע = ,;דלק :'גלק
 הכלהל םיביישה םירבד םג ןכו ,,ע ןיטינ
 רב ארקמל תיש רב ל"אש ,נ :י תובותככ
 ,ל"עמ אתינעתל 'גי רב הנשמל רשע
 ל"א :מל תובותכבו ,ב"י תב תקוניתבו
 ןכו ,אחרקד הישיר לע אמימח אימכ

 ק"ומ



 ,: חע אמויכ םידליה תעבטבי  ,;חי ק"ומ
 .בי ק"ומכ ןיי תעבטבו

 ןיב תקולחמ שי יתימאה ומש רבדב
 םשב ארקנ ס"שה לכב יכ ןעי ,וניתובר
 וריבח אבר וארקש וניצמ םנ לבא ,ייבא
 אנעדי רמא ,גל תבשכ ינמחנ םשב דימת
 ריפש :דנ םירדנו ,דע םש | ,ינמחנב
 ףוס ,.הס תובותכ אוה ןכו ,ינמחנ רמאק
 אמתסמ ארקנ ןכו ,,חנ | ז"עיי ,תוירוה

 ,ינמחנכ אתכלהו :דל ןיטינכ ארמנד
 ,המ ןיטיגבו ,ינמחנב ורהזה : ביק םיחספו
 םיחספב ם"בשר תעדו .תא ינמחנד ואל יא
 ונייה . ינמחנד + דג. םירדנב | תחום

 תיבב לדגתנש םושמ יכה היל ורקו ייבא
 ומשש םתעד כ"א | ,ינמחנ רב הבר
 תיבב לדגתנש ןעי ךאו ,ייבא אוה יתמאה
 .ינמחנ והוארק ודוד

 יתמאה ומשש ותעד ייבא ךרע ךורעבו
 היה אלו ,הבר יבא ש"ע ינמחנ היה
 ויבא םשב ינמחנ אתעש לכ ול ארוק
 ,תימרא ןושלב ייבא היל ירק הוה אלא
 ןיטיג י"שרבו ,אוה דחא םשש ותעד כ"א

 לדיג ינמחנ רב הברש ש"ער ל"זו :דל
 ,םותי היהש הרות ודמלו ותיבב ייבא
 רבופש עמשמ ,ינמחנ ויבא םש תא ואישה
 לכ איבמ ייבא ךרע ןיפחויבו ,ם"בשרהכ
 רשא,, ןוקירטונ אוה ייבאש איבמו תועדה
 ."םותי םחורי ךב

 רשפ ורפסב ןאמפייר י"ר םכחה ברהו

 ירופ םש אוה ייבא יכ רמול הצרי רבד
 תאזה ןושל הרוי רשא איב לעפמ רזגנו
 ,הז ןושלב הפסוה אוה ף"לאו המחנ לע
 טעמכ ותעדו | ,ינמחנ ארקנ תירבעבו
 י"שרב אבומש המו) .ךורעה תעד םע .דחא
 היל ירק יאנג ןושלבד ד"או ל"זו תוירוה ףוס
 .(העוט דומלתמ אוה | ,ינמחנ

 תחה ודוד הבר וחקל תצק לדגתנשכו
 בר רב] אברו ייבא :חמ תוכרבכ ויפנכ
 םהל לאשו הברד הימק יבתי ווה [ןנה
 אנמחרו ,אנמחרל היל יירמא ןיכרבמ ימל

 דפ ייבא

 יפלכ יוחא ארבל ייבא קפנו ,ביתי .אכיה
 רמאו ,אללט ומשל יוחא ינשהו ,אימש
 ;וטק םיחספבו ,ותיוה ןנבר וכייורת והל
 אקד אזח הברד הימק ביתי הוה ייבא
 אל  ןיידע ל"א הימקמ ןחלשה ולדמ
 ,הנתשנ המ רמולמ ןתרטפ ל"א ,ןנילכא

 ,וימולע ימיב דוע זא היה הבר םגש ןעיו
 ייבאמ ןקז היהש הבר ךרעב ונראב רשאכ
 ורימלת הבר זא היהו ,הנש ז"י ךרעל ךא
 הבר ואיבה ,אתידבמופב הדוהי ברד
 ינקז לש ןרואב םמחתהל ובר תבישיל
 עלקיא אלועש :הק םיחספכ | ,רודה
 קחצי ברל הרוהי בר ל"א אתידבמופל
 רדשו לזא אל לידבא יכיה יזח ליז הירב
 לכונו ,לידבא יכיה ול רסמ ייבאו ,ייבאל
 ,זא היה .: יבא" 'רנש /המכ | רוריבב = עישל
 ראובמכ ט"צקת רטפנ ןנחוי 'רש עודיכ

 י"ר םע תחא הנשב רטפנ א"רו ,וכרעכ

 אלועו ,ב"פ ג"ח ג"'שרד תרגאב ראובמכ
 םא ףא כ"או ,א"יק תובותככ א"ר ייחב רטפנ

 ימיל הנורחאה הנשב היה השעמהש רמאנ
 וא עשת ןבכ ךא ייבא זא היה אלוע ייח
 םגש עירי היפטיקמ ןיצוב ןיצובו ,רשע
 וניצמ ןכלו רצונ תולודגלש רבינ היה זא
 תריטפב לבא ,אלועל השקהש ,ל ןירדהנס
 היה | (תורטשל י"ות רטפנש) הדוהי בר

 םיחספ וניצמ ןכלו םירשעמ הלעמל ייבא
 ,הרוהי ברל השקהש ,הל תועובש :המ ,ו

 בר רב אייח םשב רמאש וניצמ ןכו
 ודימלת לאננח בר םשבו ,: זי תועובשכ
 השקהש וניצמ  ןכו  ,,בע ןישוריקכ ברד
 .דָי :=:םיחבזבו  :;.בג תינעהב : ארטח:יבהל
 ,ארפח ברמ יעב ח"רד ארומאל ייבא ל"א
 היה (תורטשל ך"רת רטפנש) ח"ר תריטפב יכ
 ןב ךרעל זא היהו רודה ,לודג רבכ ייבא
 ,םישלש

 ,: ג הליגמ לדיג ברד היתעמשל רמא
 וניצמ ןבו - (,דל "ב - ה"רבי הפרל תושקה
 ןישודיקכ תשש בר רמא יכה ייבא רמאש
 תוכרב בל רמא אנהכ בר רמא יפה ומ

 :הל



 :ייבא 16

 ויתובר לבא | ,:זס ז"ע .ב"ףל .השקה :די
 וגהנ רשא ףסוי ברו הבר ויה םיקהבומה

 לכ םהינפל בשי ייבאו ,אתירבמופ תבישי -
 וינפב "רמ, םשב הברל ארקו ,םהייח ימי
 ל"אש :אס תוכרבכ ,וינפב ,וינפב אלשו
 ,רמ אמילו  :הכ תבשבו המ קובש אל
 .'וכו נ"רד אבילא רמל ל"א *דכק םש
 :דנק םש ,רמ רבעק אהו יטכק םש
 ימנ רמ *ונק םש ,ח"עבב רמ שמתשמק
 ,רמ  םיאנ אק םנימ +: כק םיחספ | ,ליטק
 יא :ו מ"בו ,רמ רמא אתשה ,ז הליגמו

 ןירדהנסבו ,רמל היעייפת אל אה םושמ
 : גמ :ןילוחו ,'וכו הרות אה רמ אהו :חצ
 תבשכ וינפב אלשו ,רמאד אה רמ אהו
 ,בהפיחרובע רהמה/:ירומ:לכ ירטאש- בכ
 .הל םש ,רמ רדהמ הוה שירמ * גב םשו
 יל עימשד ,המ ןיבוריעבו ,רמד הינימ יעב
 ,היחרוא ואל רמ *חס םשו ,רמד הינימ
 ,אק םיחספו ,רמ רמא יכה יטפ םשו
 רמד אתניש :וכ הכוסבו ,רמ יב ןניוה יכ
 ,רמד הימק אנמיאק הוה :חכ הציבו ,ברכ
 הליגמבו ,רמדא ירבעד יל יתית :ול םשו
 אלא :טנ ןיטיגבו ,רמ יבמ יקפנ יכ יז
 מ"בו ,:ז ק"ב אוה ןכו ,רמדכל ייבא רמא
 : חו בלב: ;המדפ: :ב"בשרד +תשעמ| זק
 והנה "בסי .םשו ',המייהוכע ה :שודמ
 הצרהמדכ .עק םשו ,רמ יבמ יקפנד ירטש
 אניזח :גל תוחנמבו :חכ תועובשו ,רמ
 ,רמ יבד ידילפסאל

 תוכרבכ ודדחלו ומיכחהל לרתשה הברו
 וה ייבאד ידורחל הברו  ,ורמאש = ,גל
 הומק: בנתיח הוה .וובא ול תופחבו 93
 וליגו רמא אבוט חדב אקר הייזח הברד
 אינמתב הימק לייטמ היהו ,ביתכ הדערב
 בייכ .זילע' בובת היחנ: :גננ-/הכופפ/זאעיב
 ונפה רמ :ןוגכ נק תבשב ולאששב רע
 ,אדיפפה םיחא ןאמ יאתידבמופ והלוכ היל
 ,ןנח בר רב הברו תא איתסימ ובישה
 ןנכרמ אברוצ יאה ; הק תובותבב ייבא רמא ןבלו)

 אלא יפמ ילעמר םוטמ אל אתמ ינב ול ןימחרמד
 הז רמאו אימשד ילימכ והל חכומ אלד םושמ

 ול ויה תאז לכבו ותלודג תא עדיש ובר דובכל
 ,(הברה םיאנוש

 ןכל .ןבכ ובשחו ותיבב לדגתנש ןעיו
 ,יזיק תבשב "התא , ןושלה ל"אש וניצמ
 ל"אש  ,,הכק ב"ב ,:ב ק"ומ ,: םמ ןיבוריע
 .תרמאד אוה תא אהו :זמ םיחספו ,ךדידל
 ק"ומו ,ארבסת אל תאו :דמ ןיבוריעבו
 עייסמד אינת :י םשו ,ןל תרמא תאו :ב
 הל

 ןיבוריע ,,הל ,,אב תבשב הברמ יעב
 תומנויומינקממ ,,בכ: הציב -,ג:ע ע"י
 ו ה ריזנ במ  תובותב - בב
 אי הרומת ,,רל םיחבז ,,זי תועובש

 :אפ יול גל תוכרב הברל ייבא" ל"א
 | ו  רמ יבמ" + הב ":נכ  תפש
 ,אפ ,אע :זכ ,נ :םמ :דמ :חל ןיבוריע
 ו יוטיחטפי "דק נצ : בצי" 8  ?רפ
 פו יחיה < ,,הי ה :ב הציב ,: דע
 ווב ומ יהל : ו: ן" הכוס ומ אמו
 ; ה+רתומבי. ,:ז הליגמ - ,.ד תינעת
 הוו תופותב ,:םע יהנ תל הל ייל
 : 0 /חכ ד רכ ןיטיג  :גע .םירדנ :ןו בע
 וסוג ,םימיב < ופי" םמ 'חכ ק"ב  ,,םמ

 ו הפקה מע 6.7: בס חביב
 תועובש ,:ומ ז"ע ,,טס ןירדהנס ,: בעק

 וכ ןיכרע .,: טק ,גצ : וע םיחבז = ,,אי
 וילע היהו ףסוי בר היה ינשה וברו

 ןישודיק ורמאש דע כ"ב לודג וברד אהמיא
 ברד הירמחד הינדואל ייבא אזח יכ * גל
 רמ וארקו ,הימקמ םיאק הוה יתאד ףסוי
 רמ וארקו .,ם ןיבוריעכ וינפב אלש םנ
 -- רמ הידגנלו ל"אש | ,בנ : םיחספכ
 הברו רמ אמילו ,ז הציבו ,רמ היתמשנו
 אל ט"מ אנדיאה רע ,גכ הלינמו | ,/וכו
 הל רבפ אל | ,רכ .ק"ומו | .רמ :ןל שירפ
 ,רמ קיפנ ימ אמויד תרכמ ,ח"ב ק"ומו ,רמ

 הימק יאק ,רמ רמאק אקוד .גי תועובשו
 ףסוי ברו ,:זמק :ביק תבש  ףסוי ברר
 ,: במק תבשכ אקדרד וארק

 וניצמ ןכל וינפל וימי לכ היהש ןעיו

 ל"אש



 תומבי *הכ תוכרבכ תיזח יאמ ייבא ל"אש
 תוכרבכ ארבסת אל תאו ,,המ ןיטיג ,' המ
 תרמא ,.בל תוחנמ ,,אק :המ תבש ,,חל

 ימא..: ח מ"ב :(: ונ ק"ב אסי ןיבוריעפ
 תבשכ תרבס ימ ,: אי ןיכרע תרמא תיצמ
 ימד ימ ,:חמ םיחפפכ ךתעד יאמ ,,חלק
 םירדנ .:טק .תובותכ ,:אצ :בנ תומביב
 ךמעמלו ומ :תוחנמ | ,: בפי בב מפ
 ריפש ,דיק ק"בכ גולפת אל : ,בס תבשכ
 ,: המ םיתספכ תצרת ,: הכ תוכרבב תלבע
 פףסוי ברש רע ובר יניעב ב"כ לוהג .הוחו
 הבר ארבגד רמ בס םיחבז ייבאל רמא
 יאנוקק ינב ואבשכו ,אנימאק יאמ עדי אוה
 ןהל ברעילד ארבג ןהל חלשיש ףסוי ברל
 היהו = ,,ם ןיבוריעב "יבא תא םהל חלש
 ,,מ תבשכ הבר גהנ ךיא ייבא תא לאוש
 וחלשו ףסוי ברל השקה :אפ תובותכו
 ימוחנ ברה ..הירב .ימויגמ ברד | ונמל
 ,ייבאכ בישהו

 תועומשמ ףסוי ברל השקמ היה ןכו
 ירברמ ול השקהש | ,חכ .תוכרבב םירחא
 רב ..ימר ..רמאד 3: ןובוהיעבג  ((א 2 7

 בה --- המ בח: רמאהו - גב בב

 ,דיבז

 היה ודומלת חכשו ףסוי בר הלחשכו
 בר רמא וניצמדכ ,דימת וריכזמ ייבא
 אתירמא תא ייבא ל"א יל עימש אל ףסוי
 ,:טפ .גע זס אמ. .י ןיבוריעב  ןלממ

 .: גס טל :הרדנ הי .תוכמו . א

 הרומתב ...ךא:,.וניצמ  .ףסוי בה עב

 היה ודומל . בורש .ןעי. .הארנו * ,יבוישו
 םגו רודה :.לודג רבכ: היהשכ <: ףסוי פרמ
 ףסוי בר ייחב תיטרפה ותבישי גהנ רבכ
 ומע. ירטו ליקשש וניצמ :ןבלו בכ "בב
 וניצמהכ :. ,הבח - רימלתכ  דימת " טעמּ
 תבש ,:זל :רי תוכרב 'ףסוי ברל השקהש
 :: במ במ :חל.הל  ,דכ +2 ,חל ,נייאואח

 .ּבפ .אָפ-: אס > 3 וב ד
 :!ולק ::;רלק = ,אלק תק, זק | ₪
 :תנ  (טכלו הכ | ,בג ןןיבומע | מ

 71 ייבא

 םיחפפ = =,הפי,פ הע 1 3-0 אע ,ףסו בפ
 : םו הבוס 1 זע.,הב  ,גנ-1 ששה א 8
 חו ה. ה ב - הציב, 20. שפי 8
 תו ה"ה .. חי. הליגמ ל 3% 8
 : בי ק"מ. = הב -:ז הגוגח <: ל ,.תינעה
 תובותכ ,וחצ .5 :םנ ,ונ .,אכ תומבו ,,חּב
 : טל םיהרנ - ,.הק : אצ . .םג 1 1 בו- אל

 יה 1 ה. .הטוס.. במ רוט |( 9/0358
 :הפ :טנ.-,םב :חכ כ זי ה .ןימיג
 :םל ,םל :הכ בי ןישודיק | ,,טפ :חפ
 נצ. +חפ | ,פ3-%גכ קב -הוהחש בע
 ,חכ זמ ומ .+ח מ"ב = ,:זוק : ,וטק + גיק
 .הלק והצי: רע וגכ 7 פס ו
 (:ק :םצ ,ופ :אנ ,זמ : גי ןיררהנס ,,גמק
 : אס + בל -.(חי--+ ר* םיחבז - = נכי: :תופמ
 ,םי ןילוח ,,הל :טכ .כ | תוחנמ ,וע הע
 ההנ \\ חי .ןיברע \ ו גבל :רק +ב5-ול
 ,בע <: גס

 בר ביתמ רמאש וניצמ ןכו
 ו מ"בב תשא

 .בע .ןישוריק אבקוע רב אמח בר םשב
 ,טכ ןילוח ,:ול א םיחבז ח"בבר םשב
 ונממ לאשש הדוהי רב לאומש ברמ

 השקה :ח ב"בו ,:ּפמ תוחנמ ,(זט :ןומיג

 .י"ב .לאומש ברמ ףסוי ברל

 ,םילודגה וירבח
 ותורלימ ורבח אבר אוה ןושארהו שירה

 יבתי ווה אברו ייבא ,חמ תוכרב חכומדכ
 אבר  ןיכרבמ ימל םלאשו הברד הימק
 אימש יפלכ ייבאו אללט ימשל יוחא
 ונא הזמו ,ותיוה ןנבר וכייורת והל רמאו
 ןעי לבא ,םתונטקמ םירבח ויהש םיאור
 וא הבר םע אבר רבדיש וניצמ אלש
 אבר אב ךיא ןיבהל םגו ,ומשב רמאיש
 היה ויבא אלה הבר ינפל בשיל ותונטקב
 לודג אבר תויהב םג יחו אזוחמב שירה
 רתוי הארנ ןבל  ,וברעב .ראובמ5" םינשב
 ,ייבא םע בשי אבר אלש םש ג"הב תסרג
 תמאב וניצמ ותואו ,ןנח בר רב אבר ךא
 ייבאד .רףיפחי חיה | איהו = (הבר:םע דימת

 םפשיב

 רב איי
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 ,גנק תבש וניצמש הזו ,הבר ינפל םבשיב
 רב אברו תא איתסימ םהל רמא הברש
 ,אדרת ייבאל ארק : חי תובותכבו ,ןנח בר
 ,.המ-  .תופרפכ .רחי רמו .ולקש = ןכו
 :חלי :די ןיבוריע ,:חמק ,חמק תבש
 תובותכ ל יהציפ ,,גצ ג העיי,חפ ,ב5 המ
 ,: למ  .תורופב \ חי תועובש" = בש יה
 רמלשכ הארנ אבר לבא ,;חי תותירכ
 נ"ר ינפל אבר בשי זא הבר ינפל ייבא
 דימת וניצמ ןכלו ,אעררהנבו | אזוחמב
 ךא וניצמ נ"ר םע לבא הבר םע ייבא
 ב"כ, , ם7הד- הימשפ רפאש +:ג ןיבוריע

 ל"א -: נ"רד הימק אנינח רב הבר אנת :גיק
 תובותכבו ,תרמאק תולחנ ןיב אמלד ייבא
 ךופיהלו ,נ"ר רמאהו ףסוי ברל רמא ,זנ
 םעו ידיחיה ובר היה נ"רש טעמכ אבר
 רטפנשכ ךאו ,ללכ ותוא וניצמ אל הבר
 אברו ייבא וקפנש ,ופ מ"ב ורמא הבר
 ,היב יקוסעל

 ,םיישה ילפב "אבה : םע רתוא =רניצמו =
 ךרעל והייורת ירמאד אברו ייבא ןושלב
 םירשע ךרעל אברל ביתמ ,םימעפ םישלש
 םימעפ .'ע ךרעל "כא ל"א ,םימעפ
 .םינויצה לכ אבר .ךרעב ראובמכ

 ומכ ויה אוהה רודהד יתוחנה לכ ןכו
 ,ויריבח

 הציבכ רמ ז"לז וארקש ארפס ברכ
 ,אנ ןילוח ,:חל

 אמוי ,:גק :המ ןיבוריעב ז"לו .ושקה
 בה.>ביתי-. פק יב"בו = ;ר :תופוכב =: אי
 אנניח רב ה"רו אנוה רב אחא ברו ארפס
 רמא יכה ייבא ל"א -- והייבנ ייבא ביתיו
 יב..םיהל הובא : לא --:5ק ןולוחבו, ;םה
 -- קילפ יכ ,והיינימ יעב םתהל תקלפס
 בר רמפנשכ .הכ ק"ומו | ,'וכו .אתא יכ
 אל ירמא | הילע ןנבר וערק אל ארפס
 ברה אינת ימ ייבא ל"א ,הינימ ןנירמג
 אמוי לכ דועו ,אינת תמש םכח ? תמש
 ,אשרדמ יב ןימופב היתתעמש

 תוכרבכ ומע ירמו ליקש ימיד בר ןכו

 יירא

 וןיבוהיע ,.המק בע: גם תבשי ג: .רמ
 הנ 8 .תומבי רט ,רל ' םיחפפ ,,רכ
 ו ופ  חני מב ה 53מ "ק"ב | ,זל
 : גלק ,טצ ןילוח ,,ק :דמ כ ןירדהנס
 ,הרמ ו בכ: אי  תורובב :1לק :,ולק
 ,:הכ תותירכ ,[רמ ייבא וארק :די]

 הימק דחי ובשיש :כ תבשכ ןיבר ןכו
 ל"א -- אתולג שירד הוחא הימחנ ןברד
 ווה ייבאו ןיבר -- ןנתד ךלכ ונייה | ןיבר
 ןדיא ונייה ןיבר ל"א -- אקתפב אלזאק
 תתחנא ןיברל רמא ,טכק ב"בו ,'וכו ןנתר
 ןישודיקבו ,אדח ןל תתפקתאו אדח ןל
 ןיברו תא אמינ ימיד ברל ייבא ל"א ,בו
 ןיבר \ ייבא רמא ,יק ןילוחבו  ,אתנולפב
 אלכת ןיבא אסרגה :ע םיחספבו ,אלכת
 ןיברש רפוסי  ,זמ תוכרבו ,איה איהו
 הירמח הימדק אחרואב ילזאק ווה ייבאו
 רמא ,רמ ליזינ ל"א אלו ייבאדל ןיברד
 היל סנ אברעממ ןנברמ יאה קילסדמ
 אתשינכ יבד אחתפל אטמ יכ ,היתער
 ואל אתשה דעו ייבא ל"א ,רמ לעינ ל"א
 .'וכו י"רא יכה ל"א אנא רמ

 ייבא וארקש ,ףסוי רב קחצי בר ןכו
 אשנ י"עו :אפ םיחבז ,:במ תוכרבכ רמ
 אניכמסק ךלעד יזח ל"או השאל המוח תא
 בר וקלחנש המ הארנו :רס תומביכ
 ול השקמ ייבאו ,ג הציב קחצי 'רו ףסוו
 ז"ר יכ) ינשה ז"ר וכו סו" רב יה .אוה

 היה זאש י"רו ל"ר ייחב דוע י"אל הלע ןושארה

 ןיבוריעכ = (לבבל דרי אל בושו ןטק דלי ייבא

 הפו קהצי "רו- "ב ביתי ,,ה םיחבז .,,בצ
 רמא :נ הדנבו ,והייבג ייבא ביתיו אבא
 ,הילע וכיחה אל ז"רכ הבר ארבג ייבא
 ולקשו | ,:טנ ןיבוריעכ רמ ייבא  וארקו
 ,וצ םיחספ = ,,די ןיבוריעכ  דחי ורטו
 הצונ;דל . ,5 הכוס קה הדי ; 5 "אמוי
 ומי הי תובותכ ,,די יק"ומ ה הגוגה ,,זכ

 (איה איהו אריעז בר םרג :די  ןיברעבו)

 ןח ק ,,אע :גמ ןימינ טי םירדנ מ

 (:גנ ןירדהנפ ,,ה םיבי העההי ק"ב ,,אי

 תוחנמ



 ו"ר ביתוא ,:ובק המ ןילוח ,: רב .תוחפמ
 וכרצוהשכ | דחי ויהו ,חק תבש ייבאל
 ,תוירוה ףוסכ אתידבמופב שירל

 וניצמ ןכלו = ,י"א תרות לביק .ןלוכמו
 ןיבוריעכ ןנחוי 'ר רמא יכה ייבא רמאש
 הימשמ | ,,ט ןילוח | ,,במ ןירדהנס | ,; המ
 י"ךא יסא 'ר םשב ,: גל םיחספ היקזחד
 יג 'הז) :אס הדנ ינמ ר"א  :,,אק!:תימבי
 ראובמכ ייבא םשב רמא ינשה יב ,ןושארה ינמ

 (.ןמקל

 ,וירבח ראש

 שירבו | :זצ :,די  ןילוחכ . 'ב"אצא
 ןייעו :טפ תוחנמכ ומע קלוחו ,תוירוה
 ,וברע

 .בס ןיבוריעכ ןיבא רב .ייבא
 ,ם תובותב ,,מק תבשכ האשרנ אדא בר
 ייבא וארק (ףסוי ברד ודימלת) איוא בר

 .גס תבש :חב תוכרבכ רמ
 ייבא בשי" ,אנוה רב אחא בד

 .:זמק ק"ב ,,רבק תבשב
 ,:י ןילוחכ ייבא םע בקעי רב אחא בר

 ייבא  םע. אזע בר רב אחא
 רב אבר ל"צ םש .ךא | ,,אכ הרומתכ
 ,אזע

 .ק ןיבוריעב  ,אפילחת רב אחא בר
 ,ךל ארש הברכ ל ארשד ייבאל רמא

 ייבאל השקה | ,ןיבא רב ידיא בר
 חלש .: זצ ןילוח ,: הל מ"ב ,,גי תינעתב
 ,: בל ב"ב ,,טפ ןיטיג ,,וע תומבי ייבאל
 ךל עימש ידימ ייבא ל"א :,זט .ק"ומבו
 ,אהב

 :'חי -.קלומב אירי תש

 ,וילע
 בישמ ייבאו ייבאל ףיקתמ ,אעליא 'ר

 ירבדו ,ל"א תבית ם"ט ךא) ;הכ תוחנמכ ול

 (.אתיירבה לע םש יאק יאעליא 'ר

 רמא ,בע ןישוריקב ,ןיבא רב אקיא בר
 היהש ,הס ז"עבו ,היל ותיצת אל יינא
 ריפשד ייבא רמא --- ם"וכעל ארמח ךפוש
 ,ריבע

 ומע

 ףיקתמ ייבא

 ותיישוק ול ץרתמ ייבא ,אנח בר
 בוק מ"ב

 ,ןיבא רב אנניח בר
 ,בס ןיבוריעכ

 אה םושמ יא ייבא ל"א ,איננח בר
 ,טס ןילוחבו | ,(הבר) .רמל  היעייסת אל
 .ךל יעבתו ל"א ייבאו איננח בר יעב

 אוהה ,זמ ק"ומ | ,אנתמ רב יבומ בר
 ייבא הילע ונמא ודגנ רקפתאד אחבט
 ,והותמשו אברו

 רמא ייבא רמא :זט ז"עב ,הדוהי .רמ
 םיחיר ינחט ינחוי רמ יבד ,הדוהי .רמ יל
 הדוהי -- בר;-רמא. -.+זנ תבשפו = ,ורנהעב
 פ"קד תסרגב הדוהי רמ ל'צו) ייבאד הימשמ
 ,(ימיבאד הימשמ ל"צש הארנ רתויו

 ינע ייבא ל"א ,אדג רב אישנמ בר
 ל"או ןידל ייבא ינפל אבו  ,זי תוחנמ ירמ
 ,טס מ"ב ךל גלפ ןאמ

 רמאש :טנ ןיטיגכ ,וריבח הנתמ בר
 השקה :ב. תבשבו ,תרמאד אה ייבאל
 ,: הל תובותכ ןכו ,ךימעמלו ייבאל

 ץרתמ ,חי ןיטיגב ,איעשוה רב ןתנ בר
 רמא :גמ ריזנבו  ,ותיישוק | ייבאל ול
 רב ןתנ ברד הירבחל והניתחכשא ייבא
 ,'וכו איעשוה

 ול .. .השקח .. ,ואליע . .ברד.. .הירב. אלוע
 יז .קיב יבא

 שלח אליע 'ר ,אפ תוחנמב ,אליע 'ר
 הטיש :תפרגו . ,ןנברו ייבא * היבגל לוע
 ,אבא רב אלוע תצבוקמ

 ,ייבא ול בישמ :וכק תבש ,םרמע בר
 ,ותיישוק ייבא ול ץרתמ ,זט תורוכבו

 ייבא ול השקה ,לאומש רב אפפ בר
 ,ייבאמ לודג היהש םש עמשמו ,רפ ק"ב

 ל"א אב ההוטתב .אוע ,בר רב אבכ
 .ךל יעביתו ייבא

 ל"א .אכ תוחנמבי אלע הר רפ הבס

 ומע ייבא בשי

 ,ייבא
 ,ייבא היביתיא ,דכ הגיגחב ,יבזיש בר
 :זמ ןיטיגב ,הדוהי רב | לאומש בר

 .התעמ אלא ייבא ל"א !:במ תוחנמ

 ויתוכלה
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 ,םירקיה וירמאמו ויתוכלה

 .חכ הכוס ל"זח ורמא םנה לע אל
 דחא ןיא טעמכ יכ ,אברו ייבאד תויוה
 תוכלהכ תוכלה כ"כ וסחיתי וילא רשא
 ברה הנמו רפסש יפכו ,םהלש םיבורמה
 ז"עקו ףלא אצמ ןורשי יקקח תסנכ 7

 ,ויצוריתו ויקוריפו ויתוישוקו ייבא תוכל
 בא חינה לאומשו ברש רמול -
 ומיקה אברו ייבאו ם"שה רדוסיל  הניפ
 ןינבה לכ רמגנש טעמבו וימלואו וילתכ
 הת ישא בר  רודו ,םהידי לַע ולוכ
 ןינבה = תופיילו רומגל ךא = םתכאלמ
 ,הזה אלפנו

 ונתכאלמ לגנרל ונחנאו
 תא איבה
 ,וייח ימי ירבדל ןיכייש םניאש ןיבורמה

 ונל רתומל

 ןרדסכ םאיכנ תומסרופמה ויתוכלה ךאו
 רידת שמתשה רשא ויתונושלו ,ם"שה לע
 .ם"שה לכב

 :תומסרופמה ויתוכלה

 ,: גכ תוכרב איה אתלמ הנמזה
 ק"הלב ןרמואל רתומ לוח לש םירבד

 ,,מ תבש (יקנ וניאש םוקמב)

 תא ךתחו  שולתה תא ךותחל ןווכתנ
 ,: בע תבש בייח רבוחמה

 ,: ומ 68 יחל יוה וילאמ דמועה יחל
 :זי ןיבוריע הבוח םינורחא םימ
 ונוממ = הוצמ ימויקל שניאל אחינ

 ,!: ד םיחכפ
 תרתומ כ"עב םדאל האבה האנה

 ,;: הכ םיחספ
 .: ל םיחספ הבונ אוה ערפמל ח"עב
 .:מ םיהספ תוללכבש ואל לע ןיקול ןיא
 .:רמ םיחספ תיזכמ תוחפב הרטקה שי
 ,:ה םירדנ םידי ןייוה תוחיכומ ןניאש םידי
 איה  אתלימ וש ןיטיגב אתער יולג

 ,,דל .ןיטיג

 תאנהב ,תשדוקמ הניא הולמב -
 ' זישודיק השדוקמ הולמ

 יש ווק גו

 | ויצוריתו ויתוישוקו וירמאמ לכ

 ו

 ןישודיק ווה האיבל ורפמנ אלש ןישודיק
 ,,אנ .ןישודיק

 ,נע ק"ב לספנ אוה ערפמל םמוז דע
 ,' גי מ"ב ול ןיכז וימתוחב וידע
 :אכ מ"ב שואי יוה אל תעדמ אלש שואי
 ,,פ מ"ב ואשמכ השק אחפנ

 ןנירמא אל םידע םוקמב רקשל ול המ
 ,,אל ב"ב

 סבו | רמומ
 ,: חכ ןירדהנס

 .: דע ןירדהנס התיה םלוע עקרק רתסא
 יא דיבעה אל רמא אנמחרד אתלמ לכ

 לוספ םיעכהל |תולבנ

 .:ד הרומת ינהמ דיבע

 :ןהב שמתשהש ויתונושל

 ,,מק תבש | ,.זל תוכרב ,ההעמ אלא
 ,:חכ ה"ר ב הציב ,: חל :ול ןיבוריע

 ןומ/ ןוטינ |, ה, הפופ גה 0 הכוס

 ו יב הב ,:המ .במ ק"ב | ,זל
 ,םכ הרומת ,.מ ןילוח | ,,ה  תועובש
 ,זכ 2 תו הירכ

 ן ן .דלק :גלק :ופ תבש ,םא יל הרמא
 הע אמוי ,הפ :םכ ןיבוריע | ,מק

 3: ₪0. >י תובותכ . ,:חי = בי ק"ומ
 ,: חכ ז"ע ,:ע :זס ןיטיג

 'בפ ןיטיג ,,זכ םיחספ ,רמול אצמת םא
 ,זכ הרומת ,: דק תוחנמ ,: כ ןישוריק ,,גּפ

 ,הס :וכ :וכ תבש .דחא רבד ורמא
 ,:1 הכוס . ,ו .הניגח .,: בל םיחספ ,:חכק
 51 ק"ב ,:בס :חמ ןישודיק  ,,י םירדנ

 ןירההנפ . -,: חע .ב"ב = ,: חיק מ"ב | ,:גצ
 ..זמ םיחבז  ,,דס

 ,ןמקל ןייע-ישניא ירמא .
 ,ול תבש ,.במ תוכרב ,רמאנ ונא ףא

 הל הבוס
 ןיבוריע ,:חל תבש ,אנינת ימנ ןנא ףא

 ובס :.,דכ ה"ר כו הגיגח -  ;זכ
 ,,אע ןישודיק ,:אע ןיטינ ,אפ :ט
 שובש ,:ע ו"ע ,דכ ב"ב :יק מ"ב
 ומ הרנ י,יב /תויחוה בי

 % צב



 ייבא

 ,ליעל ןייע ןלהינ תרמא תא
 ,ול אמוי ,:טמק :זט גי תבש הריזג
 ,:לק ןילוח- ה מ דב

 .:וטק ג ב"ב:+,,מג 3 תר
 ןיבוריע ,.זע .,חי תבש ,איה אל .אמלר
 הל הכוס ;ל- .בלי -(תכוו ו תחשוב
 .: גע .םירדנ 2 ל תומבי

 ןיבוריע ,איה לאומשד הרוהי ברד אה
 : בי .תובוהכ >(/חל-תוספל

 אנת ךדיאמ | קיפמ  י"רבד אנה .יאה
 .; זל ןישוריק  ,זכ תבש ,י"רבר

 ,:ח ןיטיג ,(מ םיחספ ,איההמ היב רדה
 ,יזלק  :אלק..בב 1 רי מטס ב
 | ,: הכ תועובש

 ,: אמ : בי ב"ב ,:אי תבש ,איה איה

 ,ומ םיחספ ,:זק :אל תבש ,רמאק יכה
 תומבי ,,זט תינעת ,,דכ :אכ ח"ח יקי ,חנ
 הטוס : ,:בם :היזנ < ,;הס תרבות בנחל
 ,,חיק :  בקי ק "מי 1 3 לרופמיצואוישה
 :חכק + מנ:אי:;ה בדב קי ,םנוסי פוב

 ,וחפ םיחבז ,: וע :הע : אע ןירדהנס ,,געק
 תורוכב ,: מק ,ג ןילוח ,:טפ ,דע ,חנ תוחנמ
 ,וזכ:: אי הרומת+₪ בל ץיכרע אלטה

 ,: אי .ןיבוריע  ,,טס .תבש ,םידומ לכה
 (: וע ןיטיג | ,:טמ | תומבי | ,;דכ .םיחספ
 ,: הע ןילוח ,,בל תועובש ,: ופ ןירדהנס
 ,:וכ הרומת

 ,גיק :זנ תבש | ,יגילפר ללבמ הבלה | =
 ןיררהנס ,,דכ הציב ,: אפ ,בי ןיבוריע ,,ונק
 לע ל

 ןיבוריע ,,חנ תבש : ,+ דו תוכרב = ,ךכלה
 אמוי ,: כ ;וט הציב ,,זטק ,ר םיחספ ,:חפ
 ןישודיק ,,זכ הליגמ ,,זט ה"ר ,: הע 1 דע
 ..הס .במ ןיררהנס מל "כ

 ,.םבק ,חבק ןילוח ,,זככ תבש ,ורמא ירה
 ,; אל מ"ב ,: אל תומבי  ,ועיר וילע דיגי

 ..וע ז"ע ,םי ב"ב
 תינעת ,,י תבש ,:ו תוכרב ,ןרמא אל

 .; גנ ןילוח ,,גל ןישודיק ,:ו
 ,: ם ,מי  תוכרב ,יכה .שניא 'אמיל ל
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 .,בק ןיררהנס/ גז ח תובותב
 אמוי ,: הנ םיחספ ,:ו תבש ,אישק אל
 : בכ ;התכי כח גלות" טס שו
 ,:חנ ,חי ןישודיק ,,חכ :ןיטיג  ,,בכ תומבי
 ,:הל גי תועובש | ,,מפ. ב"ב ':,י-ע ,םג-מ"ב
 ,,חכ רימת  ,.ק ,רצ םיחבז ,,בי תוכמ

 :ןי .טבוריע ן/ הככ\ תססרמ .,טשנ אב
 : גפ אמוי ,:טיק :חפ ,זכ ,די םיחספ ,ינ
 ,אי הציב אמ בל  ,בכ +אב הכוס ,,ופ
 .טק תובותכ ,:ו תינעת ,: אל הליגמ | ,,זמ
 ,,אפ םיחבז ,,גמ תועובש ,,טכ ןירדהנס

 ,,בנ תורוכב ,: בק תוחנמ
 ,,גל תובותכ ,ירמאד איה אתלמ ואל

 אלק בב ון יב
 ,: ב ק"ומ ,; ממ ןיבוריע ,אישק ךדידל
 ןישודיק ,: גע תובותכ ,ברד הימעטל

 מ יבופ
 .וזכ הציב :: בפ ו: ב .תבש  :,ךימעטל
 תבש ,,טכ תוכרב  ,ייבא הלע םויל

 ,: םב תינעת ,: בי ק"ומ ,,דק םיחספ | ,! כק
 ,: אע : גל ןישודיק

 .מכ ,דכ םיחספ ,.טכ תוכרב ,םלועל
 ..טמ תוחנמ ,,כ םיחבז ,: וס ןישודיק ,,זס

 םיחספ ,: טמ תוכרב ,ךופית אל םלועל
 ןישודיק ,: ומ ןיטיג ,,דב  תובותכ  ,,טמ :ה
 (ףכ

 ומכ תושקה תונושל שרפל וכרר ןכו
 תוכרב אבוכ יאמ ,,בל תוכרב וליחא יאמ
 יאמ ,,םנ תוכרב אפעו תוחור יאמ ,ימ.

 ,,הל םיחספ תימרק יאמ  ,,די תבש עבק
 הציב תינרע יאמ ,,זל אמוי ינכומ יאמ
 יאמ ,:ב הטופס האנק ןושל ואמ ,,בל
 ,;ופ ןיטיג תיצרק יאמ ,:זפ ןיטיג ארדרד
 לטב לעופכ יאמ ,,הפ ק"ב ינתוגרג יאמ
 הטמ יאמ ,.בנ מ"ב עבור יאמ ,:אל מ"ב
 אירח רב יאמ ,:זטק םיחבז ליברומ לש
 ,.גס .ןילוח

 זי אמוי ,:זט ןיבוריע ןנבר אשיררמ
 ..גק םיחבז ,,גק תומבי

 ,.גי ,אי הציב ,,טפ םיחספ תקולחמ

 תובוהכ
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 ,יבל תועובש ,:וע ןישודיק ,,חנ תובותכ
 דל םיָבְ

 :טס תומבי  ,,ופ תבש ,הל אנימא אנמ
 ;זל.הדנ שי תוהופפ
 תבש ,,ח תוכרב | ,אנימא הוה שירמ

 בלק הק ןילוח- ,:(תיב"ב = גב \ אמרו גב
 ה"ר ,והייניב אכיא ןישרוד תועמשמ
 ,הכו עפ ליחצה תומכממ ,ויקממ 3
 ,; וע ןירדהנס

 הציב ,:חנ ןיבוריע ,: המ תוכרב ,ןניטקנ
 !הסתוביתכ ₪ .תינעתה ני בק"מ וי
 הטוס ,:אנ ריזנ ,,אמ םירדנ  ,,איק :,גק
 ןקשיריקל : םנרנ שמ בל  ןימינ חל
 אי ןיברע | כג .ןולוח  ,נ אי תוכמ -,,גל
 .זל החנ וי בכ החומת

 בק הע ,,רע תבש :,יובו :רנע ןפש
 : הלק ,הפ ,הל תבש | ,,גס תוברב | ,מ"ש

 הכוס = חס אל. הפ, בי אמוי | ,,מק
 תובותפ -,: הפ-/חגמה 3 קמ - הל גל
 מ"פ .;: יק,ק"בא ,בפ ןיטינ !,: ח םירדג/>,,םי
 ןיררהנפי קכב-תוכמ ,,חיק : כרב ביב - 2 מע
 ; הנ הדג ,.הצ תוחנמ ל

 תועובש ,;זמ םירדנ ,ןה תונושל יתש
 ..בע ,בל ןימיג | ,,אב

 ,: י ןילוח ,;זע תבש ,רבדב תובושת יתש

 הלוגמ ,?גל"האיב >ןז/היקנתבש ןולויתית
 ,,מב

 םירדנז הבי תוטותכי (זיטנ, תוכרב"ה ,ינת
 יו ןירדהנס ,:י ןימוג  ,:ז המוס יב

 .,םכ תועובש
 אמוי ,: ופ ןיבוריע ,ךל .אייעסמד אינת

 דע

 ,אבר ךרעב אברד אבילא ייבא אמגרת
 יקב היה .הרותב ותלודג רבלמ הנהו

 תויעבטבו ,: טנ תוכרבכ הנשה רוביעב לודג
 רמאש ,גס ןילוחכ ,םיגדהו תופועהו תויחה
 םיצרשבש תואב ,ףופיק תופועבש תואב
 הילק יבע רמא :טע ןילוחבו | ,יאדפוק
 ק"בו ,איסופ רב הילק ףינצ ,ארמח רב
 םישמחב ,אבוט יטייש טשימ רמא ,גפ

/ 

 יירא

 אירש אתנחצ יאה ,ח הכוסבו ,אילמ המא
 םיחספבו ,אמט גד והיינימ הברמ אלד םושמ
 חיכשד ג"יב רמאש אלפנ רבד וניצמ :ט
 ,(םירבבעה) אענצמ אל יתב והלוכב אתפיר
 יתב והלוכב אתפיר חיכש אלר ד"יב
 האיבנ הדלוח יכו וילע ךייח אברו ,אענצמ
 ימכח יכ ייבא ירבדכ תמאה לבא איה
 ז"כש אוה רבכעה עבטש ובתכ םיעבטה
 אל זא לכוא הברה תיבב שיש האורש
 םניעו והנינ העישר םירבכעהש ןעי עינצי
 ועינציו ,הנלכאיו רחא רבכע אבת ןפ הרצ
 ןיאש םיאורו םהיפ םהילע ףכאשכ ךא
 רמאש הזו ,ועינצי זא רדחב לכאמ םוש
 ןעי אוה אברל בישה אלש המו ,ייבא
 עמשמרכו ותומ רחאל וילע השקה אברש
 ול רמא, ורמא אלו "אבר רמא,, ןושלה
 ויתודש דבע ומצעב אוהש ןעיו ,"אבר
 תעבמ בטיה עדי ןכל האלה ראבנ רשאכו
 לזימ רמאש :זכ ב"בכ תונלאהו ץראה
 דע אלא ישחכמ אל ישוחכא אבומ ילוא
 ובר  יברמ  רמא :מ  תוכרבו ,המא ז"ט
 ,אעראמ יקני אל יקנימ אעראמ (תואירטפה)
 אלושב ןיעב ןסרע רמא :אמ םיררדנבו
 יניינעב .לודג יקב היהו ,ארותד ארשבכ
 ישיפנ והניא רמאש | ,ו תוכרבכ םירשה
 ,ירירמ בטק אזח :איק םיחספו ,ןנימ
 .(תלהמ תב תרגא) העגפ א"פ :ביק םיחספו
 בושייב רובעת אלש הילע רזג אוהו ייבאב
 אשוגמאהב .חנ ב"בב השעמהו ,םלועל
 וסב הלה יום כו :יבפיש -  םימח :הוהד

 : רמ תוכרבכ ,םדאה עבטו תואופרב לודג
 ,:זע תובותב ,: ביק םיחספ ,,מק :י תבש
 ,5פ תומביבו = ,,ופ :זפ ןיטיג ,:ח  םירדנ
 הז הפיכ השוע וניאו םימ ליטמה לכ רמא
 ,םירס

 ,ותסנרפו םימרפה ויארקמ

 תוליל םש זא ודוד הבר ינפל בשישכ
 :חס = ןיבוריעכ הרותב תוגהל םימיכ
 השעי אל המל ןנח בר רב הבר ולאששכ
 אנדירט אנא ול בישה האובמב בוריע

 יאסריגב
, 



 דמל רודה לודג היהשכ כ"חאו ,יאסריגב
 תבשכ ןירוסי ךותמו קחדה ךותמ הרות
 אבר רמא ןקורדהב ייבא שח א"פ ,גל
 הליגמבו ,הישפנ ןיפכמד ינמחנב אנעדי

 ,עדי אלו אינע ןפכ ומצע לע רמא
 ןילוחבו ,םיניש ילוח ול היהש ,דפ אמויבו
 היסנא ןעי ויפכ תא אשנ אלש ורמאש ,גלק
 ילוח ול היהש ף"ירה 'יפו הינדע היל
 ,אנריפצב שח היהש ,חכ ז"עבו ,םייעמ
 ול ליעוה אלו תואופר ינימ המכ השעו
 רבוע היהו ,אעיימ אוהה י"ע אפרתנש דע
 הרותב תוגהל םויה ול היהו ומצעב ותמדא
 אבשכ :ם ןיטיגכ ויתורש תוקשהל הלילהו
 ,ומע דומליש ישא רב ימיש בר וילא
 ינא ךירצש םויב יאנפ יל ןיאש ול .בישה
 ,יתורש תוקשהל הלילבו ,ימצעב דומלל

 ישעמב ותכרב תא 'ה חלש ףוסבלו
 םיסירא ול ויה ומצעב דובעל תחתו ווידי
 םהילע חיגשמ היה זא םנו :ם תובותככ
 ,םוי לכב .היפכנ רייסמ היהש ,הק ןילוחכ
 םיצע לש הליבח אשונ היסיראב עגפ א"פ
 ל"א אכיהל ינה ולאשו ויתורשמ בנגש
 רחפ ןכו ,ןנבר ךומדק רבכ לא מ 8
 ןורתפ ןינעב | ,ונ תוכרב עמשמדכ ןייב
 ,אברו ייבאל רתפ אידה רבש תומולח
 אלקרב ילתד אתיבח וארש םהל םלחו
 אוה ןכו ,ןייב םירבתשמ ויה םה י"שרפו
 ותאו ךרמח םיסב ייבאל ל"אש םש ארמגב
 םגו ,ךנימ ארמחו ארשב ןבזמל ע"וכ
 ייבא :המ תוכרבכ ול ויה הברה םילעופ
 םילעופ ועמשלר יביָה יכ אלקב היל ינע
 ,ומוקילו

 ליחתה ולובג תא 'ה ביחרהו ךרבהנשכו
 ףסוי בר ובר ייחב םג הרות ץיברהל
 אבא .רב .אדא - בה .תמשב .,בב \ ב"בב
 ייבאו ,היתשינע אנא רמא ףסוי ברש
 ןנברל רמאש ןעי  היתשינע אנא רמא
 ארשיב ולכא ות ייבא יב ימרג ותימרגמדא
 רמול ליגר היהש יש"רפו אבר יב אנימש

 3 ייבא

 תבש עמשמ ןכו ,'וכו עבושל אלש דומלל
 ףסוי ברמ לואשל יכדרמ בר אבש :טצ
 .ייבאמ לואשל אב כ"חאו

 דלרת תנשב) ףסוי בר ובר תריטפ ירחאו
 ויה ,אתידבמופב שירל וכרצוהו  ,(תורטשל
 ו"ר אברו ייבא רודה ילודג העברא םש
 ןיוש ויה םלוכש ןעיו הנתמ רב הברו
 דע ,תונמל .ימל וערי אל ןכל המכחב
 אתלמ רמאיש ימ לכש םהיניב ומיבסהש
 ףוסב רפוסיו ,אשיר יוהל .ךרפימ אלו
 זא ,ייבאמ רבל ךירפיא והלוכש תוירוה
 ,אמיאו חתפ "ינמחנ , ל"או אבר וריבח םק
 תופירחב דבל אל ולדג תא הארה זא ינמו
 ראפתהש דע הלודגה ותואיקבב םג ךא
 אירבט יקושב יאזוע ןבכ ינירה רמאו
 ןשרד ינאש חבשמ יננה יש"רפו ,כ ןישוריק
 ו"ה ב"פ תובמ ימלשיריב ותטישל ךלוהו) יקבו
 ופסאתנו (ומצע תא םסרפל ךירצ ח"ת רמאש

 ורמאש ,וק תובותככ הברה םידימלת וילא
 ישייפ ווה .ייבא יבמ ןנבר ירטפימ ווה יכ
 ,ימתיד ימתי והיישפנ :ורקו ןנבר ןתאמ

 ארגא רמאו וקלחב חמשו האר אוהו
 ההיה הרותהו ,:ו תוכרבכ אקחוד הלכד
 הוצמש :ו תוכרב רמאש דע ושפנ שושמ
 יאנפ ול היה אלו  ,תבשב וליפא  ץורל
 ורמאש ,גלק ןילוחכ ויפכ תא אשיל וליפא
 עבקש םיתע יש"רפו) הינדע היל .היסנא
 .(ויפכ תא אשילמ ותוא ןידרוט ויה וידימלתל

 דע .רתויב וילע ןיביבח ויה וירימלתו
 אניזח יכד יל יתות :חיק תבש רמאש
 אנדיבע אתכסמ םילשד ןנברמ אברוצ

 ,(תיה הבישי שיר יש"רפו) ןנברל אבט אמוי
 ברב רקפתיאד אחבט אוההש זמ ק"ומו
 אברו ייבא הילע ונמיאו הנתמ רב יבוט
 ,חי ה"רכ ח"מגב הברה קסעו ,והותמשו

 רפוסי רשאכ קוחרמל ךלה לודגה ומשו
 יאתוכ יב ורומח הדבאנ א"פש ,המ ןימיג
 ןיריכמש) תא ינמחנד ואל יא ול וחלש --
 הוה אל (י"שר ,רקשת אלו התא דיסחש ךב ונא

 יוהש | רפוסי :אכ תינעתבו ,ךל אנררשמ | ייבא לצא םיכלוה םתאש רע םידימלתל

 יתא



 ייבא 4

 לכ עיקרד אתביתממ אמלש היל יתא
 אבא דיסחהלש עמשו ,אתבשד ימוי ילעמ
 אשלח ,אמוי לכ אמלש היל יתא יוה אנמוא
 תלעמל ןיידע עיגה אלש רבסש) ייבאד היתעד

 היקרבמל ןנברד אגוז ייבא .ררשו (דיפח
 םילודג אנמוא אבא ישעמ תמאב יכ אצמו
 ,דואמ

 הבר וברש הארש ןעי רמול דואמ בורקו
 .גנק תבשב אתמ ינב לע יונש היה
 בוהא תויהל ותמכח בורב אוה לדתשה
 ויהיש ידכ קדצ תונעב םחיכוהל םגו לכל
 זי תוכרב ורמאש הזו | ,ןיעמשנ | וירבד
 םדא אהי םלועל ייבאד הימופב אלגרמ
 הברמו המיח בישמ ךר הנעמ האריב םורע
 םדא לכ םעו ויבורק םעו ויחא םע םולש
 בוהא אהיש ידכ קושב ירכנ םע  וליפאו
 לע לבוקמ אהיו הטמל דמחנו הלעמל
 . ,תוירבה

 ,גל ןישודיקכ םייק .תמאב וירבד לכו
 לכ תא ןד היהו ,יבסל הידי ביהי היהש
 םדא לכל א"אש עדיו ,תוכז ףכל םדאה
 תוכרב רמאש הזו דימת הרותב תוגהל
 םדיב התלע אלו י"בשרכ ושע הברה :הל
 ,וע תומביבו ,םדיב התלעו לאעמשי 'רכ
 :ו ןימיגבו +וניבא בקעי ע"וב וטא רמא
 ארבג ואל -- אה עדי אלד לכ וטא רמא
 קופ רמול ונושל לע רוגשו % אוה הבר
 ןיבוריע ,: המ תוכרבכ רבד אמע יאמ יזח
 תבשכ "ובו ןיגגוש ויהיש בטומ רמאו ,: די
 הלוכ הרותה לכ רמא +טנ ןיטיגבו :,  חמק
 םלוכ לע הלועהו ,םולש יכרד ינפמ
 'ה תא תבהאו ,ופ אמוי הרקיה ותשרד
 ובכו) ךדי לע בהאתמ םימש םש אהיש
 רשפא ךיא רמול ותנובש ל"וב ירפסב יתשרפ
 רמא ןכלו ,והוארל א"אש רבד בוהאל תווצל
 תויהל ךירצ לארשימ דחא לכש הרותה תנובש
 שיאשב זאו וישעמ לכבו ויכרד לבב ךלוה רשי
 רקיה שיאה האר רמאי א"כ בוחרב ךלוה אוהה
 לו ,רצויה בהאתי יויו ימוירוצוה יירחבמ] הזה

 ארקנ ורבכ וכות ןיאש ח"ת לכ :בע אמוי רמא
 תושעלו רצויה תא אנשל ודמלי ונממש ןעי ,בעתנ
 יאשונ לב יב ומדיו הרותה םשב הבעות ינימ לב

 לע ומישי קדצה הוסמ ךאו ןה םיאמר הרותה
 ,(רחינ םכותו ,םהינפ לע

 תואמר ינימ לכ ותמכח בורב הליג ןכלו
 ןירדהנס .תמאו ,ןהמ רהזהל לבונש ידכ
 ותב ההשמה הז םורע עשר והזיא :וע
 יוחא את אברל רמא ,ומ ב"בו ,תרגיב
 הארהו ,ידבע יאמ אתירבמופד יאמר ךל
 ,םי תבשכ םתמרע ול עודיש םיאמרהל
 ןכו ,ןנבר ךמדק רבכ ארצק אוההל רמאש
 תמיתח ול האריש ולאש רחאש ,ז"פק ב"ב
 .בנ .הכופבו  ,ןנבר .ךמדק רבב ל"א ורי
 רמאקד ארבג אוההל עמש א"פש רפוסי
 ,אחרואב | לוזינו םידקנ .אתתיא איההל
 םהו הריבעהמ ןשירפה ותמכח בורב אוהו
 ,וערי אל

 תבש לוליח ןוע לע םחיכוהל הצרשכו
 םילשורי הברח אל ,טיק תבש םהל שרד
 הארשכו ,תבשה תא וללחש ליבשב אלא
 רפוסי םיעשר ןימלא םישנא וריעב שיש
 אתידבמופד אשק רב אוהה ,וק תבש
 . שחנ היקרטד (י"שר ,הוה לארשיו ךלמל הנוממ)
 ייבא ל"א .האופר םוש ול ליעוה אלו
 ,האופר היל תילד וכשנ ןנברד איויח אמלד
 םימכח דובכב ולזלזי אלש םהל זמרש הזו)
 ,(שחנ תבישנ םתכישנש

 דע דרויו בקונ םלועה תויוהב ותעידו
 ימד יכיה רמאש :גס תומביכ | ,םוהתה
 .אטשקמו אכת היל אטשקמ הער השא
 השא הצור :בס תובותכבו ,אמופ] היל
 תושירפו ןיבק הרשעמ תולפתו בקב
 היסרוכ ארבג אנמשמושר :חיק תומביבו
 השא :במ תומביבו ,הל ומר אתרח יב
 ,ד"בל אבל השוב

 ויפ לע םירוגש ויה ישניא ירמא לכו
 ,גס םש ,ןמשל ויפ חתפי לא ,טי תוכרבכ
 ,רבג יוהת אל ןמת-רבג תיאד רתאב

 דחב אתמא סורית שפת ,בל תבש

 ,יוהל ארטחמ
 .אהת אתרימז רומג ארמג :וק תבש
 ליודמ ביתי ינרפב אנדס ,חכ םיחספ

 ,םילתשמ הידו

 םיחספ



 יירא

 .ארונת םיחמ רב היל ירקו ,טמ םיחספ
 אתוש -- ,ארקמ במ אניצוב +ונ הכוס

 , הימיאד וא היבאד וא אקושב אקוניד
 ,ונכשל יואו עשרל יוא הכוס ףוס

 לּודג ורצי וריבחמ לודגה לכ" ,בנ
 ,ונממ

 אלוקיד יוהיל אכלמ יאלקח יא :ז הליגמ
 ערי אלו אינע ןיפב -- תיחנ אל היראוצמ
 ,חיכש אמוסבל אחוור --

 םיבר אמיל ותש םיבר :ח תובוהכ
 ,אמיל אל ותשי

 אידש ךתובימ אליקש :גנ תובותכ
 ,ירזיחא

 ,? הל הלת יפיכ וטא : אפ תובותכ
 ארוח ארבכע ואל יא ,המ ןיטינ

 ,הערב אלא ינע ןיא .אמ םירדנ ,היל אנמ
 אנביהי הידיב אתינגרמ טיקנ ,חי ןישודיק

 ,אפסח היל
 ,אלגר אתשד אבקס ,אפ םש
 .? רוגיטק השעי | רוגינס ,ה ןישודיק
 ,הלקת הסרכא אתיניב :טע מ"ב
 ,אריצק ילדיא אמוי ילדיא :זמ ב"ב
 ,אתוינע ליזא אינע רתב :דעק םש
 היל ולת אלזרפ ינימ ןיתיש :חנ ןילוח

 ,היסנרוקב אקבל
 .יארק אקספמ אפירח אניכס ,וב ןיברע
 אערא חרוא .בי אמויכ! א"רב ויתוכלה

 ,אזיפשואל אכשמו אפלוג שניא קבשימל
 אלכיל אל אדועס היל תיאר ןאמ :דע םש
 אברוצ יאה ,חסק ב"בו ,אממיב אלא
 ה"ע לוזינ אתתא ישודקל ליזאד ןנברמ
 .הידהב

 ,וירמאמ ירמואו וידימלת

 ,יבכ הציב ייבאמ יעב אתרמ רב אבא
 ףסכה בישיש ולצא ייבא ךלהש ,זל ןיטיגבו
 הבל

 ייבא רמא רמפנשכ אבא רב אדא בר

 ,בב ב"ב ול שייבש ינפמ שנענש

 רמ ייבאל ארק ,הנתמ רב ארא בר

 + כ

 ,,דצ ,חמ . תבש .ייבאמ יעב | ,זע תובותפפ
 ,םו::ט"'ב = ייבאל "השקה 7 יש שווק
 הפ בוב

 יסא ר"א ייבא רמא אנינח רב אחא בר
 ח"ב אחא בר ל"צש הארנו .אק תומבי
 ,: הס םשכ אבא ר"א

 ב"ב ייבאל השקה ימוינמ רב אחא ,בר
 1 ו"ע ,:חפק טנק

 אוה ס"טו ,,וכ הכוס ייבא ל"א ישא בר
 ,ישא בר הזמ השענו אבר ל''צו

 ,ןמקל ןייע אידה רב
 יבדל ירש ייבא :חי הליגמב ,ובח רב

 ןמ אלש תוזוזמו ןילפת בתכימל ובח רב
 ובח רב יב ןילפת רמא ,טכ מ"בו ,בתכה
 ,יחיכש חכשמ

 :דכ מ"ב ייבאד הימקל אתא ,ןוירמ רב
 יימא זס תוכרב יאויל. רב ימיה בר

 ,ילס ייורבכל היל ארש
 דפ ג חח ירא ברה תירבעיאנוה מ

 ,יל אעימש ייבאד היקריפמ רמא
 ורימלת עשוהי ברד .הירב .אנוה בה

 ,: איק םיחספכ
 ייבא .םע ירצע רב השמ רב אנוה בר

 ,* עק ייפ

 רמא ,: בל הטוס ייבאל השקה ,דיבז בר
 ,:הל ז"ע  ,:ומ + הכתוברב :ומשמ

 ,היקזח 'ר ל"צו ,: חל תבש הימשמ היקזח
 סרג :בכ הלוגמבו) ה"רד הירב אייח 'ר

 אברו ייבאל אניזח רמא (ןיבא רב אייח בר
 ,: דל תוכרב יולצא ילצמד

 ב"ב .ייבאמ לאש ימוינמ רב .אנינח בר
 ..ע תוחנמ ,,אלק

 ןישודיק ,,בכ םירדנ הימשמ ימויבט בר
 רנ טיב

 לאש אריפח אלס ברד הוחא הדוהי בר
 ..ביק תבש ייבאמ

 אשרפמ ידידל רמא הימלש רב רמיי בר
 ןילוח ייבאמ לאש ,,גס ב"ב ייבאד הינימ יל
 ישא בר רב רמ רמא אה םש םייסמש המו) , זק
 אוהו "אה, תכית אתיל ם"קדכו תועמ אוה

 אמתסמ



 ;וס תבש ייבאד הימשמ רמא ,(ארמגד אמתסמ

 ,.הל/ :ז :ןירדהנס ,: ב המוסר ק"מ  ,,ונק
 ,: גכ מ"ב הימקל אתא אבא רב בקעי 'ר

 .; בס ןיבוריע ייבאמ השקה

 ןישודיק ייבאמ לאש הובא רב בקעי 'ר
 ייבאד הימשמ ידיא רב בקעי 'ר .:אל
 ,אבא רב ל"צ ךא זי תוחנמ

 בקעי רב אחא ברד הירב בקעי בר
 ,ייבאד הימקל הובא הירדש :טכ ןישודיקב

 איבמ ןיבוריע ףוס יספלאב ,הימרי 'ר
 הימרי 'ר ל"זו ב"ה ה"פ הציב ימלשורימ
 ןאמ ייבא ל"א אתבשב אערת לע שיקמ
 ,אבא ['ר] ל"א ונלש אסרג לבא ךל ארש
 וירוענ ימיב ךלה הימרי 'ר יכ ןכ תמאהו
 ייבא תא עדי אלו דוע בש אלו י"אל
 ,וכרעב ראובמכ

 ,ויריבחב ליעל אדג רב אישנמ בר

 אנמ ירש חיה ביפ ב"ב וניצמ אנמ "ה
 אל ייבא ל"א ןיחש יכומ םע ךלהמ היה
 תמאב היהש וכרעב ונראב רבכו ,ךלהת
 ןיאו) רצק ןמזל אברו ייבא ןמזב לבבב
 ורפסב ל"ז לקנרפ הירכז ר'רה ירבדל ןיכירצ ונא
 אנמ 'ר ןמזב י"אב הוהש וובא ךרע הנשמה יכרד

 ,(ייבא םשב | רחא ארומא

 ,:טצ תבש ייבאל הילייש יכדרמ בר
 הימשמ לאומש תבד הרב ירמ בר

 ,;8ס בב | ,,יקמ"ב .יובאד

 הוה ייבא ,גל ןישודיקב אישרשמ בר
 םק אלו אישרשמ בר ביתי -- ארמח ביכר
 ,? אנא קהבומ בר ואלו ל"א הימקמ

 ..אלק ב"ב ייבאמ לאש ימוחנ בר
 תבש ריבאמ רעב "הירפז רב יהטוהפ' כה

 ומשמ רמא ג תכ ק"ב ,,בק ןיבוריע ,,זבק
 | ,ןזמ הציב

 ,: דכ הליגמ ייבאמ יעב בר רב אלוע
 יפכו קהבומה ורימלת היה" אפפ בר

 ייבא תכולמ ימי לכ ומע בשי הארנה
 ,ומע ירטו ליקשש ם"שה לכב וניצמ ןכלו
 הב תבש גוב ,ם ג רבהבב ול השקמ
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 ה"ר ,:י הגיגח ,,חע םיחספ ,:וכ ןיבוריע
 חה .הליגט ומ הכוס: *,הכ :אמוי > ,: זי
 :זי ,ני תובותכ ,,זצ .תומבו  ,,זי :ו תינעת
 וקו , ,: אנ. : ל. םירקנ : ;הפ : הל
 ב-0 .,התיק :יק :וק ב"ב * ,:זע ןישודיק

 תועובש ,,טפ : גע ,במ ןירדהנס ,,אלק ,גכק
 ןילוח ,: הק תוחנמ | ,,זפ םיחבז ,,בל ,אב
 ול ':אב ,וט .תוהוכב - ,,איק :הפ :חנ :ז
 ..ה תותירכ ,: גל הרומת ,,אב :כ ןיכרע

 ליזא הוה ייבא וניצמ : איק םיחספבו
 "רו הירב ה"רו הינימימ \ פ"ר,/ ליזאו
 הומח תבש רפופי ,וק תומביבו ,הילאמשמ
 פ"רו ,ייבאד הימקל ץלחימל התאב פ"רד
 ייבאו ,הארוהב גגשש םימעפ ינש ושפת
 ךמיא -- אכיה ךיבא ולאשו ,ז"ע דיפקה
 ןביכשו היניע והב ביהי ,אתמב ל"א אביה
 ,אמתי :זי תובותכב ייבא וארק ןכלו

 ייבאל ל"א ח"רד הירב אשישק רמ
 תצבוקמ הטיש תסרג ךא ,:טק תוחנמ
 ,ישא ברל רמאש סרוגש ןוכנ רתוי

 ,: בל ב"ב ייבא םע םושרש רב אבר
 ,: חל תוכרב ייבאד הימשמ יאנבר
 ,ומל םיחספ ייבאל השקה ימוחר בר

 ,ייבאמ ימוחר ןב יעב אתיא | ,גי ריזנבו
 שקיב :ם ןיטיגב ,ישא רב ימיש בר

 ןישודיק ,זכ אמויבו- ,ומע דומליש ייבאמ
 ,'וכו הירבל רבסמ ייבאל חכשא :חמ

 ,גצ ןיבוריעב ,אריעז רב היעמש בר
 ,'וכו וניצמ אלו ייבאל י"ע חלש אבר

 ייבאמ יעב אנסיב רב לאומש בר
 בכ הרג

 ,! וסק ב"ב ייבאל הלאש חלש איברש בר
 ,,טי תורוכב ,,דס מ"ב ול השקה

 .ותריטפו ויתונבו וינב ותשא

 םשב היפיב לכל .תערונה איה ותשא
 ברד הירב יסיא תב התיה איה "המוח,
 הבחר הבסנו ,הרוהי = ברד  הירב קחצי
 הירב קחצי בר הבסנו ,ביבשו אתירבמופד
 רב קחצי ברמ עמש ייבאו ,ביכשו חב"ברד
 הכלהש ןנחוי 'רד הימשמ רמאש ףסוו

 גב"שרב



 רב יבא

 התארקל) הקזח יוה ינמיז 'גב 4 גב"שרכ
 ךיראה אלו ייבא התוא בסנ ןכלו (תוינלטק
 ,: דס ה המע םימי

 ותשא התיה אלש 3 רורב הז לבא
 הדוהי בר תא האר ייבאש עודיכ הנושארה
 הדוהי ברד הירב קחצי ברו אוהו ,ליעלדכ
 ,קחצי בר תדכנ התיה איהו ,םש ויה
 יפכו ,ןקז היה ייבאו הימולע ימיב התיהו
 םגש ןעי ,רצק ןמז המע םייח האר הארנש
 אבר ינפל תאבשכ ייבא תריטפ ירחא
 שרופמכ ראות תפי זא התיה תונוזמ שקבל
 ..הס תובותכ

 השא ול היהש וכרד הרוי תמאה ןכלו
 ול הדלי איהו וירוענ ימיב אשנש תרהא
 רתפש ,ונ תוכרב עמשמדכ תונבו םינב
 .ןישיפנ ךתנבו ךינב ל"אש אידה רב ול

 עודיש ייבא רב יביב בר וניצמ ןכו
 ןיבוריעב ןהכ היה אוה םגש ונב היהש :;יבוריעכ

 לבא ,ייבא רב ימיש בר וניצמ ןכו ,: הכ
 היה אל ייבא .רב אחא בר
 ייבאד והתיבד .נכ םירדנבו ,:םל ק"ב
 יאבירקל רמא אוה אתרב איהה = הוה

 עמשמדכ ונב

 םג התיהש הארנ ,הבירקל הרמא איהו
 היה הזש ןעי "והל הוה, ל"צו ייבא תב
 ריתהל וינפל אבש ובר ףסוי בר ייחב
 תיבדמ ייבאו הבר ורמא ,חי ה"רבו ,ורדנ
 וכיראי אלש רזגנ ילע תחפשמ לעו) ותאק ילע

 הרותב וקפע ייבאו הברש ןעי ךאו (םימי

 תמש םויבו ,הנש םישש ויח ןכל ח"מנבו הר צר וו.

 תלגרד יפיכ קושנש :הכ ק"ומ ורמא

 טמרת רטפנו .םלועב יונש השענש ידדהא

 ואסכ לעו ,נ"פ ג"ח גש"רדנא תורטשל
 ותבישי קיתעה ךאו ,ורבח אבר בשי
 .אזוחמל אתידבמופמ

 ק רכזנ ,והבא 'רד הירב "יבא

 2 רהב רובא

 הברד ידימלת ויה אנינה בר ויחאו אוה

 ,דל םיחספכ

 = זישו

 הי ויל

 ענפ הבר יב תומורת ונתש
 ותירמא יאמ והל רמא הנתמ רב אבר והב

 םרבח ומכ היה ייבאו ,רמ יבד תומורתב

 60 ְ ימיבא---ןיבא

 ..טפ ,בס ןיבוריעכ םהמע בשיש וניצמדכ
 קמ לכב ורכזנו

 :טכ תוכרבכ והייורה
 :זפ ב"ב ,,חק ,ול תומבי ,,טפ :זפ ,בס
 רב ימא אתיא ,ם ,: במ תורוכב

 רמאד ןושלב
 ריורירייפ 'הותה םר ר,
 ְ -' ו!' = % ==
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 תותירכבו

 םיפלחמ ויהש :ז הליגמבו ,ייבא ל"צו ןיבא

 תונמ חולשמ ידי תאצל) ,םירופב והייתדועס
 הנשבו הז םע ןז הנשב לכזא הז יש"ריפכ וא
 .(ךופיהל האבה

 'רד הירב אבא ךרע ,ןימינב 'רב ייבא

 ,ןימינמ
 םשב רמא : בס םיחבזב ,אנוה רב ייבא

 רב ןיבא ל"צש הארנו 7 ,אירונ רב אמה בר
 נר אמה בר םשב דימה רמואש אנוה

 ,ד"וי ראשנו ן"ו נה לנר ץצקנ

 רכזנ .אניברד וימח יזאנ רב יירא
 -!- ,, ו-\'

 ריר דר
 רב ימיבא ךרע ן ייעו וה תפס ף' "ירה תסרנ ל 4
 . יז נ

 תיעיבש הירב בקעי 'ר ,היילדרבד ייבא 1 ] יור \ו
 הלו ה ב כ "ח "חו

 ימרש וניצמ ,ונ תבשב ,אשישק ייבא

 :זנ תבש ורמאש המ רשפאו ,ברדא ברד

 ייבא ינת ,אשישק ייבא אוה בר רמא ייבא

 תובותכבו ,.דצ תובותכ ,,.דכ תומבי אשישק
 ראשנו ,ד"המל יפוי 'רד לשמ רמא :וצ

 % הףררש-ירו- -י- רולר
 כ וו '\ ומאמ

 < ה

 אה ,ז ןירדררבשכב ₪ רו ל

 ,םק םקד ןויכ אלמנד אדונל אימד ארגה
 ו ו

 .ימיבא

 ,:מ ןיבוריע ימיבא רב אדא וא אבו
 ..זןק םיחספ ימיבא רב אפילחת בר

 .(ינשה רודב לבב יארומא ילודגט) :ימיבא

 םושב אצמנ אל ויתובאו ויתובר ויה ימ
 ברד ובר היהש ונל עודי תאז ךאו ,םוקמ
 יפלוק אדסח בר רמאש ,1 תוהנמכ אדסה
 אדפח בר וניצמ ןכו .ימיבאמ יעלב יבאט

 * יו רופיהה זמ הכוסכ ימיבא רמא ומ
= ! 

. -- ' 

 ןיןץק יע :י-93י- ךי

 זירדהנס

= = !4 
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 ןילוחכ ימיבא רמא הדוהי רמ וניצמ ןבו
 תועטב אתיא םשו .דכ ןיבורועב ל"צ ןבו) .,חמ
 חוה בר, :דנ ..תבשבו = ,(פ"קר הרוקי בר
 הדוהי .רמ ל"צש הארנ ייבאד .הימשמ
 רמא אישנמ רב אלוע ןכו ,ימיבאד הימשמ
 ..מע ןיטיגב ומשב

 הלחש וא ,ותנקז תעלש הארנה יפכו
 הידימלת אדסח ברל אב ,ורומלת חכשו
 גרב שגפו 0, .תותנמכ . ,הירמג .הירובדאל
 אברל נ"ר ל"א בי ק"בו ,ומע ירטו ליקשו
 קמ חג ןיבוהיש רבו ,ןכו ימיבא .ינתר
 ל"'צ םש ךא ימיבא יעב ,זמ םירדנבו ,:ה
 רמא כ"חאש ש"ארה תסרגכ ,ייבא יעב
 ,ש"ת אבר

 ההבא רד .הירב המיבא

 והבא 'ר :ויבאש רפוסי | ,טיק  תבשב

 גהונ היה לודג דיסחו גלפומ רישע היהש
 פ"עאו לגע תבש יאצומ לכב טחוש היהש
 ,הנממ תחא אילוכ ךא ךירצ היה אלש
 ילוכ ךל המל ל"א הירב ימיבא לדגשכ
 והוקבש ,אתבש ילעממ אתיילוכ קובשנ יאה
 היה הירב ימיבאו ,לגעהל לכאו ירא אתאו
 רחסש דע ץראב ץרפ ורחסמו לודג רישע
 תובותככ אזוחמ ישנא םע לבב ינב םע
 יזוז היב יקסמ ווה א"רד הירב ימיבא ,הפ
 הברד הירב אמח דיב והנירדש יאזוח יב
 ילבו ,והבא 'רד הימקל אתא -- הובא רב
 וניצמש הזו םשל ומצעב ךלוה היה קפס
 יבמ .ימיבא אתא יכ :ה .הדנ ,: הפ ןילוח
 ןיבורצ ונא ןיאו) הידיב אתינתמ יתויא יאזוחה

 ןישודיקבו ,(אוה רחא יאזוח יכמ ימיבאש רמול

 ימיבא ןוגכ רמאו ומע ראפתה ויבאש : אל
 םש רפופיו ,בא רובכ תוצמ םייק ירב
 הוה יכו ימיבאל ויה יכמס ינב השמחש
 ימיבא ץר היה אבבא ירק והבא 'ר יתא

 ,םתה יטמד דע ןיא ןיא רמאו היל חתפו
 יתייאדא םימ ותוקשהל ויבא ושקב דח אמוי
 דע הילע ןיחג ,(ןקז ויבא  היהש) םנמנ היל
 רבד שרדו אתלמ אייתסא ,ותנשמ רעתאד
 .ףסאל רומזמ קוספה לע האנ

 יזאנ רב יפובא--רותבא ירח :הירב יפיבא

 אלש אלפלש יתשרפ והבא 'ר ךרעבו
 םישב ימיבאד יכמס .ינב השמחה ורכזנ
 יכמס ינב השמח ל"צש םש יתראבו ,םוקמ
 דובכל רכשנו זירז היה אוהו ,והבא 'רל ויה
 ,ויבא

 < רמאי 106 רצ א"ח בל ירקח רפסבו
 ; ועובש ורוקמו ןירסיקב ןייד היה ימיבאש
 ,רבד םוש ונממ אצמנ אל םש ךא במ
 ג"פ ק"ומ ימלשורימ םש רמאיש המ ןכו
 תמש עמשו -- רוצב היה הנוי 'רש ז"ה

 ,דועה רקש ,םצו והבא 'רד הירב ימיבא
 ההב4 :הָה .!הירב. ךמרד ךא ורמא םש יכ
 הירב תמש א"ה א"פ םירדנבכ ל"צ תמאבו
 אסרנ .איה וזו .הנגי 'רד וריבח יסוי 'רד
 דלי ךא תמ והבא 'רל לבא ,תיתימאה
 ,ופ"ס ןירדהנס ימלשוריב שרופמכ ןטק

 "אנתה , היה ימיבאש רמול דואמ בורקו
 ימיבא ינת רימת וניצמ ןבלו י"א תבישיב
 ,: דל ו"ע ,,טצ ןיררהנסכ והבא רד הירב
 ,: גס ןילוח

 יעבתו ןנברל רמאש :טכ ןיטיג רכזנו
 וימיבש ןעי הזו  ,חילש יושמ יא וכל
 ירחא י"אב אתביתמ שיר היה אל רבכ
 ויה םימכח לש ץוביק ךאו ימא 'ר תרימפ
 ךרעב ראובמכ ירופיצבו אירבטבו ןירסיקב
 ,והבא 'ר

 בוט רב ימיבא

 ריזנ ימלשוריכ והבא 'רד ודימלת היה
 'רד הימקל יאתא תחא תירכנש טפ"ר
 חתפו קופ יבוט רב ימיבאל ל"א והבא
 ימיבא 'ר ירוה ג"ה ב"פ ב"בו  ,דלונב הל
 ,מ"ב

 יזאנ רב ימיבא

 רכזנ (יאנברד וימח ל"צ) ,אניברד  וימח

 אתא -- יזוז 'ד רחאמ עבתש ,ומק ק"ב
 ףיקתמ -- (יאנבוד ל*צ) אניברד הימקל

 הימקל אטמ אתלמ לגנלגיא -- ןהכ בר הל
 יאנבר ל"צש ןיאור ונא הזמו ,והבא 'רד
 אניבר דוע היה אל והבא 'ר ןמזב יכ
 סרג ף"ירבו ,ןטק קונית היהש וא םלועב

 ייבא
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 לנלגיא -- אניברד וימח יזאנ רב ייבא
 יכ ם"ט אוהו ,אברד הימקל אממ אתלמ
 ןמזה ךשמב אבש עמשמ לגלניא ןושלה
 ניברו אזוחמב היה אבר לבא ,י"אל
 ,וינפל

 .יפפ ךב כ רש

 תובותככ ,אלועו ןמחנ ברד וריבח היה
 פ"ב ימיבאו אלועו נ"ר ביתי :כנ ז"ע ,,גנ
 ימלשוריבו ,והייבג ימא רב אייח בר ביתיו
 בקעי רב נ"רל לאש ז"ר גי"ה ד"פ תובותכ
 סרג ו"ה ו"פ םשו ,יפפ רב ימיבא 'רלו
 ,גמ תובותכבו ,איה איהו פ"ב ימא 'ר

 אוה ןכו ,הרמא רוקש ז"רל פ"ב ימיבא ל"א
 חלש ז"ר גי"הו ב"ה ר"פ םש ימלשוריב
 ל"א -- יפפ רב ימיא 'רלו בקעי רב נ"רל
 ,הרמא דוקש

 .אתידבמופמ הבחר ןב ימיבא

 אשנש הבחר ינב ויה .הפיע ויחאו אוה
 ,: רס תומביכ הדוהי .בר תדכנ המוח תא
 אנת אפיע :חכ תועובשכ הברד ידימלת ויהו
 ימיבא היב עגפ הבר יב תועובש (אתבסמ)

 ימלשוריבו ,תישבתשיא ל"א ---ולאשו ויחא
 אתיא ח"ה ג"פ תועובשו ג"ה ב"פ םירדנ

 םירדנב תישמש רמא ימיבאש  ךופיהל
 ,היניקרבימ הפיח יעב תועובשב תישמש
 אתידבמופד יפירה םשב :ןיארקנ | ויהו
 ןישודיקב הז םשב ורכזנו + זי ןירדהנסכ
 ,יגק תבשכ הבחר ינב םתס םשב וא ,,טל
 ,,וכ ןירדהנס

 .אירבח ןמד ימיבא

 ןמזב ,זמדני"פ ר"בכ םילוח רקבמ היה
 ול רמא םש רמאש ,אבא רב אייח 'ר
 ,א"בחר

 הירב ימינבא ךרע ,יאזוח יבמ ימיבא
 ,והבא 'רד

 .אינורגהמ ימיבא

 ל"אש רימת וניצמדכ אברד ודימלת היה
 ימיבא .רמא יכה ישא ברל יכררמ בר
 ,;םק .תיבותכב אברד הימשמ אינורגהמ

 9 הב -ןיבב רובא הפ כ פואה

 ה יש םרב

 וניצמ א"פו

 .: רס תומביכ

 ,האתונ ימיבא

 ימיבא רמא ילאב רמא :ול ז"ע רכזנ
 ח"ימ -- ןנמשו ןתיפ ברד הימשמ האתונ
 רמא ילאב רמא סרג :זי תבשבו ,ןה רבד
 אוה ןכו ז"עב ומכ ל"צו ,האתוונס ימיבא
 אבומ ןכו :אכק תבשב םוקמ םש אוהו) ,ס"קדב
 | .(תווג ךרע .ךורעב

 ג"פ .אמוי ןייבא רב עשוהי יר ,ןייבא

 ,ה"הס

 יי העק ביב

 הימשמ רמאש

 בי .תוככ
 אנוה ברד

 .ןיבא

 רב אדא-בר ,:םכ תוכרב ןיבא רב ייבא
 ןיבא רב יובדחא בר ,,אכ תותירכ ןיבא
 אבי. ידיא "ברי ,ם"קד: "'תפרנלי | רל:'זע
 'ר: ,ג:הלינמ א"ב אקיא בר ,,ר*תוב
 : ב תבשבו ,.כ תותירכ ןיבא רב ימא
 ןימא" רב :ישא" בר. ,ןיבא רב ימה פימ
 יה יואכ ה"רי א"ב אנוה בר וס "'תבש

 בר ,גהיק"פ םילהת 'דמ א"ב ןהכה'אנוה
 א''ב יאנינה .?הרי וזכ רתנפהב ' אבואה

 ,נופ  ריביא"ב יעשזהי-יר: וטכיתוצהמ

 אפ: בקעיט "ל ;נו תוברב ןיבאז הבירה
 ,.טי:יח"ר:יא"ב + :קתצור " אורכי ההשקה
 א"ב ןתנ םר ,:אי ק"ומ ןיפרד:חירב :ןוירמ

 ,,מ םיחספ ןיבא רב בר ,: המ ןילוח

 רבי ןבתה ות

 'ר : - ןיבא 'ר וא ןיברש םכסומ הז רבד
 ךאו דחא ארומא לש םש אוה ןוב 'רו ןובא
 ימלשוריבו ןיבר בור פ"ע .ארקנ ילבבב

 .ע םיחספב שרופמכ ,ןובא וא ןוב 'ר
 אתא יכ םש ורמאש ןיבא היה ןיבר םשש
 ,אלבת ןיבא ייבא רמא --- ןיבר

 ויתובא ויה ימו ותחפשמ תודוא הנהו
 קוספ א"פ ר"הקב ,תונוש תואסרנ וניצמ

 אנונמה בר תמש םוי ורמא שמשה חרזו
 ט"ח"פ לאומש 'מבו ,הירב ןיבא 'ר דלונ
 שלג ב"הנ"פ ךיבבו  ,"הורב  תבית ל

 םוי
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 5 הל הבחא ךב .אָרא בר תמש םוי
 ןובא יח יבלונ :ןובא  'ר תמש םוי ' ,ןובא
 תא עדיל לכונ אל תואפרגה לכמו ,הירב
 ומצע ירבד ונילע ונמאנ ךא ,ויבא םש
 ,זידז"ה א"פ ןישודיק ימלשוריב רמאש המ
 ,םאו בא דובכמ ינא רוטפ ןיבא 'ר רמא
 היתרילי דכ ,ויבא תמ ומא תרבע דכ ןירמא
 ב"ח גש"רד תרגאב שרופמו ,ומא התמ
 ימיב רועש הארנה יפכו ,ילבב היהש ג"פ
 תא תוארל דוע הכזו י"אל הלע וימולע
 יה. .המ ןושודיקב לר תא :יםכו  ןנחוי יה
 ז"רל היחכשא אשרדמ יבל לע אל יפא
 לייעד אוה ןיבא 'ר ,לייע אל אנא ףא ל"א
 ל"ר חוצו ןנחוי 'רכ הלוכ אתורבח רמאו
 'ר) ל"א  ,היב חגשאד אכילו איכורכ יכ
 היהש ןעי) ? אוה אכמס רב ןיבא 'ר (ז"רל יפא
 ינגיטל אמי ןימּכ ,ןוא ל"א (םימיל ריעצ זא

 ןכו  ,(י"שר ,החבשל תוהש ול היה אלש) אוה

 רשאכו ןנחוי 'ר םשב תובר תוכלה רמא
 .ןלהל .איבנ

 '4 .ימיב םימיל ריעצ היהש ןעי הנהו
 ירו ייחיטלתה  רובלתל(\(בשחנ פל יןנחוי
 והבא רד ודימלת היהש וניצמדכ ,ןנחוי
 תלוא יב הימרי 'ר ל"אש ,רפ םיחספכ
 ומשב רמאו ,היל ימר והבא 'רד הימקל
 ומע גילפ ה ,הקנ"פו ש"הש = ,: מ \ןימונכ
 , בטקיב"ב

 -- אעלא וא) יאעליא ר"א ןיבא 'ר ןכו
 ,יג .ק"ומ | ,,וצ .ןיבוריע \ ,,ה תבשב (אליא
 ודק אל ק"ב ו ל תובותב ו חמ .תוסבי
 .ה ה ביפ תובותכ אב זיע | ,וי.םייב

 אמוחנת .,הידי"פ ריש אחא 'ר .םשב

 'ר םשב ,דכדתודלות (ןומיס 'ר םע) ט"ארויו
 תוירוה "ה ן"פ .םיחספפ יול רב ןימינב
 םילקשכ אריז 'רמ לביק ןכו ,ו"ה א"פ
 קילס יכ ,חל הציבו ,ז"ר ימוק יעבש ר"פס
 אסרגה אוה ןב) ןיבא 'רל היחכשא אבא 'ר

 אנינח 'רו (פ"ט אוה ןנחוי 'ר אסרגהו תיתימאה
 .ז"רו יפפ רב

 ,.ג"א"פר ןישודיק יזפ ןב הדוהי 'ר םשב

 .ולק"פ םילהת 'דמ
 1 תבש ,:זל תובלכ ןגתלי 'ר .םשב
 ו  ,תבש :אנינח 'רב .יפוי ר"א .ןיבא 'ר

 ג"פ םילקש קחצי רב לאומש 'ר םשב
 ,א"ה

 ,גבדו"פ ר"הק יאקטופק לאומש 'ר םשב
 ,וטדתקוח אמוחנת

 ,ופ"ר תוכרב לב"שר םשב
 םינושארה תורודמ תולבק ודיב היה ןכו

 ה בכ ךיאמ :ך םשב ךסאש .ןנוצמרכ
 ,הידתמ 'פ "המ"פ

 רשה"ש אלדרב ןהכ אבא 'ר םשב
 ,הודב"פ

 הרד ים ר''ב ,אנונח לבשב

 ש"עמ | ,ג"הס ה"פ תוכרב לב"יר םשב
/ 

 ,ב"הס ה"פ
 ,םירמאמ המכ ,מ םירדנ בר רמא ןיבא 'ר

 [ פט" ןיא ה"ה 'סותב "זמ  'תוכרבבו
 ימלשוריבו) בר םשב ןוב 'ר | ,ימלשורימ
 ,(בר רמא אבא 'ר םרג א"ה א"פ םש ונלש

 בחו הברו ,י"אב .יפא 'רו .ימא 'ר'ימיכו
 ,הוקה "לודנ רבכ וא היהש לבבב ףפוו
 יתוחנהמ דחא תויהל תובישיהמ זא הנמתנ
 םילבבה תרותו לבבל י"א תרות איבהל
 ,י"אל

 היה אוהש ימיד בר ךרעב ונראב רבכו
 םכסוהש ןיבר םע דחא ןמזב יתוחנהמ כ"ג
 תתוכלהה םע לבבל ימיד בר דרי םדוקמש
 .תוכלהב םתבישיב ועירבהש המ לכ וריבש
 םרסמי אוהו רודה ילודג ראשו ןנחוי 'ר
 המ ןמז בשי םשו לבבד תובישי ישארל
 ,י"אל הלעו םילבבה תוכלה ודיב ץביקו
 םימעפל יכ לבבל ןיבר תא וחלש כ"חאו
 םשב ורמאש המ ןהיתועומשב ןהב ורזח
 ןושלה ס"שה לכב וניצמ ןכלו ,ןנחוי 'ר
 "ןיבר אתא יכ,, כ"חאו "ימיד בר אהא יב,
 ץוח | ,(ימיד בר ךרעב אצמת תומוקמה לב)
 וכ םוקמ ורמאש ו "עו :דפ תוכרבמ

 ה ,ימיד בר אתא יכ כ"חאו ןיבר אתא

 רמימל ףסוי בר רבס ,בי ןישודיק וניצמש
 ל"א



 041 וכ ד[

 יכו -- ימיד בר אתא יכ אה ייבא ל"א --
 ,'וכו .יכה יא ףסוי בר ל"א -- ןיבר אתא
 ויה םהש ונרמאש ומכ ןיאור ונא הזמו
 .ףסוי ברו הבר ימיב יתוחנהמ

 ונאבהו ימיד בר ךרעב ונכראה רבכו
 -- ימיד בר אתא יכ אצמנש תומוקמה לכ
 הז ךרעבו ,יתוחנה ראשו ןיבר אתא יכ
 ןיבר אתא יכ אצמנש תומוקמה ךא איבנ
 ,ודבל

 תבש (ורמואה םש ילב) רמא ןיבר אתא יכ
 תובותכ ,:בל הכוס ,:ע םיחספ ,:ביק
 רגוע | ,םס

 ,: דלק תבש והבא ר"א ןיבר אתא יכ
 ,: גל םיחבז ,: הק מ"ב

 ,: אעק ב"ב אעליא ר"א ןיבר אתא יכ
 ,: חע ןיבוריע רזעלא ר"א ןיבר אתא יכ

 .,די ז"ע ,: ופ ןיטיג ,,אע םיחספ
 אבר רב ןנה בר רמא ןיבר אתא יכ

 בר ךועב ונראב רבכו) :דיק תבש בר רמא
 ומשמ איבה ןיברו ,יא רב היהש אבר רב ןנח

 ,(י"אב עמשש המ

 .: הע ןישודיק אבא רב אייח ר"א ר"אכ

 ,.דנ :ם תבש ןנחוי ר"א ןיבר אתא יכ
 ה"ר ,,הל הציב :,: המ הפופ" ,,הּכ /םוחפפ
 תומבי + .הנינח . | בכ בי יקמ מ
 תובותכ ,:;זק :הצ :םפ :דל :בל :בו
 ,המ מ"ב :;הל. ק"ב ג 3 רצ ןוממו קט
 תועובש ,,ועק :טלק הנ אנ ב"ב ,:חיק
 4 ּבנ .תורוכב - ,; איק בל - ןילוה 3
 ,: בי הרומת

 אנינח 'רב :יסוו 'ר, ביתי :\רמא | ר"אכ
 : .: חי הדנ ,רמאו

 ..נ תבש בקעי ר"א ר"אכ
 ,ה"ר ףוס ידיא רב בקעי ר"א ר"אכ
 םיחבז ,,אכ תועובש הימרי ר"א ר"אכ

 .(ןלהל ראבנ רשאכו םירבה ויהו) ,כ

 אמוי ןתנוי 'רד הימשמ השריפ ר"אכ
 ,: אמ

 ןישודיק ארפ רבד הימשמ שריפ ר"אכ
 ,לנ

 ,גנ תובותכ ,;ונ םיחספ ל"רא ר"אכ
 גל + עמק פלב בב

 ,נ "יתובותכ" יזפ ןּב ועמש "ראה" אפ

 ,: אס םיחבז
 ןיבא 'ר םימעפ המכ וניצמ ימלשוריבו

 תומורת ,ג"ה ז"פ האפכ ןמתד ןנבר םשב
 ,1"ה ר"פ םיחספ ,ב"הס רלפ תבש ה"ה דפ
 ,ג"יה ג"פ ז"ע | ,ב7ה הפ ןיטיג

 ימכח תרות הימרי 'רל רסמש וניצמ ןכו
 תוריבכ | ו( פ םיחכז " ,,ךל  םיהבבכ לבב
 רוע רומג רבהפכ הימרי ר םע הית וכ
 ילוע םהינש דוע ויה זאש) רזעלא 'ר ייהב
 הימרי 'ר ל"א םש רמאש ,ל ןילוחכ (םימי
 הימרי 'רל אבא 'ר ל"א -- רזעלא 'רל
 ,כ ןילוחבו ,אבא "רל: ןיבא "'ר ל"א = -
 ,'וכו הימרי 'ר ל"א רמימל ןיבא 'ר רבפ
 ודומלב דואמ חילצהו לדגש הימרי 'ר לבא
 רודה לודג  רבכ היהי זר "רבה "יחב רועה
 ביתי : גס תבש וניצמ ןכל וכרעב ראובמכ
 הימרו 'רד הימק אנוה ('רו ליצו) ברו ןיבר
 הימרי 'ר ל"א ,דפ םיחספו ,רשיו ל"א ---
 תבשבו ,היל ימר והבא 'רד הימק תלזא יכ
 'רד הירתב ליזאו ליקש הוה ןיבר :חק
 : במק .ב"בו .,םודסד .אימד .אדוגא ההומרי

 םע יגילפ הימרי 'רו אשיימ 'רו ןיבא ''ר
 ,אחפנ קחצי 'רו יפפ רב ח"רו .והבא 'ר
 'רש ,ביק ק"ב וניצמש המו  ,(םברע ןייע)

 ל"צ ,אנידל ןיבא 'רד הימקל אתא הימרי
 'רד הימקל ש"ארהו ף"ירה תסרגכ םש
 הזיא פ"עו י"אב ןיבא 'ר היהשכ ןכו ,אבא
 חלוש היה לבבל דריל לוכי .היה.אל הביס
 ,טלק ב"בכ י"א תוכלה םע המש תורגא
 ותוחא ןב הדוהי ר"א אתרגיאב ןיבר חלש
 :ם ןיטיג ןכו ,'וכו אנינח 'רב יסוי 'ר לש
 :דמק ב"בו ,והבא 'רד הימשמ ןיבר חלש
 ,וזנ תוחנמו ,אעלא 'רד הימשמ חלש
 ,ןנחוי .'רד.. הימשמ חלש :ממ .ןילוח
 הימשמ חלש :אק ןילוח ,,אנ ןירדהנסבו
 ;אנינה "הב .הפוי "רח

 רבה תנשכ4ו אברי ונבאו מוכי כיתה

 תוריזגה
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 ודריו םש דומע :ולכי אלו י"אב תוריזגה
 ןיברי .ררו גא לבבל 28 /2מפתמ תמכ .ןא
 גש"רד תרגאב שרופמכו םשארב ימיד ברו
 אָפַרְו ליבא ימיב בתאו לזה ייפ יח
 הארוהה םש הטעמתנו י"אב הריזגה ברתו
 ברו ןיבר ומכ םילבבה ןמ ויהש .הלא ובשו
 שרופמ תמאב הזו ,הנה ודרי םלוכו ימיד
 ןיבר אתא יב מל 5.הדב |. ,,ךבק ולקח
 ,רכו .לתותב לכה

 אתביתמ שירה .ייבא היה . רבכ זאו
 תוכרב וניצמ ןכלו רודה שירו אתידבמופב
 ,אחרואב | ילזאק ווה | ייבאו ןיברש ,זמ
 ל"א אלו ייבאדל ןיברד . הירמח הימדק
 יאה קילפדמ | ,רמא (אשירב) רמ  לזינ
 אטמ יכ ,היתעד היל םג אברעממ ןנברמ
 רמ לוזינ ןיבר ל"א אתשינב יבד אחתפל
 יבה ל"א + אנא רמ ואל אתשה דעו ל"א
 ,םיכרדב םידבכמ ןיא ןנחוי ר"א

 תבשב ייבאל רומג רבכחכ היה תמאבו
 אנברד הימק | יבתי ווה  ייבאו ןיבר :כ
 ,טכק ב"בו | ,אתולג שירד הוחא הימחנ
 תתחנא ייבא ל"א -- י"רא ןיבר אתא יכ
 ייבא רמא ,גנ תובותכו = ,'וכו אדח ןל
 ךתוביט אליקש ןיברל היל ירמא וליז
 קחצי ברו ןיבר ,יק ןילוחבו ,ירזיחא יארש
 רמא -- יפפ בר יבל ועלקיא ףסוי רב
 ובישחה ייבאו = ,'וכו אלכת | ןיבא ייבא

 ייבאש :דס תומביב אבר תודעכ רואמ
 ונשיו  ,אכמס רב אוהש ןיבר לע רמא
 .(ףסוי רב קחצי בר ךרע ןייעו) הרזחב

 'רב רזעלא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ןכו ,ב"ה ב"פ תורשעמכ (ארומאה) יסוי

 ןימיג \ -,א"ה ר"פ :!םיחפפב "ןניצמש המ

 רזעלא 'רש ד"ה ו"פ תועובש ,א"ה ב"פ
 'רב רזעלא 'ר אוה ןיבא 'ר םשב רמא
 ד"הסב רענייל .י"ר חה"רהו) ,ארומאה יסוי
 ובלמ אדב ןכלו הזמ עדי אל ןיבא 'ר ךרע ולש
 .(יבר ןמזב ןיבא 'ר היהש

 ,גק"פ םילהת 'דמ ומשב היכרב 'ר ןכו
 ,וק"פ םילהת 'דמ ומשב ןהכה אנוה 'ר

 ב ובא ד

 ,גלה -ז"פ; האפ, ומשב .הנוח 'ר

 וה םי"פ:יר"ב?ןמשב יןהוי 'ר

 ,רדמ"פ ר"ב ומשב סחנפ 'ר

 .: בי תבש ןיבר רמא אבר

 ,ב"פ םילהת 'דמ ומשב אמוחנת 'ר

 ובישחה (הנוי 'רד וריבח) יסוי 'ר ןכו

 יעב ינח 'רש ג"ה ד"פ םיחספכ  ,דואמ
 'ף .ךומדק רבכ ל"א -- יסוי 'ר ימוק
 ןמתד ןנבר םשב ןובא 'ר רמאד ,ןיבא
 ,!וכו

 ןוב רב יפוי 'רש רמול דואמ בורקו
 הווה .אריבז רב יכוי 'רד דריכה (א

 לבבל דרי ןיברו ,י"אב ראשנו ,ןיבר לש
 ָ .םש ראשנ הארנה יפכו

 .(ב ןיבא 'ר

 ,ןוב 'ר םשב דימת ימלשוריב ארקנו
 ₪ הוה 'היבא | יבא 'ר :םשפב: .ילבבבו
 הובא םשב ארקנו תותיירב הנוש ח"ת
 וו ופאירנת | ,ה"פ ןימיגכ .ןיבא רד
 יפב ןוב 'ר ונבו אריז 'רד הימק ןיבא
 ר'פס םילקשב ז"רמ כ"ג | לביק הארנה
 ךמא ןכו ,ז"ר ימוק רעב ןוב .''רו .ןובא 'ר
 םשכו  ,וטדרל"פ: ר"קיוכ .היכרב 'ר 'םשב
 'ר םשב ,דחא"פ ר"קיו אבס היברב 'ר
 'ה םשב ,וחחכ"פ .ר"קיו ןומיס 'רב הדוהי
 שירה היה אוהו | ,זפ"ר םילקש סחנפ
 רפוסיו ,בדאי"פ ר"הקכ אירבטב אתביתמ
 א"פש ,א"ה ה"פ תוכרב ימלשוריב וילע
 וינפ ךפה אצישכו אתוכלמ ימוק לע
 ךליל ךירצ היהש ךלמה ינפל א"ד הז ןיאו) אציו
 ןיקוקז 'ב וארו הילטקמל  ועבו (וירוחאל
 ,והוקבשו קיפנד רונד

 ק"ומ ימלשוריכ דעומב רטפנ אוהו
 היה זאו בד"יפ ר"הקב אירבט ריעב) ,ז"ה ג"פ
 (ירופיצ ריעב שירה הנוי 'ר לש ונב אנמ 'ר רבכ

 (ודיפפה אלש) דרסה אנמ 'ר ול למג אלו

 אנש תימ דע ןירמא ייארופיצ | ןווהו
 הירקיא היל דבע אדעומ רתב ,(ואנוש אוהש)
 תמש םכח ינתד אדהכ ןוהימוק רמאו לאע

 לכה
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 אל ןנא ,היבג ןווהד  ןוניאב ויבורק לכה
 חינהו ,(דעומב ודיפפה אל ןכל) היבנ | ןניוה

 'ר םשב עדונה הרותב לודג ןב וירחא
 ראובמכ אנמ 'רד ודימלת ןוב 'רב יסוי
 ,וכרעב

 .יולה ןיבא 'רדנ יבא ןיבא 'ר
 ויבא ןיבא ר"א עירזת ןשיה אמוחנתב

 רדומ ה"בקה ןיא אנהכ רב אבא 'ר םשב

 'ר סרג רבוב אמוחנתבו ,'וכו תחא תבב
 ם"חרו ימור י"כמ םש איבמו ,יולה ןיבא
 .יולה ןיבא 'ר לש ויבא ןיבא 'ר ל"צש

 .םוחנ שיא ןיבא 'ר
 היכרב 'ר ,אצק זמר אב טוקלי רכזנ

 שיא םהל וחקיו ,םוחנ שיא ןיבא 'ר םשב
 היכרב 'ר סרג : הנ בד"ספבו ,ה"בקה הז
 ,יאמיס 'ר םשב םוחנ שרד והבא 'ר םשב

 רמאמה אבומדכ ל"צ | הנוכנה אסרגהו
 םוחנ שרד ,דכדשדוחה 'פ יתבר אתקספב
 ,יאמיס 'רב

 .אבא רב ןיבר
 אבא רב ןיבר רמאהו ,ופ ןילוח רכזנ

 ס"קדבו ,אבש רב | ןיבא 'ר הל ירמאו
 רב ןיבא 'ר הל ירמאו אבש רב ןיבא 'ר
 ,אבש בר

 .ןיבא רביב =
 'ר תמש םוי ררמא ברוב ורה

 ןיבר ךרע ןייעו הירב ןיבא 'ר דלונ ןיבא
 ..הזב יתבראהש

 .אדא בר רב (ןיבר) ןיבא 'ר

 ברד | ירימלת ויה אבר ויחאו אוה
 יב .ןניוה .יכ . ורמאש :נל  הציבכ הכנהו
 תינעתבו ,ןל ביהיו חשפמ הוה הדוהי בר
 הימשמ םהינש ורמא :מ  תובותכ ,:דכ
 הימשמ ורמא :גנ אמויבו ,הדוהי ברד
 תסרגכ הדוהי ברד הימשמ ל"צו ברד
 בר: רב :ןיִבא יח: 1ע:י:ןישוהיקבוו | טיסה
 םילהת טוקליה תסרגו ,בר רמא אדא
 ,בר רמא אדא בר רמא אבר רמא בכק השרפ

 ר"א :ח םיחספ ,,ו .תוכרב וניצמ ןכו
 ל"צ ןכו = ,קחצי ר"א .ארא בר רב ןיבא
 ןיבא 'ר תועטב אתיא םשו ,רל םיחספב
 ,אי .,ח ןיבוריע וניצמ ןכו  ,אחא בר רב
 ,קחצי 'ר םשב רמאש :וטק מ"ב ,:טצ
 ,;וספ הדנבכ .,הכ ןישודיקב ל"צ ןכו

 רמא אדא בר רב ןיבא ר"א ,זכ הרנבו
 הל ירמאו םירעש רפכ שיא םחנמ בר
 רמא ,נ אמויבו ,םירעש תיב רפכ שיא
 בר | ,ךדימלת ירמא | (הברל ל"צו) אברל
 ,'וכו רודה .ילודג לכו .םרמע

 היהש ןיאור = ונא הז לכמו
 :הבהל,, רבחו יהדוהי<םרד

 ןיבא 'ר ךרע .אחא בר רב ןיבא 'ר
 ,ארא בר רב

 ,רזעלאי'ר רב יבא יל
 ד"ה ב"פ ןירדהנס ימלשוריב | רכזנ

 ,היה רדגמ םינפל רדג לואש ןינעב רמאש
 רמאמה אבומדכ ל"צו ם"ט אוה ךא
 ,רועלא 'ר םשב ןיבא 'ך ד"פס ר"מב

 .אנמיב רב יבא מ
 'ר םשב רמא א"הס א"פ תומבי רכזנ

 רמא ב"ה ו"פ םשו ,ןירבוג  תיבד ןהנוי
 ,לממ רב אבא 'ר םשב

 ,ןימיגב רב אבא 'ר
 רב יבא 'רו "אחא "רי" הדי"פ הר יסיוב

 לש החכ :לודנ אבא "7 םשכי ו ןימינב
 ,העובש לטבמו הריזג תלטבמש הבושת
 כרד"פבו ודחח"פ רשה"שב הנשנ רמאמהו
 ןימינב רב ןובא רב אחא 'ר םשו ,גסק
 ר"א זי-וט"פ ילשמ 'מבו  ,ר"קיובב ל"צו
 םשב ןימינב רב ןובא ר"א אבא רב אייח
 ,ארמז ןב יסוי 'ר

 .אנוה רב ןיבא
 רמא ה"ב ןיבא רמא :טלק :וס תבשב

 םיחבזבו ,תושרד המכ אירוג רב אמח בר
 תצבוקמ הטיש תסרגו ,אנוה רב ייבא :בס
 ,אנוה רב ןיבא ס"קדו

 ודימלת

 "ה
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 .אייח רב (ןוב) ןיבא 'ר
 ןנחוי 'ר תא תוארל דוע הכז אוה

 רב ןוב 'ר 'א"הס \ו"פ תומופתכ ,ל"רו
 ,רמ ןישודיקבו ,לב"שר ימוק רמא אייח
 היחכשא אשרדמ יבל לע אל יסא 'ר
 ףא ל"א אשרדמ יב רומא יאמ ל"א ז"רל
 רמאו לייעד אוה ןיבא 'ר לייע אל אנא
 יכ ל"ב חוו  ןנחוי יהב ' תלופ 'אתורבה
 ןיבא 'ר ,ל"א היב חגשאד אכילו איכורב
 אמי ןימכ ןיא ל"א %אוה אכמס רב
 רמא (חכשל םיתנב תוהש היה אלש) ינגיטל

 רב ןיבא 'ר אל אנא קחצי רב ןמחנ בר
 ןיבא 'ר אלא אנהכ רב ןיבא 'ר אלו אייח
 ,הידידא הידיד אמרימל מ"נ יאמל םתס
 דחא ןמזב ויה ןתשלשש הזמ ראובמ
 ,אוה ןיבא 'ר הזיא יב"נר קפוסמ ןכלו
 יסא ר"א : כדא"ה ב"פ ןישודיק ימלשוריבו
 רמא אדעו תיבמ קפנ (בו יב רב) בר דח
 ? הילע ןיכמסו ךירפו | ,י"רכ אדבוע קפנ
 הילע ךמסימ אכרוצ הוהד אל ינשמו
 רשפא הזו ,אנגיטל אמי ןמ תווהד אלא
 קב וא אלה רצ יבאי רואוה םא ךא
 דואמ םימיל םיריעצ זא ויהש אנהב
 ארמגהל אקפסמ ןכלו ,(הנש 'חכ ךא יח יב)
 /יאנהכ -וףב :ןובא|  'הןיבלז מוב רזמת
 ןיבא 'ר ורמא ,ט םיחבז | ,.גס ןירדהנסב
 ,אנהכ רב ןיבא 'ר אמיתיאו אייח רב
 ומע ירטו ליקשש :כ הרומתב ןכו
 ,םירבחכ

 יאמדכ (א אריז 'רמ היה ותלבק רקיעו
 ר"פ םיאלכ | ,ב"פר תורשעמ | ,ג"ה א"פ
 אה א"ב הציב איה ,א"פ יה"ר זיה
 םפו ..ןיחמ .יסבש היה דפ | תובותב

 אריז 'ר הינימ יעב :הק םיחבז וניצמש
 יכ ,ם"קדו תצבוקמ הטישב אוה ןב) ]יבא 'רמ

 רב (םוקמ םושב אצמנ אל אייח רב ימא 'ר
 הינימיעב ל"צש וא ,ינשה ז"ר אוה ,אייח
 .איוח .רּפ:.ןיבא" 'ר/1"רמ

 יאמדכ אל 'ר וא אליה 'רמ לביק ןכו
 ד"פ ןיטיגבו ,ה"ה ג"פ אמוי  ,ב"ה א"פ

 ןטח הפ בא ה- .אייח רב .ןיבא 'ר 4

 [ן = ךיכמ אהיש ךירצ אל ר"א ב"ה
 עגה [אל] יבר ימוק יעב אייח רב ןיבא
 חכו ךמצע

 ק"ומכ לממ רב אב 'ר םשב רמא ןכו
 ב"ה א"ב

 םיחספכ אבא רב לאומש 'ר םשבו
 'ר םשבו ,ה"ה ב"פ םילקש ,ב"הס ה"פ
 ,א"ה ו"פ  תומורתכ קחצי רב לאומש
 [ עו כה  ,הימהי ..'רו . ,א"ה .ז"פ תבש
 ומשב רמא הימרי 'רו ,ח"ה ב"פ םילקשכ
 כ וכ רט ,רניצמ .ןבו ..ב'ה .א"פ .ק"ומכ
 מו כ .ןבו . ן"ה ,ד"פ הלחב .ומע רביד
 ,ה"ה ט"פ ק"בב ומשב רמא

 בפ תוכרככ - םימי .ךיראה אל לבא
 רב ןוב 'ר תמשב ג"פ ו"פ רשה"שו ח"ה
 רמאו ודיפסה ז"רו הנש 'חכ ןב היה אייה
 הפו קש ח"בב הרותב \ ןוב :'ר עני: וילע
 האמל דומלל לוכי קיתו רדימלת ןיאש

 .ש"ע אלפנ לשמ וילע רמאו הנו
 עודיכ ותריטפ ןמז ךרעל עדיל לכונו

 ,תורמשל טצקת ךרעל רטפנ ןנחוי 'רש
 ןב ךא זא היה ןיבא 'רש רמאנ םא ףאו
 - היה ינמ 'רו ד"ירה ךרעל רטפנ כ"א ו"מ
 ,ןנחוי 'ר תא ריכה אל יכ םימיל ריעצ זא
 ןוצ תבהא רפסבו .,םכרעב ראובמכ
 םאשב החדי א"ה ו"פ תומורת םילשוריו
 ,םנח ילע ר"הדעב ןואגה ירבד תא שפנ

 :קה  ,הירב .אייח רב :וב) ןיבא 'ר
 רני דיח .,ד"פ ריזנ .רכזנ | ,ןועמש

 הירב תבית אתיל םשו ןישאטארק סופרב
 ,ש"רד

 ,אמח רב יולה ןיבא 'ר
 בש"רה תעדו | ,וטדבשיו אמוחנת רכזנ
 ןד"וי ינשמו ,אייח רב ןיבא 'ר אוהש םש
 .ם"מ השענ

 ,ןיגנח רב ןיבא 'ר

 ,המ כ"ררפבו | ,זי"פ .לאומש 'דמ רכזנ
 ןכו ,ןינח 'ר םשב ןיבא 'ר םשו רמאמה
 ,לאומש 'דמב ל"צ

 ןיבר
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 .(אנינח וא) אגניח רב ןיבר

 אדסח ברד ודימלת היה דחא ויה םינש
 הימק אנינח רב ןיבר ביתי ,גנ תובותככ
 רזעלא 'רד הימשמ רמאקו אדסה ברד
 ארבגד הימשמ יל תרמאקד ואל יא ל"א
 אנניח רב:ןיבר + ל .תוחנמבה חרבו חבה
 ר"א אלוע רמא (אנינח רב :הע ןילוחבו)
 ,בכק ןילוחכ י"אב ותוא וניצמו | ,אנינח
 ןיבר ל"א -- היל יעבמקו אריז 'ר ביתו
 -- לכ"ירא .אלוע רמא יכה אנניח רב
 יז את ,תרמא ךל איוה אדח ז"ר ל"א
 ,לבבד | יריסחל י"אד  יפיקת ןיב המ
 ז"ר תא וארק םשש י"אב היה השעמהו
 ו"ר היהשכ םגו | ,יש"רפכ לבבד דיסח

 ךא היהו וזכ הגרדמ ידיל אב אל לבבב
 ,הדוהי ברד ידימלתמ

 ימיד בר יחא | אנניח רב ןיבר שיו
 (ס"קר ,ןיבר) הבר : גי ב"בכ אברד ודימלת
 והל קבש אנניח רב ימיד ברו אנניח רב
 הזו ,אברד הימקל ותא אתהמא 'ב הובא
 ישא בר רמא :טק םיחספ רכזנ ןיבר
 שדקמ לש ןחלש אנניח רב ןיבר יל רמא
 ,הוה םיקרפ לש

 .אדפח זברו רב (ןיבר) ןיבא

 איבה ארפח כר רב ןיבר :ה ןימיגב
 א"פ ןיטיגב אוה ןכו ןנחוי 'רד הימקל טג
 יאדפח רב ןיבא .בהאי"פ = "בו | באה
 ןובא גחז"פ רשה"שבו ,לשלשל ךירצ רמא
 ןיחווצו ןיירקד ןירתא תיא רמא ירסח רב
 רמאמה אדאשת אמוחנתבו ,ארהס ארהול
 אתקספבו ,אדסח בר רב ןיבא םשב הזה
 רשה"שבו ,אדסח רב ןיבא ב"ס אשת יתבר
 ןיחווצ ןירתאב רמא ידפח רב ןובא טדז"פ
 תסרגל :זמק תבשבו ,היינסנס היינבלאל
 אדפח בר רב ןובא ס"קדו ש"ארהו ף"ירה
 תנוכ הזו = ,'וכו רשקל ךירצ ןנחוי ר"א
 י"רא ארפח רב ןיבא איבמש | ןיסחווה
 .תיבח ףוסב

 ,וכרעב. ראובמב
 אייח .רב .א"ה .ךא .,הינימ  אייה רבי ן

 אוהו ,םימי ךיראה אוהו םימי רצוקב תמ =
 םירוכבכ ,אליה ,אליא וא אל 'רמ לביק +

 .יסוי יריב ןובא 'ר

 ןילוח לע תעכ םפדנה ימלשוריב רכזנ
 ונב אוהש וא יסוי ר"שב ל"צ ילואו ,,ח
 .ןוב:"רביפוי -!ה לש

 .ןתכ רב (ןיבא) ןוב 'ר

 'ה .ימוק רמא "ה = "פה שעמ רג
 ,אחא 'ר םשב אסי

 .אנהכ רב ןיבא 'ר
 אייח .רב ..ןיבא רד .,גהיבה היה רח

 'ר .יעב .: ב..הרומתבו

 ט"פ ןיבוריעבו ,אליא 'רל יעב ח"ה א"פ
 ב"ב ,ג"ה ז"פ ןיטיג ,ג"פר םיחספ ,אה"ס |

 תומביבו | ,יליא 'ר ימוק רמא ח"ה ח"פ :
 אליה 'ר םשב אנהבכ ןיבא 'ר ב"ה גי"פ
 ךא ג"ה א"פ תומורתבכ אנהכ רב ל"צו
 תומורתבו ,ןנבר םשב רמאש אתיא םש

 ןוקלפ הלח לאעמשי רב ייני 'ר ה"ה ח"פ |
 ינהכ רב ןוב 'רו העישוה 'רו ז"ר היבגל |

 דכ -- היתרקבמ ןנברד ןורבח היננח 'רו

 .אנהב רב ןוב 'ר םע אליא 'ר םק ןותחנ
 ,ה"פר .ק"בב רמיא 'ךמ "עבש הנם כו
 רודה. ילורג לבו ,כ"ה בפ םילקש הפו
 (יסוי 'ר אוה) יפי 'ר ,ונממ ולבק יעיברה
 ז"פ .ןיבוריעב .ומשב .ררמא היקומ רו

 'ר = ,א"ה .ך"פ. תובגתככ אחא ב25
 ונב אנמ 'ר ןמזבו ,ח"ה ב"פ תוירוהכ הנוי
 ק"ומב / .לורג .ןפז .רבכ היה הנוי לש
 ל"א ויבא הנוי 'רל לאש אנמ 'ר א"פס
 ןוב 'רל חכשאו קפנ -- בס רח ימח קופ
 ,ול לאשו אנהכ רב

 ,ג'רד הירב (ןיבא 'ר ןיבר

 הדוהי ברד לודגה ודימלת היה אוה
 ןיברל" הרוהי" בר היל *ינתמו קי בפ
 ברי ללא ןלהל םשו (ס"קד ,נ"ר רב ןיבא 'ר)

 וניצמ ןכו .םימעפ המכ יחא ןיבר הדוהי
 תומבי



 ארגנ ןיבא 'ר- -אלוע רב ןיבר %6

 תוחנמבו ,תשש ברל השקהש :טק תומבי
 ןיברל אדפח בר ל"א ס"קד תסרגל :וכ
 הדוהי בר ונלש אפרגו ,ךל ארבסא נ"רב
 אברו ביתמ .:דפ תומביבו | ,י"ב  הברל
 ןיפר ימה חצ ב"ב- חכו = ,וירבר ץרתמ
 :נירב

 ה רב ןיבל
 ארקו ,ס"קד תסרגל ,ח ןיבוריע רכזנ

 שבח ליבא ורב יביב' ברל. םש

 .ב 2 בה

 יל המא | אניבר רמא ' +כ .ןילוח .רכזנ
 ,אבר לש"רהמ תסרג ךא ,יסיק רב ןיבר
 .איבר ךרע ןייעו

 .אבש רב (ןיבר) ןיבא 'ר

 ינב ולעשמ רמאש | ,ופ ןילוח רכזנ
 דואמ, בורקיוי:,'ובוי :ןיקיזה. וקפפ הלוגה
 רמאמה איבה םשמו י"א רב היהש רמול
 וינבו :יח"ר יתודואייעורי .היהחש-. המ הזה

 הע =" לבפל- מחמש + הרי -יתוחנה - ימיו
 רב ןיבר ,אבר רמא ,חמ ןילוח וניצמש
 ,יל ארבסא אבש

 .לאומש רב ןיבר
 ,לאומשד הימשמ רמא | ,גמ ב"בב

 ןיבא 'ר" היה ,ה"פ  םואלכ  יטלשוריבו
 ושוריפב ש"ארה תסרגו  ,לאומש םשב
 לב יבא ל כה רפ םואלפ וב דרפ םש
 ,לאומש

 ,ןופרט רב םוחנת 'רד הירב ןיבא 'ר
 ,ב"פרי םירוככ רכונ

 רבע :םפ ןיטיגב .שרנ ןמד ןיבר

 ,איסתאו ישא בר תבל האופר

 ,איקישנ ןמד ןיכא

 ברו :הדוהי בהש | רפוסי ,אכק תבשב
 ,היבגל ועלקיא ןנח ברו אבא רב הימרו
 ,אתיירופ םדובכל איבה א"בירו הרוהי ברל
 היחכשא ,אבא רב ןנח בר רובע אל לבא
 ינתמ איטש ןיבא ל"א -= הירבל ינתמד
 / - ,הינבל .אתוטש

\ 

 ,(י"אב יעוברה רודב לודג ןשרד) ,יולה ודא 'ר

 ,אנהכ רב אבא 'רמ לביק הארנה יפכ
 ויתושרדו ,ומשב רמאש ח-עירזת אמוחנתכ
 ףוכ אבומדכ לבבל םג ועיגה | תורקיח
 העשה תא קחודה לכ רמאש תוכרב
 סנכיש הרוק לעבל ןאכמ  ,ותקחוד העש
 הדועפמ | הנהנה לכ ,הרוק לש היבעב
 ויזמ  הנהנ ולאכ הכותב יורש ח"תש
 ךל ול רמאי ורבחמ רטפנה | ,הניכשה
 .םולשב ךל תמה ןמ ,םולשל

 יולה ןיבא 'ר םשב ארקנ םישרדמבו
 ןושלב  רפסי ומדאריו אמוחנתכ ,יברב
 םהרבא תא תיסהל ןטשה אב ךיא הצילמ
 שרוד אכ-חלשיו בדהרש ייח םשו ,קחציו
 ןיללפתמ תויפה לכש תויפלתל והמ קוספה
 ורישעה םד תכממש דידחאראו םש ,וב
 אלמ ףסכב לארשיל םלש ירצמהש לארשי
 והמ .רמא .דלחאשנ םשו | ,םימ ול ןתיל
 ,ויאריל ורובכמ קלח אוהש דובכה ךלמ
 ,טדאב | ,זחאדתומש אמוחנתב רכזנ ןכו
 ,הקעורות ...(ה-אשה -. ,רההוצת .,גירחלשב
 קרופ. ,הפר הבהמבו  ,ו-יתקהב ,ךדרומא
 ₪והש .האהנ .,ףסוי .רב  יולה.. ןיבא .ר"א
 הב קמ .השעגו יברב אוהו י"רב בותכ
 ,ףסוו

 ,יתרטוז ןיבא 'ר

 הדוהי 'ך םשב רמאש איבמ ןיסחויב
 ה בי" תוכרב ררוקמו ,אניבז ךכ
 ארנה ם"קרבו יתרפוז רב והבא 'ר ונלש
 ,יתרטוז רב יבר רמא

 .אדיסח ןיבר
 השא שדקל ךלהש ,טנ ןישודיק רכזנ

 ,הישפנל חשדק ףוסבלו ונבל
 ,ארגנ ןיבא .'ר

 ליגר היה אנוה ברש רפוסי : גכ תבשב
 ארגנ ןיבא 'רד אחתפא ינתו ףילח הוהר
 דובנל) אבוט יגרשב ליגר אוהש הארו
 ,אפהמ קפנ יברבר ירבג ירת רמא (תפש

 ןייע ,אייח ברו | ידיא בר | והיינימ

 םכרע
 יקפנ



 0% אנכה בש בס

 לאומש 'דממ ד"הסב איבמש המו ,םכרע
 ובייא 'ר םש ל"צ ,ירננ רב ןוב 8
 .וכרעב .ראובמכו לרב

 .אבס ןיבר
 :גמק .ב"בב  אפפ, בהד .,גלומלת וה

 ןיבר אמגרת :גנ ןישודיקבו ,הימק .ביתיש
 ומכ פ"רד .הימה ל"צו בהה הימק , אבס
 .'פ תוא :דע םיחספב ם"קדב אבומש
 אבפ ןיבר :רע םיחםפ וניצמש המו
 אביי בר ל"צ םש ,ברל אלוונ .רב הילפמ
 ראובמכ ברד ודימלת תמאב היהש אכס
 ,וכרעב

 .הארופצ ןיבא

 (תבשב) לספס ררגש רפוסי :םכ תבשב
 ןב קחצי 'רמ אליעל אשישד אתילעב
 ,רזעלא

 תוירוהד 'ג 'פב , ןיסחויב בתבש המו
 ךא .לפנ ,ר"הסב .1"ע/ המתוש "לח .ןמוב
 ךרעל םיבייש המהו ןיפחויב ןמק תועט

 ,ב"זו ול ךומסה האמר ןיב

 ,האמר ןדוי אבא ךרע ,האמר ןיבא

 .ןרות ןיבא
 ןיבא יבל עלקיא לאומש :בבק תבשב

 רמול בורקו ,םוקמ םש י"שרפו ןרות
 ןרות ש"ע והוארקו המוקה םר היהש

 ,: המ  תורוכבכו
 ,אניבא

 רזעלא 'ר ,:ם תבש אניבא רב אבא 'ר
 אניבא רב בקעי 'ר ,: ד תוכרב אניבא רב
 ז"ע אניבא רב אליש ,ג"ה ו"פ תועובש
 ,: ם ןילוח אניבא רב אפילחת בר ב

 (אניבר םימעפל ילבבבו אנובא וא) אניבא'ר
 שרופמכ ה"רד ורימלת לבבב היה אוה

 אבא רב הימרי ברמ לביק ןכו ,,ופ ןיטיג
 רב הימרי ר"א אניבא 'ר :ןלק תבשפ
 ג"פ האפ וניצמש המ ןכו ,בר רמא אבא
 ר"א אניבא 'ר 'ןא"ה" "פו םירחצ ומ
 ,אניבא ר"א א"ה א"פ םירדנבו ,הימרו

4 

 בר אוה הכו 'אמסויי ןהא "עב הימחי ה

 ז"רא ד"הס א"פ תבשבו ,אבא רב הימרי
 ן"רא ל"צ ,הימרי בה" םשב הובא ב
 (אבא רב) הימרי בר םשב אניבא 'ר םשב

 ימלשוריב ארקנ אבא רב י"רש עודיכ
 ןכו | ,הימרי 'ר םתס םשב םימעפ המב
 םשב הימרי 'ר הניב בר .ופ"ר מ"ב אח
 םשב רמאש תולבק ודיב היה ןכו ,בר
 ,ז"ה ב"פ .ןיררהנס .,ר"ה גי"פ תובותכב בח

 ,טנ םיחספכ אדסח ברמ לביק ןכו
 : דפ .תופותכו | ,ארפח 3 רמה .אנופה
 ,אניבא 'רו אדסח בר תקולחמ

 יעב אניבא 'ר ,גמ תובותכב וניצמ ןכו
 ברמ אניבר יעב ,וט תורוכבו ,תשש ברמ
 ,אוה דחא אניבא 'רו אניברש ןעי הזו) ,תשש
 ירה .ומכ יאוה ואנוברש .העיוב"ב ם"כשפה .פתב ןבו

 ,(אניבא

 רמא אניבא 'ר :ונ ןילוח וניצמ  ןכו
 רמא סרג .דמ םשו ,בר רמא אבינג
 ,אבינג רמא אניבר

 תוארוה הרוהש דע כ"כ לורג היהו
 תוביבסב ריע איהו) .תוברעד אהקפ ינבל
 ךלה כ"חאו ,(םהל הרוה ברש ,וט ק"ומב ארוס

 ,רודה ילודגמ םש היהו י"אל
 םע ,ב"ה ד"פ תיעיבשכ , ימיא "רך 'םע

 הרחיב. בשי אחא רב בקעי "וארון
 ,:ד א"ה א"פ אמוי ,ה"ה ה"פ םיחספכ
 מ"פ תובותככ ולאש ז"רש וניצמ ןכו
 .ה"הס

 ה"ה ו"פ םש ימלשוריבו ,וס ןיטיגבו
 הוה יכ .אלטקמל אצי אבינגש רפוסי
 אניבא 'רל יזוז האמ 'ד ובה רמא קיפנ
 אניבא 'ר ארד ז"רא אינפ רהנד ארמחמ
 ,היבר .אנוה ברד | :היבגל  לזאו. היתלסל
 (השוריה הבגי ה"ר תטיש יפלו לבבל ךליש שריפ)

 השוריה ול ןתנ אבינגש המ אלפל אלו
 ודימלת היהש דחאה טעמכ אוה יכ ןעי
 2 דצ א"ח בל ירקח רפסבו) ,ומשב רמאל
 .(ישא ברד וורבח אנובר אוהש בשחו הזב גנש

 אליא 'ר תא וניצמ ומשב םירמואה
 יכוי 'רו הגוי "ד ,תוסביד "פר רמלשוריב

 תיעובטפ



 טלבא---הרוחפ רב הנובא 'ר "08

 א"הס א"פ הלחבו | ,ג"ה ב"פ .תיעיבשב
 ומשב .ןוב "הב יפי ה. .הפשבו ,וםוי ה
 ומשב אחא רב בקעי 'ר ,ג"הס א"פ הלח
 ירה ו פ םיאלב "ה | השב תיעיבש
 רמאש ,ב"ה מיפ .םיאלב :ןניצמ = ןקירז
 הארנו ,הפמב אתעיב אנובא 'רל ובהי
 אלש ףאו ןיבא 'ר םע םירבח ומכ היהש
 תוכרב וגיצמ לבא פ"אפ ורברש וניצמ

 ןכלו ,אניבא 'ר אמיתיאו ןיבא ר"א .ל
 הימשמ ירמא אברעמב ,גל תורוכב וניצמ
 ןיבא .'ר .אפרגה .,דכ  הרומתבו , ,אניברה
 אוה ימ םהל קפוסמ היהש וקדצ םהינשו
 אוהש רמול א"א לבא ,רמאמה לעב
 רבב הימיבש ןעי ישא ברד ,ררבח אניבר
 .י"אב תובישי לכ וברחנ

 'ר םשב ,עק ב"ב ,,אע ןישודיק רכזנו
 אניבר אוהש ורמא אניבא 'ר ז"עו ,אניבא

 ,ןומדקה
 רזעלא ר"א :ד תוכרב וניצמש המו

 רזעלא ר"א ל"צש הגומ רבכ אניבא ר"א
 .ס"קדב אוה ןכו אנובא רב

 םיחספ .תכוג הההתפ.הףכ הנובא 'ר
 ,ה"ה י"פ

 רב אניבר ךרע ,אליש רב הנובא 'ר
 ,אליש

 .אריעז הנובא 'ר

 ץר והוארש רפוסי ב"ה ד"פ תיעיבשב
 ,(םו"כע והואפבש) תבשב רומהה רחא

 אנוצ "7  אסרנה ריקה 378 ןירהתבפבו
 ,אריעז

 .ארפס אנובא 'ר

 ןתנוי 'ר ,ד"ה בי"פ םירפוס 'מב רכזנ
 'רל אמח ,אכהל תיחנ ארתפוגד ארפס
 ךריבו ראבה תריש ארק ארפס אנובא
 ל"א + ןכ ןידבעו ל"א הירחאלו הינפל
 ,ובו .ןוהב רע

 זט"פר ,באילא ינב םריבאו ןתד) ,םריבא

 ,רדר"פ ר"פא םריבא ןב עשוהי 'ר ,(רבדמב

 א-לאומש ,ןהכח ךלמיחא ןב רתיבא) ,רתיבא 'ר
 .[והגב"פ

 היה אוה ,ישילשה רודב י"אב ארומא
 רשאכ (ןנחוי 'רד ודימלת) ]תנוי 'רד ורבח
 ןיטיג ארסח ברל חלשש :ז ןיטיג רפוסי
 ינפב רמול ךירצ ןיא ןאכל םשמ ןיאבה
 ןאמ השקה ףפוי ברו ,םתחנ ינפבו בתכנ
 ,אוה אכמס רב רתיבא 'רד ןל אמיל
 'ןב תכוחי ברל חלשד והיא אה דועו
 םמצעב ומייק םה ןאכל םשמ ןילועה םדא
 טוטרש אלב היל בתכו ,הנוזב דליה ונתיו
 י"רד אה עדי אלד לכ וטא ייבא ל"א --
 רתיבא 'ר אה דועו ?אוה הבר ארבנ ואל
 רתיבא 'ר היחכשאד ,י"ע הירמ םיכסאר אוה

 ל"א ה"בקה דיבע אק יאמ ל"א והילאל
 ,ל"א רמאק יאמו העבגב שגלפב קיסע
 ךכ ינב ןתנוי ,רמוא אוה ךכ ינב רתיבא
 ,רמוא אוה

 ר"ב ,א"ה ט"פ תוכרב ורכזנ וירמאמ
 ר"קיו ,טבדא"פ ר"ש ,בדחפ"פ | ,בידחמ"פ

 ,'ד קוספ ז"פ רש"הש ,דדחי"פ

 שרופמכ םינב ינש ול ויהש וניצמו
 ינב 'ב אתיא םשו ,חידא"ה ו"פ תיעיבש

 ,אמרד רתיבא

 ,טלבא

 בהוא היהו עה"מוא ימכחמ לודג םכח
 לאומש ,ל ז"ע רפוסיו לאומשל ערו
 ארמח יהיימק יתייא יבתי ווה םלבאו
 עגיל אלש) הידיל טלבא היכשמ אלשבמ
 וב ןיא לשובמ ןייש לאומש ל"א (ןייהב
 לאומשל ארק ,טבק תבשבו ,ךסנ ןיי םושמ
 טלכאו לאומש :ונק םשו ,יארוהיד אמיכח
 אמגאל ישניא ךנה ילזאק ווהו יבתי ווה
 יתא אלו ליזא ארבג יאה טלבא ל"א
 יא לאומש ל"א ,תומיו שחנ היל קירטד
 ,הוה ןכו  יתאו ליזא אוה לארשי רב
 ב"פ הציבו ג"הס ג"פ תבש ימלשוריבו
 ל"צ ם"לב ,אסירס יולמ לאש טלבא ה"ה
 ,יסיס רב יולמ

 ירמבא
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 אבא 'ר ךרע ,יפויי 'רד ייתא ירמה
 ,ירמ

 ,ידרגה סומינ ךרע םומינבא

 ,םוכמוסבא 'ר

 םע ןידל אבש ג"פס ןירדהנס רכזנ
 םייחר יקסע לע רזעלא 'ר ינפל דחא
 ןידהש םידע איבה ד"מג רחאו בייח אציו
 .ןידה רותסל לוכיש ןנחוי 'ר קספו ,ומע

 ,הטנקסבא
 אוה ר"הס תערלו ,ט"ה א"פ ז"ע רכזנ

 ימור ןושל אוהש תמאה לבא םכח םש
 אבומרב * דובכ" קולח לע" הדומה ה
 אסרגה א"הס מ"פ תוכרבבו ,ךורעב
 ,אטקסבא

 ןמזב סלוקבא ןב הירכז 'ר .םלוקבא
 ..ונ ןיטיגכ ןברוחה

 ,האזוח םרבא

 ינתהו אבר לע ושקמ ,ונ ןיטיג רכזנ
 .'וכו ןיערפנ ןיא האזוח םרבא

 ,א םיבלמ ,םולשיבא תב הכעמ] ,םולשיבא

 תוכרב םולשיבא רב | ןתנ 'ר * ,(ב-ומ"פ
 ,;1 תוכרב םולשיבא רב ןועמש 'ר ,,בכ

 .ואנת) ןקזה םולשבא 'ר
 ,ג"פ יהיוד 'סמ חלשב אתלכמ רכזנ

 תוכרב רכזנה ןתנ 'ר יבא אוהש רשפאו

 'ר " א"רגה תסרג לבא " ,אתירבכ בב
 ,חהאכ"פ ר"שב אוה ןכו סולימבא

 .הבורא

 יפד - אתשינב וב ::>בם . ןיבוריע הבוג
 בר = וכ תינעת ןכו = ,אבר ןמזב רבונא
 רבוג יבאד | אתשינב יבל עלקיא אפפ
 ,םדא םש י"שרפו

 תבש (אנת) ארגא רב אפליח ,ארנא
 ..רלק ןילוה 'ארגא 'רב הרוהי רק

2 
 ןושלב :דק ןילוח רכזנ ,אבא 'רד וימח

 אוהו הל ינת אוה א"רד הומח ארגא ינת

 "היל אקספיאש :טכ תוחנמבו ,הל רמא
 (ולש ןילפתב) אבקינב םעהד י"הד אערכ
 ,'וכו אבא 'רד הימקל אתא

 ,(א ךלמה סופירגא
 סודרוה ןב םולבוטסירא ןב .היה .אוה
 וב .םונבהוה .תהכנ  םולמ .ךל.- ההלל שש
 ןופיסויב תוכיראב ראובמכ ,ךלמה יאני
 ךלמ | היה אוהו ,זי"פ םירוהיה תמחלמב
 הברה תובוט השעו םינש שש ךלמו רשכ
 הבגשנ המוח תונבל ליחתה אוהו לארשיל
 םיהספ רכזנ  סופירגא הזו ,םילשורי ביבס
 תועש עשתב לוכאל ליגר היהש זיק
 יאנומשח יכלממ היהש םב"שר 'יפו
 יכ וילע ןיקלוח ,וליפא ה"ד םש 'פותבו
 ברקמל עיגהשכ ורמא הנשמב ,אמ הטוסב
 תועמר ויניע וגלז ךלמ ךילע םישת ךיחא
 ךלמ י"שרפו התא וניחא אריתת לא ל"א
 לבא | ,סודרוה לש וערזמ היה לארשו
 היה ומא דצמש ןעי םב"שרה םע קרצה

 ערזמ ויבא דצמו | ,םיאנומשחה ערזמ
 ,סודרוה

 ד"מ ג"פ | םירופב ''הנשמב  רכונ. ₪
 לסה לטונ ךלמה סופירגא :וליפא ורמאש
 א"פש רפוסי :דס םיחספו ,ופיתכ לע
 ג"הַכל הוצו = לארשי | ןינמ עדיל . הצר
 ורמא | ,זי תובותכבו ,םיחספה תונמל
 והוחבשו הלכה ינפלמ רבוע היהש וילע
 ,םימכה

 הצרו א פש .רפופי שתרמו פ ה הבה
 ג"הכל הוצו תולוע ףלא בירקהל סופירגא
 אבו ,ותלוז םויה םדא םושל בירקי אלש
 ךלמהו ,ןבירקהו םירות ינש םע דחא ינע
 סופירגא לאש ,הנ ז"עבו ,השע הפיש ל"א
 םופירגא לש [אבצ רש אפירגא ס"קדבו] אבצ רש

 היהש יש"רפו [ןקזה| לאילמנ ןבר תא
 סופירגא ימיב םילייחה לע הנוממו ירכנ
 .ךלמה

 תינב 'ג וירחא חינהש ןופיסויב שרופמו
 ןעיוי" םופירגא םשבי כ"ג "'דחא ךטק בג

 ךלמ \אל כל ,םימיל !, רעצ '\ רוק היתש
 ויתחת
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 ימור תנירמל הדוהי ץרא החפכנו ויתחת
 ,ןומגהו החפ תחת

 סופירגא ךלמ ןברוחה םדוק כ"חאו
 הארנו ,ול היה ךלמ לש לצ ךא לבא ונב
 לאש ,זכ הכוס רכזנה אוה  םופירגא הזש
 'ר תא ךלמה םופירגא לש םופורטופא
 .ןברוחה םדוק היה א"רש עודיו ,רזעילא

 ,אדא

 אייח 'ר ,זי תבש אדא רב אחא בר

 ,: איק תובותכ (ל"וד יקדרד ירקמ) אדא רב
 הציב (נ"ר ןמזב ןויצ חילש) אדא רב אמח

 :ר ו בס. .תוכרב אדא .רכ .אנח .בה:..הכ

 ןמחנ בר ,:ופ ןירדהנס אדא רב בקעי
 הציבו :דל ןיבוריע אדא רב ימוחנ וא
 (פ"ר ןמזכ) ארא רב ימיש בר ,:אל

 ג .רזנ
 ,אדא בר

 ,ולק תבש ארא בר רב אבא 'ר וניצמ
 יכ/'פי ף"שהשי אדא ברד הורב. אנינח .'ר
 'ר ד"ה ד"פ תוכרב ימלשוריבו ,םיבומ
 ארא בר רב רמ ,אדא ברד הירב היננח
 אדא בר רב ןיברו אבר ,:מק תבש
 ,גיהבוס יארא יברירב הפר: ,23ל | הציב

 ,אדא

 תומורתבו ,יאלמש ר"א אדא ;חל הטוסב
 'ך  םשכ .ןמתנ רב לאומש דר "ה י"פ
 ,םיששב ונינפל ונריבח אדא ריעה ןתנוי
 רב 'בקעי 'ר  ,הצ ןילוחב הזה רטאמהו
 ןכש הארנו ,לב"ירד הימשמ נב"שרו יריא
 נחל "ר  םשב נב"שר  יטלשוריב לש
 ,ונריבח אדא ריעה

 בר ךרעב ןמקל .אבא רב אדא בר
 .(ב הבהא רב אדא

 ימיבא רב :ארא בר
 ,(יעיברה

 (ןנברד ןורבח) אנינח 'רד ודימלת היה

 ירמאו ,בי םשו ,הימק ינתד :ט ןיבוריעכ
 ןיסחויבו ,יפפ רב אנינח 'רד הימק הל
 ,ימיבא רב אבא ותסרג היה

 רודב י"אב ארומא)

 . י"שרבו

 הבהא רב אדא בר--אדא

 ,ופוטנפ .רב אדא . ,םושמ , ה"ד :די םש
 היקזח 'רו ,אריעז 'רד ודימלת היה ןכו
 5 המ טיפ  .תוכרבכ רבה .םוחנ 'רו

 המוכיא רב אתיא ג"ה א"פ תינעתבו

 ,ימיבא רב ל"צו

 יצא רב אדא בר

 ודע( :אמויפ ךא :;אכ ::תותירכ רכזנ

 ,ןיבא רב ידיא בר אסרגה

 ,הבהא רב אדא בר

 ןמז ,הווחא ,הוחא ,אחא רב ימלשוריבו
 םדוק יברש :בע ןישודיק רכזנ | ותריל
 הבורק ריע) אמגאד ארקא ,רמא ותריטפ
 רב אדא לבבב אכיא :(.ופ מ"בב אתידבמופל

 לש | וקיחב בשוי םויה ,הב שי הבהא
 איבמש המ קרצה ס"לבו ,וניבא םהרבא
 אוה ןכו הבהא רב א"ר רלונ זאש י"שר
 בר ךלונ וניבר תמש םוי .ב"חנ"פ ר"בב
 ,הבהא רב ארא

 הדקת ךרעל דלונש ונל עורי הזבו
 ,תורטשל

 וניצמדכ ברד לודגה ודימלת היה אוה
 ,; במ תוכרב בר רמא הבהא רב אדא בר
 ,רכ תובותכ ,:גי הציב ,:טנ :1 ןיבוריע
 [ וציתומט :,ועק 'ב"'ב ,:רכ ןימינ - ( בס מ
 ק"ב ,םילקש ףוס ,ר"יפס ,ב"ה א"פ תבש
 וריק .,ב"ה ו"פ .תועובש | ,ב"ה ..ר"פ
 וכלה בר רטפנשכ : במ תוכרבבו ,ו"ה א"פ

 לוכאל ובשי ירדה יכ הירתב וידימלת
 אדא בר םק ,ןומיזב ןידה ועדי אלו םחל
 ערקו הירוחאל היערק רדהא הבהא רב
 ברד הישפנ חנ רמא אנירחא העירק
 ,ןנירמג אל אנוזמ תכרבו

 ןכו ,ובר לאומש םג היה הארנה יפכו
 רמא רשאכ ןנחוי 'ר םשב תוכלה עמש
 ברמ יל  עימש יארק אתלתמ ,מ ז"ע
 לדוג  דבלמ הנהו | ,ןנחוי 'רו לאומשו
 םיסנב דמולמו  לודג .דיסח היה ותרות
 איהה ;כ תינעתכ ובר וילע דיעה רשאכ
 הוה אלד אעדרהנב יאוהד העוער אתישא
 עלקיא דח אמוי ,התות לאומשו בר ףילח

 ףח



 הבהא רב אדא בר

 לאומש ל"א םתהל הבהא רב אדא בר
 אנכירצ אל ל"א ףיקנו רמ  אתינ (ברל)
 ןרהב הבהא רב אדא בר אכיאד אנדיאה
 ןכ תמאהו ,אניפתסמ אלו היתוכז שיפנד
 רשאכ אילפהל דע היה ותודיסח יכ
 השא האר א"פש ,כ תוכרב וילע רפוסי
 אקושב (זנטעש דגב) אתלברכ השובל תחא

 ערק םק איה לארשי תבד רבס אוהו
 ךרצוהו תירכנ איהש אצמנ כ"חאו ,הנימ
 המש המ הלאשו ,יזוז האמ 'ר םלשל
 תוחצה ךרדב בישה זא "ןותמ, הרמאו
 ,איוש יזוז האמ 'ד ןותמ ןותמ

 ךדידל ה"רל א"פ לאשש :זנ ריזנבו
 יאמ ךדיד ה"רל לאש ,פ ק"בו ,חלגמ ןאמ

 הבוח,, ול בישהו (ךלש הקד המהב רמוש ימ)

 הוהו הינבל ןורבקת הבוח ל"א "יתשא
 הינש לבו טילשה ינפלמ האצויש הגגשכב
 ,הבוחמ ה"רל אערז םייקיא אֶל

 ול היה ה"רש רפוסי :כ תינעתבו
 ארייתהו היינפאל יעבו עוער תיבב ארמח
 א"ב ארא ברל הילייעו ,תיבה לופת אמש
 רתב ,היינפד דע אתעמשב היכשמו םתהל
 שיגרה הבהא רב א"רו תיבה לפנ קיפנד
 .דפקיאו הזב

 וניי ץמחתנ א"פש רפוסי : ה תוכרבו
 רב אדא בר לעו תויכח האמ 'ד ה"רד
 הילימב רמ ןייעל ל"או ולצא ןנברו הבהא
 דישח ימ ל"א +וכייניעב אנדישח ימו ל"א

 ואצמשכו %אניד אלב אניד דיבעד ה"בק =
 ןכ דוע תושעל אלש וילע לביק אוהו אטחה
 ימלשוריבו = ,ןיי השענ ץמוחהמש ורמא
 תוחיי יעב הוה דכ רפוסי ג"פס תינעת
 הוה דכ | ,הינאסמ רח חלש הוה ארטמ
 .ףייט אמלע הוה ןוהירת חלש

 המב והולאששכו םימי תכיראל הכזו
 יתדפקה אל ימימ בישה םימי תכראה
 לודגש ימ ינפב יתדעצ אלו ,יתיב ךותב
 ,תופנוממה תואבמב יתרהרה אלו ,ינממ
 אלבו הרות אלב תומא 'ד יתכלה אלו
 ניש אל דמה"בב יתנשי אלו ,ןילפת

11 

 תלקתב יתשש אלו ,יארע תניש אלו עבק
 ,ותכינהב | ירבחל | תארקו אלו לבה
 דוע ורמא | ,ג"פס תינעת ימלשוריבו
 ,סנכה"בל םדא ומדק אל וימימש תולעמ
 חמש אלו ,אציו סנכה"בב םדא חינה אלו
 ורבח תללק תאב אלו ורבח תלקתב
 היהש ימ לצא ךלה אלו ותטמ לע
 ,ול .בייח

 ה"ר ,ינשה רוד ילודג לכ ויה וירבח
 בה ,ארפח ,םהל.י הר לאש בב תובלבכ
 .חע ןיבוריעבו- .,ךותווכ- יאק א"ב .ארא

 םיחספ ןתקולחמ ,הכלהב דחי ורטו ולקש
 ,א"ה ט"פ םש ימלשוריבו .אפ םירדנ .פ

 ,.גמ תוכרב ומע קלוח אנהכ בר
 לביק רודה לודג זא .היהש ןמחנ ברו
 ק"ב ' ו: םנ ןיבוריעב בר  תוכלה מש
 נ"ר במ 'תוחנמבו = + ךפ/ .ןושוהיק כ

 תושעל ךרבמקו יטוח ימרד היחכשא
 ןיא :תיציצ בר, רמא יכה ל"א .תיציצ
 א"ב אדא ברש ל"צש הארנ ,הכרב הכירצ
 .קכ הכיגח הניצמ ןכו גירל בפה
 ,נ"ר םע ירטו ליקשש

 םשו אתידבמופב היה עובקה ומוקמ
 אנח בר ונתה םע םיברב הרות ץיברה
 אדא ברל היתחכשא נ"רא :יק תומביכ
 יבתיד  הינתח אנה ברל "הבהא  'רב
 ירמאו אתידבמופד אקושב אתווקא ווקמקו
 'רכ .ריליטלת "ויה רודה ' ילודנ לכ ב
 ומשב אנונמה 'רכ אב 'ר ',עק ב"ב אבא
 ,ג"הס .ח"פ" ןימיני /?1-ב"ה "א"פ \תנברב
 רמא ידבז רב אבא 'ר ,ו"ה א"פ ןישודיק

 רב..ידוא ..ברי 1 ,ב"הה אייפי תבש ב

 הימשמ יביב בר ,,ט תותירכ ומשב םושרג
 ןיטיג .ולאש אנונמה בר | ,: הע ןיבוריע
 ,ב"ה .ו"פ = תועובש ומשפי רמאי אפ

 םר ,ו"ה א"פ :ןישוריק ,ה"ה" ר"פ/ תוביתב
 תובותכ הבהא רב א"רא אבס אנונמה

 אנוה 'ר אוה) הנוח 'ר ,: אפ + וכ ןיטיג ,,מ
 ,ג"ה ד"פ ןיבוריע ומשב (אנוה ברד ודימלה

 אנונמה רב אב 'ר אחא רב בקעי 'ר

 ומשב
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 ןיבא רב אייח 'ר ,ג"הס ח"פ ןיטיג ומשב
 ידיא רָּב< אנעיח-פר - 8  תפש .ולאש
 הימק ביתיו ,,הע םיחספ הינימ | יעב
 עב

 הציבו ,:;הל ז"עב הימשמ היכלמ בר
 בר רמא  הבהא רב א"ר  אתיא :חכ
 ,ךופיהל א"רגהו ח"בה תסרג ךא ויכלמ

 (אפילחת וא) אתפלח רב לאומש 'ר
 ,ה"הס ג"פ תוכרב הימשמ

 ,הלק תבש וניצמ םימרפה ויתורוקמ
 לוהמ ןב ול רלונש א"ה ח"פ תומביו
 הייוושד דע יאלוהמ רסילתא הירדהאו
 ,ברדא ירבעד יל יתית רמאו הכפש תורכ
 תב םגו ,רבע לאומשדא םגש ל"א נ"רו
 ,: יק תומביכ אנח ברל תאשנש ול היה

 ,אבר ימיב (ב הבהא רב אדא בר

 אבא רב אדא בר היה יתימאה ומש
 םיקיתעמה פ"ע שבתשנ םימעפל ךאו
 ,הכהא רצ א"ר רבתבו

 ותבישיב אברל קהבומ דימלת היה אוה
 ראובמכ ףסוי בר ייחב רוע היהש תיטרפה
 ןינמיז הפב אתינתמ רחב היתה בכ .ב"ב

 הימקל לייעו םיבותכו םיאיבנ הרות דגנכ
 תבשכ אברל השקה ,,ח תינעתכ אברר
 ,ינע רי .אמוי ,גם  םיחספ | ,:חלק  ןרצ
 םירדנ ,(בל ילבמ אבר וארק) :אס תומבי

 ןירדהנס ,,גלק ב"ב (: גס מ"ב ל"'צ ןבו) ,: וכ
 יירוט הב למ חובב אפ

 תובותכבו ,,די םיחספ אברד הימשמ רמא
 א"ר .ןל .-רמא ,אברל אניבר ל"א .ג חס
 ירבד ץרתמ | ,ךמשמ הבהא רב
 .:\אל .ק"בכ

 .בכק | תומביכ | ייבא ינפל .בשי ןכו
 יאתאו לארשי גרהש רמא דחא םו"כעש
 .ךמא (אשנהל הריתהל) ייבאד הימקל ותשא
 ףסוי ברד הימקל ליז א"ב ארא בר הל
 רפוסי :וע ןישודיקבו | ,אניבס | ףירחד
 ,רג היה אבא רב א"רד הינביזפשואש

 .אבר

 שם יתבה=. רכ;/אדא בר

 :תוררש ןינעב יביב ברו והיא יצנמק ווהו
 ףסוי ברו ,ףסוי ברד הימקל ותא ריעה
 בר ל"א רג אוהש ינפמ ולסופל הצר
 י"עו  ,לארשימ ומא אלה א"ב אדא
 אברוצ ירשמד ןאמ ייבא רמאו ורישכה
 א"ב א"רכ ירשאל הינכיזפשואב ןנברמ
 ,היתוכזב .ךיפהמל עריד

 אאלוער הימשמ רמאש וניצמ ןכו
 | 2 8 יח קייב

 ּבפףש ,פכ- . ב"ב ..רפוקי- ותתימ .תביסו

 הניפסב תורגורג איבה .אעררהנמ ימיד
 יאוה םא האריש אברל אתולג שיר ל"א
 חלשו | ,אקוש היל | טיקנ ןנברמ אברוצ
 לזא ,וקדובל אבא רב אדא ברל אבר
 בר ולאשו ,ובישהל לובי אלו הינימ יעבו
 הילדנסב היל חפט ,אבר אוה םא ימוד
 יוהימ אבוט אכיא אברל ידיד ןיב !רמא
 טיקנ אלו ךברד הבר אברו ,ךבר אנא
 אתא ,הידיד תורגורג דיספאו אקוש היל
 ול השעש לע ןנואתהל ףסוי ברד הימקל
 ףסוי בר ללקו ,ךכ אבא רב אדא בר
 :אדא ברד הישפנ חנו ,תאז דיבער ןאמ
 'דחא לכש םלוכ וננואתה זאו ,אבא רב
 ברו ,וללקש ןעי ףסוי בר | ,ותתימ םרג
 ייבאו ,היריד תורגורג דיספהש ןעי ימיד
 ןנברל רמוא היהש ןעי שנענ י"עש רמא
 ואוב ייבא יב תומצע טקלל םכל המל
 ןנברל ץעיש) ןאבר ייכ ןמש רשב ולכאו

 . .,(ייבאמ רתוי לודג אוהש אבר ינפל דומלל וכליש
 רמא א"פש ןעי שנענ י"עש ןנואתה אברו
 היעמש הימקמ רשב ול ונתיש חבמהל
 .קחצי רב נ"רו ,ונממ ףידע אוהש אברד
 קחצי רב נ"רש ןעי שנענ י"עש רמא
 םוי לכבו ,אבר תבישיב הלכ שיר היה
 טיהרמ ויה יב"נרו אבא רב א"ר םויו
 :והוטקנ א"פ ,השרדה לייע רדהו היתעמשל
 ררדי חירב .ה"רו .פ"ה > ,אבא \ רב /א"רל
 ,הזמ רעמצנו ,יב"נר רחאתנ ז"יעו ,עשוהי
 "יב"נר י"עש רבתפמש ארמגב ורמאו
 ,אבא רב אדא בר שנענ

 תה



 אנתמ רב אדא ברה תהבהא רכ אדא פד

 .(ג תבהא רב אדא בר

 ןילוחכ אפפ ברד ודימלת היה 'אוה
 ןירדהנסבו | ,פ"רד הימק םגריתש :גלק
 אל ישא בר דעו יבר תומימ רמא ,ול
 ךא ,דחא םוקמב הלודנגו הרות וניצמ
 .אברד הירב אחא בר אסרגה .טנ ןיטוטב

 ,איוא ברד הירב אדא בר

 ךא ,ישא ברל השקהש .בס ק"ב רכזנ
 ,איוא 'רב אחא בר ם"קדו ף"ירה :תסרג
 אדא בר תא ןיפחויה איבה אל ןכו
 תסרגכ התיה ותסרגש ןעי איוא ברד הירב
 .ף"ירה

 ,ימכוא רב אדא

 תוינשמ סרוג היהש :וכ הציב רכזנ
 ג"ה א"פ תינעת וניצמש המו ,חכשמו

 ,ימיבא רב ל"צ םש המוכיא רב אבא 'ר

 ,אהחא רב אדא בר

 ןמזב היהש עמשמו בב םיחבז רכזנ
 ,'וכו תואטח 'ה רמא .די תותירבבו ,ייבא

 בר :וב"ה א"פ תוכרב רכזנש המ 8
 ןכו בר םשב אחא רב אדא ברו אנונמה
 רב אדא בר אנונמה רב אב "ר' "ה וש

 רב אדא בר אוה םש ,בר םשב אחא
 וא הוחא םשב ימלשוריב ארקנש הבהא
 ,אחא

 .אקיא ברד הירב אדא בר
 ידיא בר  ךרע ןייעו ,דפ  ןיטיג רפזנ

 -.אקיא ברד הירב

 .ןושרג רב אדא
 אדא הריעו 'ר ,ו"ה י"פ תומורת  רבזנ

 אטלפ רב יול 'ר יירוב 'ר  ןושרג רב
 םשב ,חצ ןילוח אבומ הזה רמאמהו ,'וכו
 ידיא רב ידיא בר רמא אבא רב ןמש בר
 ,'וכו אטרפ רב יול רמא םשרג רב

 .ובח רב אדא

 העוקפ ןב ול היהש :הע | ןילוח רכזנ
 ,ישא בר ינפל אבו הילע אבוד לפנד
 .ןנברמ אברוצ היהש םש עמשמו
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 תשש בר רמא .,אמח רב אדא בר
 ,ל יב

 ,אינוח רב אדא בר

 היהש םש עמשמו בדא"פ ר"הק רכזנ

 .ז"ר תריטפ רחא

 ,אנינח וא אנניח ברב אדא בר

 ר"מבו ,הדגא ןינעב : בכ םירדנ רכזנ |
 ,אנינח רב אדא בר םשב רכזנ כדר"פ

 אנה רב ךכ אר

 ח"בב אדא ג"ה ה"פ תוכרב ימלשוריב
 אדא ו"ה ז"טפ תומביבו ,בר םשב אבינג
 הארנו , ,ונממ. דבאל אטינ יתייא .חבב

 אוהו אבא ל"צו תועמ לפנ םהינשבש

 ,טג היל סכריאש ,מי מ"ב אבומדכו ח"בבר

 רב וא קחצי ברד הירב אדא בר
 ,קחצי

 ,חכ ןיטינ | ,:םי הציב ,,זי אמוי רכזנ
 םיחבז ,(הילע ףיקתמ פ"רו ,ייבא תיישוק ץרתמ)
 םיחבז | ,(אבר ןמזב היהש םש עמשמו) חל

 .,ה תוחנמ ,,איק

 ימוינמ תב אצאובה

 םגרתש :אל ק"בכ אניברד ודימלת היה
 ,אניברל השקה ,ה ןילוחבו ,אניברד הימק
 אנופמסב חכתשיאד אטחמ איהה :חמ םשו
 ידיא ברד הירב .רמ " אנוה" ,אדבכד חבר
 ותא רישכה ימוינמ רב אדא ברו ףירטה
 ,מ"ב = ארא ברב קספו אניברל ולאשו
 .: זי ןירדהנס שרופמכ ,אעררהנב ןייד היהו

 ,הנתמ וא אנתמ רב אדא בר

 לכ ושיגרה אל הזה ארומאה :רברב
 . דחא ,ויה םינשש םיארומאה ירבד יבתוכ
 "הנתמ .רבב / .דימת . ,ארקנו בר \.ךנבלת
 "אנתמ רב, .ארקנ .אבר .דימלת ינשהו

 םימעפל ובתב םיקיתעמה תגנש ינפמ ךאו
 בר | ,ךופיהל וא ,אנתמ םוקמב הנתמ
 ודימלת היה ף"לאב אנהמ רב אדא
 תבש ייבאמ יעב ,אברו ייבא לש לודגה
 מ"ב ייבאל השקה : דפ ןישודיק ,,דצ ,חמ

 ,םל



14 

 .;זע תובותכ רמ ייבאל ארקו ,ופ ב"ב בי

 םצעה רבשנ אוהה .,זע ןילוחכ אבר ןכו
 ל"א ילגיר 'ג הייהש ייבאד הימקל אתאד
 הירב אברד הימק ליז אנתמ רב אדא בר
 ןכו .היניכס אפירחר אמח רב ףסוי ברד
 ביתוא :דל ןיבוריעכ  אברל ימר .וניצמ
 ,:דלי יח -ןיבוריע-'+(:ח .. תפשכ - אפרל
 אוחו :,םיי ם"בה ,י כ נט חכו /תופותכ

 ףאו = ,.גב..תוכרבכ .אברל..,ולייש .אניבדו
 אדא ברש ןעי אניברמ שישק היה ס"לבש
 פףסוי בר ינפ תוארל דוע הכז אנתמ רב
 ברל .רמאש ,גי .םיחספכ ונממ | לפקלו
 כר :הכ הדנבו ,ןל תרמא "שוריפב ףסוי
 םג לבא ,ףסוי בר  רמא [אנתמ רב] אדא
 מ"ב ורמאש הזו ,אבר ינפל .ובשי םהינש
 אדא בר הל ירמאו אברל 'פ"ר ל"א .,בי
 אברל אניבר הל ירמאו אברל אנתמ רב
 היהו אברד ידימלת ויה ןתשלשש ןעי
 תובותכבו ,אברמ לאש ןהמ ימ קפס םהל
 הימק יבתי אנתמ רב אדא ברו פ"ר = ,הפ
 השקה :ק םיחבזו ,חי  תועובשבו ,אברד
 אניבר ל"א .אברל אנתמ רב אדא בר
 לאמ .תוצ ,אבר ..להא,- -- טיב  ,ארא. ברל
 ,אניבר לע יאקש י"שרפו ךבר .רמאקד
 ,ובר היה אל אניברש אוה אלפ תמאכו
 ההגה ...הזיא אוהש . .רמול  דואמ בורקו
 טשפו ,י"שרב אבוהו  העומ | דימלתמ
 ךירצש ומצע לע ול רמאק אברש םושפה
 איבמ. םש תועובש ם"קרבו ,ותוא תייצל
 תייצ ול רמאק אניברש אב"שרה 'יחמ
 היה אברש השק הז םגו ,ךבר רמאקד יאמ
 ורצה | ל ףטא המלו 5 אכיפה ובה םג
 ,"ןבר, ל"צש רשפאו

 הימק אדא בר וניצמ ,גמ תוחנמבו
 ל"צש רשפא ,אריוע ברד הימשמ אברד
 ,אחא בר ס"קר תסרגב וא אנתמ רב א"ר
 אדא בר רמא :םנ תוחנמ וניצמש המו
 ל"'צו ס"מ אוה ארבתסמ ישא ברד היתוכ
 היתווכ אייש בר רמא :דל םיחבזב ומכ
 ,זל 'אמוי וניצמש המו | ,'וכו ישא ברד

 3/3 רכ אדא בר

 אדא ברד הימק פ"ב לאומש בר אמגרת
 לאומש בר אמגרת ל"צש הנוכנ ם"קד תסרג
 וניצמש המ ןכו ,פ"רר הימק אחא רב
 "ה יבד ירמא ארא בר רמא :חק ןירדהנס
 ,אליש 'רו בר ךורעה תסרג םש אליש
 םםתפ אוה ימ ד'הס תוהימה לכ ורס הזבו
 ,אדא בר

 :אנניח .ברל ארא בר ל"א :זס הדנבו
 .והתלבדב אדבוע הוה יכה ואל ארוסמ
 נ"ר לזא טוקיאד אתולג שיר ירמ אבאד
 םימכחל דעו תיב רפסבו ,הסייפל קחצי רב
 רמול הצור םיעורה אלמ לעב ןואגהל
 יב"נר יכ ,יב"נר לש ופיג היה ארא ברש
 = ,ונב היה .אוהו אתולג שירה  ןתח היה
 "ימכ  אוה "ירמ אָכא,,. רמאש המ ןיבהו
 -אלש (א איה הגנש הליחמבו ,"ירומ יבא,
 ליה .ךאאישנה ןתח..היה .קחצי רב נ"ר
 '(ב ,אתולג שיר יבד ןתח היה בקעי רב
 . ,אתולג שירה לש ומש ךכ היה ירמ אבא
 רב אדא בר אוהש רמול דואמ בורקו
 :רפוסי אנתמ רב אדא בר לעו ,אנתמ
 קהה ךותמ .הרוה רמלש ,בכ | ןיבוריע
 יבל ךלהשכ וילע רפופי יכ ,לודג .רתויה
 יאמ ךדיד יקוני ותשא ול הרמא בר
 "ימרוק ומילש ימ הל בישהו % והל דיבעא
 .אלפנה השעמה עמששב אברו ?ימגאב
 .ברועב תורוחש קוספה וילע שרד תאזה
 ,,ברועכ וינב לע ירזכא ומצע םישמש ימב
 "ורימלת היה הנתמ רב אדא בר לבא
 ,: ד .אמוי ,,טק תבשכ ומשב :רמאו ברד
 ירמא תועמב אתיא : ל תוכרבבו ,:חכ ז"ע
 "לש םרבח ומכ היחו ,בר רמא ל"צו הבר
 ברו נ"ר ביתי :ה םיחבזכ תשש ברו נ"ר
 "והייבג הנתמ רב אדא בר ביתיו תשש
 :אוהו  ,םהל השקהו םהמע ירטו ליקשו
 רב אחא בר ,מק תבשבו ,:זי הציב רכזנ
 :הימקל אתא אבלד ארקויב שח ףסוי
 יאשרדמ יב לאש לזא -- אבקוע רמד
 "יבד הל ירמאו אדא בר יבד ינת ל"א
 ..הנתמ רב אוהש רשפא ,אדא בר רב רמ

 בר
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 אחא בר ךרע .,ןתנ רב אדא בר
 .בה...רב

 ,אזע ברב אדא בר

 בורקו ,:אפ ןישודיק .יפא בר רמא
 לכ .םע אב היה אוה יכ .רמול .דואמ
 הרומת רכזנה אוהו ייבא ןמזב יתוחנה
 אברעמב ןועב אזע 'רב אבר רמא ,אכ
 אוהו א"בר בותכ | היהו : ,ייבא ל"א =
 םש ותסרג היה ןיפחויהו ,אדא בר ת"ר
 אחא בר איבהש הזו ,אזע ברב אחא בר
 ל"א ל"צו ייבא בר רמא אזע ברד הירב
 ,ייבא

 ןימיג ונב בקעי 'ר ול רב אדא

 .ב"ה א"פ

 ,אפפ רב אדא 'ר

 'ר םושמ " ךפ"ב אהא ךיא כ ב
 ,אפפ רב אדא 'ר םושמ פ"ב אבא

 .אברד .תירב אדא. בכ

 ישא :בהל השקה | >זנ ןילוחהרבמ
 אחא בר ל"צ לבא = ,בםקעי  ןיע = תפחנל
 ,אברד :הירב

 ,ימישירב אריה

 ,יאריא בר רב רמל השקה ,גס ןילוחב
 בר העקת זמר הירכז טוקליה תסרגנו
 ,ימיש .רב ידיא

 .ןועמש 'רב אדא 'ר

 'ר םשב רמא מ"ה א"פ הליגמ רכזנ
 ג"הס ב"פ תוכרבב הזה : רמאמהו' ןןנחוא
 'ר םש איבמש המו ,ש"רב ידיא 'ר םשו
 -- ןנחוי 'ר םשב ןועמש 'ר םשב ידיא

 ,ןועמש ר"ב ידיא 'ר 'ל"צ 'הסיי "1 םשב

 ,אפילחת רב אדא
 ןיבא רב אייח ר"א א"ה .ו"פ ןיטינב

 |  ןכו ,איעשוה 'ר םשב אפילחת רב אדא
 א"קמב ם"ט םשו ,ז"ה ר"פ ש"עמ אוה
 ךרע ןייעו אדא ל"צו ת"ב אבא ביתכש
 ,אפילחת רב אבא
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 אל

 ד"בארה תסרגל א"הט ו"פ האפ רכזנ

 ,ל"בשרל לאשש ג"מ ד"פ תוידעב אבומ
 .ןנבר רב רח ונלש אסרגו

 יליא. 'ה ברעב תר ד תרתי
 ,ארטוהד

 | ,אלייד אדא
 הדוהי ברד ושמשו  ודימלת היה

 עיגמו | ורודב ךורא היהו  אתידבמופב
 רשפאו ,הכ הדנכ הדוהי ברד ופתכל
 ךורא היהש ש"ע אלייד והוארק ןכלש
 בר היל ירוא, ,םיק .ק"בו  ,הלד ןושלמ
 שמש אלייד י"שריפו אלייד אדאל הדוהו
 ליגרה שמש י"שריפ :מ ז"עבו | ,ןנברד
 ,ןילישבת ןקתל הדועס השועל ריכש תויהל
 ארקל וחלש הדוהיברש .חמק תבשבו
 תוכרבו ,הנוממ אלייד י"שרפו ,ח"בברל
 ש"צומב ::ףרבמ הוה הדוהי ברש ?יפגנ
 ,אלייר אדא יבדא

 ,ופי ןמד אדא 'ר

 'הד :.אמעט .שרפמ .:ם .תינעה רבזנ

 ינב. תרשעש הפא מ . הלינמבו .(הדוהנ
 תחא המישנב רמול ךירצ ,תרשעו ןמה
 .ופי ןמד אבא 'ר ש"ארהו ף"ירה תפרגו

 ופיר אדא "רד ,.תירב אייח 'ר' ףנוצמה

 ז"ה יג"פ ק"דמו ,בירה"לפ ב

 .ןירפיקד (אדיא 'ר וא) אדא 'ר

 ודימלת היה | ,'ג רודב י"אד ארומא
 הימק;' ינתש +3 כ ץקומב- נתי שפה
 ר"ה :ר"פ- ה"ה .:ה"פפ- תוּכרב. יטלשומובו
 ,ןנחוי 'ר םשב רמא ה"ר ףופ םשו

 ןיבוריע הירב ימא 'ר .האנפרה אדא
 ו (:טנ

 .תיחולכ יבמ. אדא בר

 תיחולכ יבמ ןמלש ברו אוה :ה הציבב
 ,'וכו ירמא והייורת

 ארטס תרא אבר

 השקהש ח"בה תסרנגל :וס הדנ רכזנ
 ,אדא בר םתס ונלש אסרגו ,ארטוז רמל |

 בה
. 



 יה ארא בר

 ,אבר רפא ש"ק תפרכל הל םיחבוב
 ונלש אסרגו ,יל ארבסא ירמ אדא בר
 ירמ אדא רמא ,זט ק"ומו ,ירמ אדא רב
 ,וכו ךורב רכ הימהנ רפא

 ארא רב ךרע ,האחושמ אדא בר

 ,האחושמ

 ףסוי ברד ודימלת .האשרנ אדא בר
 ,ס הבשב ייבאד ורבחו

 ,אבס אדא בר

 רוסיא רב ירמ ברד ינב ארמוו רמו
 הימקל ותאו והייסכינ גילפ :הס ןישודיק
 ,אבס אחא בר ד"הס תסרגו ,ישא ברד

 ,יאלובס אדא רב ךרע ,יאלובס אדא

 ,אדייצ אדא
 ,אי ק"ומכ םיגדה

 ,האנחרק אדא בר
 אנהכ . ברד" הימק" ,רמש ,7..תומבוב \
 השקה ,בצ ןיררהנפבו ,אברד הימשמ
 םש ס"מ לפנו ,ובישה א"רו רזעלא 'רל
 אוה ןכו ס"קרבכ האנחרק אחא בר ל"צו
 גל .תופרבב

 ,אשמש אדא

 ב"פ תבשו תומורת ףוס ימלשוריב
 ןיגב .ימא 'רל לאש אשמש אדא א"ה
 לטב ל"א הלוח ןמ הליתפ עבצ אנארד
 לאשש השמ ינפה 'יפו ,תוליתפ ג"ע .אוה
 ,ןינעה םש עמשמ ןכו ,הפירש ןמש ןינעל
 שמשמ היהש שרפמ הדעה ןברקבו
 ,םילוח

 ,אלייד אדא אוהש רמול םיצורש שיו
 ,י"אב הזו לבבב היה אלייד אדא לבא

 ,יאדג ןב ןומדא
 ויה תוריזג ינייד ינש ג"יפר תובותכב

 ןנחו ןומדא םילשוריב
 ונל ראשנו ,יאדג ןב ןומדא ,הק םש ארמגבו
 השלש לעו םש הנשמב םיניד העבש ונממ
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 תויעבמ \ בתל 'רמל

 = ,םולשיבא ןב

 אהד יגר ככ הבחא- -ירמ אדא בר

 ,ןומדא ירבד תא ינא האור ג"ר רמא ןהמ
 ליבשב, לכה יפב רוגש ויתוכלהמ דחאו
 "%יתדספה רכז ינאש

 ,הבהא

 אחא בר ,כ תוכרב הבהא רב אדא בר
 הבהא רב ימא 'ר ,,חצ ןיבוריע הבהא רב
 .:טכ תומבי

 ,אייח רב ןימיגב ברד הירב הבהא

 היה ןכו ם"קד תפרגל ה"ר ףוס רכזנ
 הירב אבא ונלש אסרגו ,ןיפחויה ינפל
 .ה"ב \ןפופפושרה

 ;אריז 'רד .הירב הבהא

 אייחא -- אוחא וא ווחא ארקנ ימלשוריבו)
 ,(ז"רד הירב אחא םשל שבתשנ םישרדמבו

 רד היהש ויבאמ הרות לביק אוה
 תחת םלוכ ויהש ויבא םוקמב ןירסיקב
 הנוש "אנתה,  םש היהו ,והבא 'ר לצ
 לו לי הר ,: וצ .ןיכוריעכ \ תותיירב
 ה"רבו ,והל ינת .קופ הירב הבהאל ז"ר
 ורה! :הירב הבהא ינת ,בל םירדנ ,טכ
 תילוא אנמ ר"א ר"ה ב"פ םיחספבו
 אריעז רב הווחא 'ר תעמשו ןירסיקל
 ר"א םשו שבתשנ הלח שירבו ,'וכו רמא
 ועו רב .,ל"צו "רו הווחא 'ר -- אנמ

 אווחא 'ר א"ה ה"פ תוכרב רכזנו

 אייחא 'ר . ימוק ןועב א"פס םשו ,ז"רב
 א"פ םיחספו | ,גהונ ךיבא ךיאה | ז"רב
 ,ךפיייחאי 'ר זה ן"פ ןיבוריעבו :,ב יא"ה

 ז"ר םשב הווחא ר"א אידמ"לפ ר"בו
 ,אריעו הב .:ל"צ

 וירד יחא היכרב :'ר  ירחא 'פ  כ"רדפו

 "לר חיהב היחא 'רו, היכרב 'ר .ל"צ
 :גק כ"ררפ הדירחא ,הדחנ אמוחנתבו

 ר"קיוב אוה ןכו ,אריעז רב אחא 'ר םשב
 הירב אחא 'ר םשב "םולש בר  דדו"כפ
 היהל

 ,אבא 'רל הבהאמ שבתשנ םימעפלו
 | רו הילב הבהא םשו כהר"פפ | ר"בכ
 םשו דדחכפ םילהת 'רמ הנשנ רמאמהו

 זר



 איוא .בר---אנהכ רב הבהא 'רי

 הבהא דדא"פ ר"בב זכו , "ב אפ מ
 'ך בידצ"פ םילהת 'דמב רמאמהו ז"ב
 .ז"רב .והבא

 גדחצפ ר"ב יוחא רב רזעלא וניצמו
 ,ונב אוה ילוא

 .אנהב רב הבא 3

 'ר ל"צ " ם"לבַו - ,אדא"יפנייקלו לופו
 ,אנהכ רב אבא

 ,יאליהא בר
 פ"קד תפרגל) יאליהא בר :הכ תוכרבב

 קחצי בר יב הירבל היל קסעיא (ןיפחויו
 ,'וכו הפוחל הילייע אתרמ רב לאומש רב

 ,ל םיחכפ יאליהא רב הבר וא אבר שיו

 ,אניהא

 ךרע ןייעו ,:זל תוחנמ אניהא רב אבר
 ,אניהא רב

 .ןרהא בר
 : רע  תוחנמ - ןגיטק קב ,הבלהפ בו

 ,ש"ת אניברל ןרהא ר"א ,אניבר יעב

 ,איוא בר

 : חכ תוכרבכ ףסוי ברד ודימלת היה
 ברד אקרפל אתא אלו שלח איוא בר
 יחונאל ייבא אעב אתא יכ רחמל ,ףסוי
 רמ אתא אל מ"מ : ל"א  .י"רר  ,היתעד
 תבשבו ,'וכו יאבל שלח הוד ל"א אקרפל
 ברה . הימק ביתי .הוח ..איוא בה מפ
 המוקממ | ודי = תינתשנ) הידי היל הינש ףסוי

 יכהו ,רופא ,יאמ יכה ל"א (היה תבשו
 יאמ ל"א הידי חפתיא יכהדא ,רוסא ,יאמ
 .ךל .יעביה

 ,ףסוי ברד הימקל אתא .זנ תובותכבו
 ןכו ,ףסוי ברד הימשמ רמא :גי הצובו
 ימיד ברל ייבא ל"א גס תבש דחי ורכזנ
 פףסוי בר ירמאו איוא ברל הל ירמאו
 ,איוא ברל

 וריבח היה. ןנח. בר רב הפרש
 ,טל ןישודיקב

 ןמז םש היהו י"אל הלע הארנה יפכו

17% 

 הוה .רמאש, "ג. ץילוח :.רניצמדכ - .רצק
 ,ימא 'ר רמא -- ימא רד הימק אנמיאק
 הזמ ,והבא 'רל איוא בר ל"א ,הל 'ק"בו
 'ר ימי ףוסב ןירסיקל הלעש םיאור ונא
 דרי כ"חא לבא | ,ותבישי םש דסיש ימא
 ,יתוחנה לכ םע דריש רשפאו לבבל
 עלקיא איוא בר .בק ןיבוריע וניצמש הזו
 עלקיא איוא בר  .ומ תבשבו ,אעדרהנל
 אנימב היערב יב | ןסיאמ הוה אבר יבל
 ,אבר דפקיא אברד הימק אירופא יביתא
 אוה ךא ונממ לאשו הירעצל אבר יעב
 אנמחר ךירב י"בנר רמאו ,הכלהכ .בישה
 ,אבר היפיסכ אלד

 ואר רמולו רדנתהל םוקמ ואצמ וננמז ימכחו)
 ףניטו א"ד ול היה אל איוא ברב ח"תש ךיא
 אברש הזמו ,וילע דיפקה אברש דע אברד אירופ
 הוה םיבוד אלו הוה רעי אל תמאבו ,תויקנ בהא
 רבופ אברו תבשב היה השעמה יכ ,םש ןייעמל
 בר לבא רה"רב וליפא סרחב הנקל רתומש םש

 םילענמב אבר ינפל אבשכו ,רופאש רבוס איוא

 ,דיפקה ז"עו וילע קלוח אוהש ול הארה םיפנוטמ
 ורמאש ףסוי ברו הבר ןידמ אבר ןל השקהו
 בישה אוה ךא ,לטלטל ירש ימנ אטפנד אגרש
 ,(יוארב ול

 :ק ב"ב וניצמ ' םימרפה "ויתורקמפ

 התמו אפפ רב יימר תוחא התיה ותשאש

 ףסוי בר רמאו ,בשומו דמעמ הל רבעו
 ימני אהב י'רמא"י יליבאג -- רתרתפב העמש

 ,העט -יימנ* יאחב< יהמא ' אברי == חת מ

 אמה רב "ימה :תוחא .אשנש ::רנ תרבותמכבו

 התבותב םסכריאו (א"קמב שבתשנש רשפאו)

 .תושעל ךיא ףסוי ברל ואבו |
 ,זי הליגמ | ,,גב תבש וניצמ וירמאמ

 רב] אדא" בר" ,גמ תוחנמבו טק בב
 אריוע ברד הימשמ האברד הימק [אבא
 בד ל"א :,גמק" בפה [ם7קה אהא ל
 ,אתבוית איוא בר ביתמ ישא ברל יכררמ
 ק"ב איוא ברד הירב אדא בר וניצמו
 אנוה -,המקיייב"בי איוא רב "אנוה בר בש

 הירב היקלח בר ,,זמ ןילוח איוא רב רמ
 אחא'בר ',:רצו ם"ב י(אבד ןמזב) אא דרה

 ,: אי ןיבוריע איוא ברד הירב

 בר
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 ,אתידבמופמ אבפ איוא בר

 ,אכ .הציבכ אנוה בר ןמזב רודה לודג
 חרפ אברוע ה"ר ל"או אנוה ברמ יעבש
 הבר ל"א קיפנ יכ | (י"שר ,רחא רבדל ואושה)
 חבתשמד אבס איוא בר ונייה ואל הירב
 ל"א +אוה הבר ארבגד היוגב רמ היל
 -- תושישאב ינוכמס םויה ינא ריבעא יאמו
 ןילוחבו ,אמעמ איעבד אתלמ יאנימ אעבו
 אָּבְתו- ה"ר הב .הברמ. יעבש אבומ !דכק

 אבס איוא בר ונייה ואל ולאש הירב
 ךרעב ןיפחויה תנווכ הזו  ,אתידבמופמ
 הבר ארבגד אבס איוא בר ל"זו איוא בר
 ,הירב אבהל .אנוה .בר .רב הבה .ןכו .,אוה
 רמא ןכש ,אכ הציבל תורמגה 'בל ותנוכו
 : דבק | ןילוחלה | ,היבא " ה"רל< הבר \ רילע
 איבמש המו .הירב אברו ה"רב הבר םשו
 ברה :הירב - אבר - ,אבה ..הרעב .ןיפחויב
 היה ס"לב ,תוחנמב ישא ברל אבס איוא
 איוא בר לש ונב גהז אלו אסרגה ןכ ול
 יתראב רשאכו ה"ר ןמזב היהש אבס
 אבה :ךרעב ה"הםב ושפת" םנחבג וכרעב

 ,םנח ילע הברה לפלפו אבס א"רד הירב

 תורמגב ולפנ םיתועט ינשש תמאה לבא
 אבש םש הציבב ומכ ל"צ ןילוחבש (א
 ומכו : ה"רפ . הפר . ינפל.. אלו .ה"ר -. ינפל
 ןכו ,: דכק ןילוח ס"קרב אסרגה אבומש
 ,אנ םיחספכ ה"רב הבר םע ותוא וניצמ

 אבס איוא בר היבנל לוע ח"בבר אתא יכ
 (אבס אריוע ונלש ארמגבו ף"ירה תפרג אוה ןכ)

 .(ה"ר אוה) הובאל ל"או ותא -- ה"רב הברו

 : אביי בר... ל"צ ..תומוקמה ינשבש . (ב
 אביי בר יכ אבס איוא בר אלו אבס
 אסרגהו ,ברד וידימלתמ תמאב היה אבס

 איוא בר לבא ,םש ס"קרב אבומ תאוח
 םע ירטו ליקשש הברה רחואמ היה אבס
 אפפ בר הירבדא :רב ק"ומכ אפפ בר
 :זנ ןירדהנפבו שרדו אבס איוא ברל
 : ,רורב הזו. ,ם"רל השקה

 רכב  הצוצ  רמכואי רב" אבא " .ימפוא

 רגה סולקנוא אכפ.ייאיוא בה

 .אנפלוא
 ל"צ] ןמחנ בר רמא ,זס ןיבוריע רכזנ

 הו טמ מא רב .[ןיפחויו ם"קד ,ןינח בר

 לבא ,וברמ עמשש י"שרפו  ,אנפלואד
 תסרגו ,םכה םש אוהש שריפ ןיפחויה
 ! חכ ןיכרעבו ,אפליאד הימשמ ס"קד
 ,אנפלוחד הימשמ אבא רב אייח ר"א
 ,אנפלואד ל"צש רשפא

 ,(א-ו"טפ רבדמב ,תלפ ןב ןוא) ,ימא רב ןוא

 ה"הר ו"פ תבשמ ד"הסב אבומ ןכ
 ונלש אסרג לבא ,הדוהי בר ינפל רמאש
 םשד ימלשוריה תומש לכו ,ימיא רב ןנא
 ,םשד תואסרגה דימעהל א"או שבושמ
 ימיא רב ןנח סרג ד"פס ב"ח עורז רואבו

 רב השנמ םשב הדוהי בר ימוק רמא
 ,הימרי

 .אא ר

 'פ ר"הקבו ,'ז קוספ ב"פ ר"הש רכזנ
 שררמבו | ,ןדוי 'רו אינוא 'ר תלהק ינא
 םימה המ  אינוא ר"א חידא"פ םילהת
 ,'וכו תונגל םייושע

 .רגה םולקנוא
 סליקעו םולקנוא םשהש רורב רבד הז

 וג הליגמ וניצמדכ רחא שיא לש אוה
 לש םוגרתש רגה סולקנוא םשב וארקש
 קי "כ | א"ר :יפמ  ורמא- הרות
 סליקע אתיא א"ה א"פ םש ימלשוריבו
 ה-עיפ ר"ב אבומה השעמה ןכי+ "תמה

 םשו ,רג לש וחבש לכ ירה א"רל לאשש

 אסרגה ו"ס ךל אמוחנתבו | ,םליקע

 ,רגה סולקנוא
 ןעי ותדלותב ךיראהל ונל רתומל הנהו

 ןואגה םשארבו רודה ימכח וכיראה רבכש

 ל"ז ןהכה רלדא ןתנ 'ר לודגה רשנה

 הרקיה ותמדקהב ,הילגנא תונידמר ד"בא

 פ"ע הרצקב ךא ראבנ ןכלו ,רגל הניתנל
 | ריב הבר

 סליקע ורמא | ג-םימפשמ | אמיחנתב

 שקבמ היה סונירדנא לש ותוחא ןב

 רייגתהל



 רגה סולקנוא

 ,ודוד סונירדנא ינפמ ארי היהו רייגתהל
 ןתנו -- הרוחס תושעל ינא שקבמ ל"א
 האור התאש איטמקרפ לכש הצע ול
 הב  קוסע ךל 'ץראב 'הנותנ איהש
 דמלו י"אל ול אב -- .תולעתהל הפוסש
 םונירדנא לצא אבשכו ,רייגתהו הרותה תא
 תרספה אמש תונושמ ךינפ המל ולאש
 דמלו רייגתהש ול רפיסו ךלש הרוחפה
 [ןכ תושעל] ךל רמא ימו ,לארשי תרות
 לכש יל תרמא התאש יתכלמנ ךב ל"א
 ,הב קופעא ץראב הנותנ איהש איטמקרפ
 המוא יתאצמ אלו תומוא לכ לע יתרזחו
 .תולעתהל ןפוסו לארשיכ ץראל הנותנה
 ,ביחל"פ .ר"ש הרצקב השעמה אבומו
 רב סוקינולק רב םסולקנוא :ונ ןיטינבו
 תפרג דואמ הזב קדצו) הוה םוטיטד היתחא
 יעב | (הוה סונירדנאד היתחא רב ל"צש א"רגה

 סולקנוא רפוסי .אי ז"עבו ,'וכו ירויגיאל
 אדנוג רפיק רדש רייגיא סומינולק רב
 רויגיא יארקב והניכשמ הירתבא יאמורד
 ורייגתנ םלוכו ידנוג המכ וירחא חלשו
 אלש םהל רסיקה הוצ הנורחאבו ,י"ע
 ואבשכו והוחקי ךא רבד םוש ומע ורבדי
 ילזאו היל = ומקנ | יכ / ואיבהל ! וילא
 ,ךיחאו הילע הידי  ביתוא | אתזוזמ אזה
 םלוע לש וגהנמ ל"א תכיחא יאמ ל"א
 ןירמשמ וידבעו םינפבמ .בשוי ד"וב ךלמ
 אוהו םינפבמ וידבע ה"בקהו ץוחבמ ותוא

 ררש אל ות  ,רויגיא -- ץוחבמ ןרמשמ
 ,הירתב

 רגה םליקעש הדע"פ רבב" \ רפופו
 וחבש / ירה ל"א רזעילא 'ר לצא סנכנ
 םהל ול תתל רג בהואו רמאנש רג לש
 תיא ינייסופ המכ ןיפוומ המכ + הלמשו
 היב ףזנ ,ןיחינשמ אל ידבע  וליפאו יל
 וסייפמ .ליחתה עשוהי 'ר  היבג לזאו
 ---תילט וז הלמש---חהרות וז םחל םירבדב
 'ר ךיראהש םינפ תוכירא ילולא ורמא
 הנהו ,ורוסל רזוח היה םליקע םע עשוהי
 'ומ תורטשל טכת ךלמ םונירדנאש עודי

 ו

 ותיחא ןב היהש | אוהו ,ןברוחה רחא הנש
 ךיא כ"או םימיל ונממ ריעצ "לב היה
 תמשב אי ז"ע ורמאש המ שרפל רשפא
 םיעבש רגה סולקנוא וילע ףרש ןקזה ג"ר
 רטפנ ןקזה ג"רש עודי אלה ירוצ הנמ
 זא םאו ןברוחה ינפל הנש םירשע ךרעל
 ךיא כ"א םינשב "אבו "קרצ רע בכ יח
 רסיק סונירדנא ודוד ינפל אבש שרפנ
 היה הזש רייגתהל הצע ונממ לואשל
 אב ךיאו ,הז רחא הנש םיעבשל בורק
 היה םתלועפ ימי  לכש 'י"רו א"ר ונפל
 וכרד הרוי תמאה לבא ,ןברוחה רחא ךא
 תביתו -הנביד ג"ר אוהו 0 תמשב ל"צש
 ף"ירהב אתיל ןכו פ"ט אוה "ןקזה
 הניתנ תמדקהב איבמש המו ,ש"ארהו

 יהי וא "רש "בתכש "הי תואי ד יירש רש
 כ ק"וסמ \ ןקזה .ג"ר "ןמזב "רוה עשתה
 הנביד ג"ר  אוהו נ"ר ל"צ םש םנז תמאב
 אתיל םשו א"ה ג"פ תוכרב שרופמכו
 רבכ ווה י"רו א"רש ףא יכ ,ןקזה תבית
 םירשע לבא ןברוחה םדוק רודה ילודג
 ןקזה ג"ר רטפנ זאש ןברוחה םדוק הנש
 היה זאש טרפבו הארוהל ועיגה אל יאדו
 .םיו> ' ץ"בשרו ז"בהוהה

 רחא רבכ רייגתה סולקנואש ס"לב ןכלו
 רודה ישאר ויה זאו תובר םינש ןברוחה
 אוהו  ,ע"הו .עשוהי  'רווא/ רו .הגביה ₪
 אדח אתוצב היהש וניצמדבו םהמ לביק
 השעמ ו"פ תואווקמ אתפסותכ ג"ר םע
 לבטו ןולקשאב ויהש רגה םולקנואו ג"רב
 ר"א ,םיב סולקנואו דחא ץחרמב ג"ר
 ןב לדנמרקוצ אתפסותב) אספוק ןב עשוהי
 ,'וכו יתייה ןהמע (ע"רד ןנתח אוהו ייסובק
 'חבטב השעמ ב"פ ב"ב םילכ אתפסותבו
 ינפל ותפוכ איבהש רגה םולקנוא לש
 ירו א"ר ריח םיקבומה ריתוכרו הכו כ
 הרות לש םוגרת ורמאש ,ג הליגמב עשוהי
 עשוהי 'רו א"ר יפמ ורמא רגה םולקנוא
 םליקעש א"ה א"פ םש ימלשוריה ןושלו
 עשוהי \ "רג" א"ד  ינפל  הרותה ז םודת

 וסליקו
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 ,םדא ינבמ  תיפיפי ל"או ותוא וסליקו
 םהיפ לע השענש םהינשל תחא הנוכו
 םוגרתה לע וחיגשה המהש םהינפבו
 ,ותרהטבו ונוקיתכ אציש

 רואמ לודנ .היהש המ הבלט הנה
 רע קוקב .,דופס היה י,המבחבנ. .הרשתב
 סולקנוא .ג"פ הגיגח אתפסותב ורמאש
 לכ | שדוקה תורהט לע .לכוא היה רגה
 ,תאמחל פרדמ ותחפטמ התיהו וימי לכ
 םיבורכ רמא רגה סולקנוא ,טצ בכ"ב רכזנו
 יאמד אתפסותבו ,'וכו ןה ןיעוצעצ השעמ

 קליחו ויבא תמשכ םש ימלשוריבו | ו"פ
 ומצע לע רימחה | ויבא יסכנב ויחא םע
 םיל = (ויבאמ שרוש ז"עד) היינה | ךילוהו

 א"הס א"פ ןישודיק ימלשוריבו ,חלמה
 את נפל | נהיה לה .,םלללש
 ארפסבו ,'וכו השותכב שיאל תפרחנ החפש
 ןכו ,סודנפ וירבעל .איצוהש א"פ רהב
 ו"פ תבש ימלשוריב םליקע םשב רבזנ
 ,האירבמוטסא סליקע םגרת שפנה יתבור"ה
 לבקל םליקע םגרת א"ה ג"פ אמויבו
 ה"ה ג"פ הכוסבו ,םרפמל לבקל אתשרבנ
 ב"פ הגינחבו ,רודיה רדה םליקע םגרת
 אטשוק רגה סליקעל לאש סונירדא א"ה
 אחור לע םייק אמלע ןיהד ןירמא ןותא
 םש א"א"כפ ר"ב רכזנ ,ןכו ,'וכו ןיא ל"א
 ריקה בי ל"פפרש הרעפ םש מפ
 ר"הק . ,בדר"פ ר"שהש ,וחגלפ םש ,א"פס
 .ה תישארב ןשיה אמוחנתבי  ,ג"א"יפ

 םשב םויה ונידיבש םוגרתה םא הנהו
 רגה םולקנוא טעמ אצי סולקנוא םוגרת
 לעב  ןואנה הוב .ךיראה רבכ" ,אל"' םא
 ,וילע ףיסוהל ןיאו רגל הניתנ

 'ר = ,אייטסוא
 ,א"ה א"פ

 ,(בדאל תומש ,ירוא ןב לאלצב) ,ירוא 'ר

 יה. .הנוח .יר בפה .(תוברב מכשור
 ,לאומש םשב הדוהי בר | ףסוי 'ר ירוא
 ןב אינה יה .(אפרש הבה , הא דררה
 דוא: הנותר 2 לצ תסאבה | יא

 תומבי = הירב קחצי

 ,'ג הרעהב א"ְךל אמוחנתכ

 אבא ךרע .ןידייצ שיא ןיירוא אבא
 ,ןיירונ

 ,איעשוא
 ש"ארהב רכזנ איעשוה רב אחא בר

 ןיררהנפ א"ב אמה בר ,א"פר ןיבוריע
 א"ב סונירמ ,,פ ןיבוריע א"ב הדוהי  ,,הכ
 תצפ א"ב .ןמחנ .בר - ,ה"ה .ו"פ  .תוכרב

 .:\אפ תבש איעשוא רב ןהנ בר ,,הס

 י(אתיירבד אנת) ,איעשוא 'ר

 ל"צו ס"מ אוה לבא ,:גנ תבש רכזנ
 ,הישאי 'ר

 בר איעשוא 'ר

 םעמב ארקנ ימלשוריבו אייח 'רד ודימלת)

 םימעפל ךאו הבר היעשוה 'ר םשב דימת
 א"קמב ךא ראשנ ילבבב ךפיהלו ,איעשוא 'ר םשב
 ,(.ט תינעתב איעשוה 'ר םשב

 ארקהל הכז רשא הזה :לודגה: םדאה
 יבא, םשבו "יבירב,, .םשבו "הבר, םשכ
 לש יונכ:יאמח .!ה לש :ונב. היה "הנשמה
 תמרקהב ר"בארה תעד יפל רשא אסיב 'ר
 ןכ ןוייבר:סש :'הניד / תיבמ הוה \.ם"במרה
 ךאו הזל הרומ ם"במרה םגו אמח 'ר ונב
 היה ודכנ איעשוא 'ר םגש ם"במרה תעד

 ןנחוי 'ר םגש ןעי ותא קדצהו יברד ד"בב
 בשיל הכז איעשוא 'רד ודימלת היהש
 / ווחמל י ב"או לג .םיתפפכ .יבה " תבישיב
 ? ד"בב היה איעשוא 'רש רמאנ

 כימיה וגייה / וללהי:'תורוד. : השלשו
 הז ואר ונב איעשוא 'רו אמח 'ר ונבו

 רודה לודג איעשוא 'ר היהשב הז תא
 וכ לה .אמח .'הש | י:כס ...תובותבכ
 איעשוא 'ר ונב תא חינהו הרות דומלל
 ,בר ןמז הבישיב ההשו  ,ןטק דלי ונדוע
 הר ,הקיתב .ונב לרגתנ 2ךכ ךותבו
 םואתפ אבי םאש ארייתהו ותיבל בששב
 תשאל הרק רשאכ הביס הזיא עראי ותיבל
 ובה בל ךלה ןכל  ,יאגיבח ןב .הוננח .'ר
 רמה"בבו ,אבש ב"בל דיגהל חלש םשמו
 שיא וערי אל ךא הירב איעשוא 'ר בשי

 תא



 לפלפל וליחתה ךכ ךותבו
 ףירח יכ אמח 'ר הארו הכלהב ז"עו
 ובלב בשחו היתער שלחו אוה םוצע
 םגש רשפא ותיבב םימיה לכ היה ולאש
 'ר אבשכו ,ותומכ הרותב לורנ היה וב
 רבס אוהו וירחא ונב םגאב ,התיבה אמח
 וינפמ םק ןכל הרותב ומע לפלפל אבש
 דמועש בא שי םולכ ותשא ול הרמא
 אמח רב ימר והיילע ירקו +ונב ינפמ
 הז  ,קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו
 ב"בכו .אסיב ןב אמה 'רצכ אעע ה
 אמה 'ר םע איעשוא 'ר וקלחנש :םטנ
 קספ אוהו אסיב 'רל לואשל וכלהו ויבא
 ,ודבנכ

 םוררב היהש הארנ ותדלומ םוקמ
 ג"פ הדנכ ארפק רב םוקמב דורפ ריעב

 המוררל לזא הבור אייח 'ר  רפופי ב"ה
 איעשוא 'רד הובא אמח 'ר היל ןולאש
 אצ ל"א יברל לאשו אתא -- ארפק רבו
 ב"ה ו"פ תבש אבומ ןכו ,'וכו ןהל בותכו
 ורמאש ז"אז ןירד ויהש א"ה י"פ ןירדהנסו
 ןמ ןירמא ארפק רבד היתייב הינב םש
 ירד הבר תיבידע ארפק רבר הבה ובה

 ונא הזמו ,'וכו ןירמא יארופיצ ,היעשוה
 םוקמב אל ארפק רב םע היהש ןיאור
 קהבומה ובר היה ארפק רבו  ,ירופיצב יבר
 רבמ ואל שוריפב ורמאש :רכ ק"ומכ
 ,היעשוא 'ר היל .עימש היבר  ארפק
 ,םורדב םתויהב דוע ובר היהש רשפאו

 ב"בו איעשוא 'ר  בשייתה כ"חא לבא
 השעמ .פ ןיבוריעב יבר םוקמב ירופיצב
 השעמ אבו -- איעשוא 'ר לש | ותלכב
 לאעמשי 'ך ל"א רסאו א"ה 'ר ינפל
 םע דחיב היה  י"רבירש קודי כו רה

 שמש םשו ,יבר םדוק רטפנו ירופצב יבר
 היעשוא 'ר ,ח תותירככ ארפק רב תא
 היקבש | ,ארפק רבד הימק חיכש הוה
 היב עגפ רח אמוי אייה 'רד הימק אתאו

 רמוא ילבב המ ל"א -- הינימ אעב ק"ב
 ,הז רבב

 ,והער תא

 1 הבר איעשוא 'ר

 וב קבד שדחה ובר תא אצמ רשאכו
 רמאש א"ה ג"פ תבשכ ותוא שמישו

 תבשבו ,לודגה אייח 'ר תא יתייה תרשמ
 ןידמוע ונייה א"פ א"רא ןושלה :חל
 רמא ז"פס האפבו ,הבר אייח 'רמ אליעל
 תבשבו  ,לודגה ח"ר םע םיתו יתייה םמול
 ,'וכו\ א"מל ךלה א"פש ח"רמ רפסי ..ןכק

 ישוריפ יברמ לביקש | לודגה וברו
 איעשוא 'ר ודימלתל הרסמ הנשמה
 ירו. :אייה 'רד  .אתינתמ | םשב  תארקנו

 היהש אפליא תודעכ ,אכ תינעתכ איעשוא
 יל .ליאשד אכיא יא רמאש םרודב
 היל אניטשפ אלו א"רו ח"רד אתינתמב
 ירדסמ \ הנהר .ישהפנ = בג ןיתיפמבכ
 ,םבר היהש שודקה וניבר פ"ע. אתינתמ

 ומכ תותיירב ורבח אייח 'רד ירבח םגו

 רביחש תותיירבה לבא ,ארפק רבו יול
 הזו םתוקיירב םלוכ לע הלוע א"רו ח"ר
 אלד אתינתמ לכ :אמק ןילוח ורמאש
 אלו איה אתשבשמ א"ר יבו ח"ר יב אינת
 ךיראה רבכו | ,אשרדמ יב הנימ ובותות
 ,ו"פ א"ח ותרגאב ןואג ארירש וניבר הזב

 אייח 'רד ודימלת היה איעשוא 'רש ןעיו
 ולבק םיארומאל ינשהו ןושארה רודה לכו
 רטפנ רבכש אייח 'רמ אלו איעשוא 'רמ
 ןכל : גק .תובותכ שרופמכ יבר ייחב דוע
 "הנשמה יבא, םשב איעשוא 'ר תא וניכ

 ,הנשמה לע ןושארה שרפמה אוהש רמולכ
 יבאש-. האהק. .ל"בשהש - "ה הוב קבב
 תועובש ,ג"הס א"פ ןישודיק ןכו "הנשמה

 ש"פ .תובותכבו..,ה"ה הפ יזע הית ואת
 ג"פ ,תומביבו . ]ב הנוי "רי האבק אפפ
 תוירוהבו ,ןכ לאעמשי רב אלוע וארק ה"ה
 איעשוא 'רד אתינתמל וארק ה"ה ג"פ
 אוה תמאב יכ | ,תולודג תוינשמ םשב
 לכל עודיכ םשריפו תוינשמה תא ביחרה
 ,הנשמה ישוריפ המה תותיירבהש

 ספא 'ר וא היהש יבר תריטפ רחאו

 לביק = ,יברב ג"ר תחתש הבישיב שירה
 'ר ז"ה ה"פ אמויכ ונממ םג איעשוא 'ר

 איעשוה
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 'ר היהשכ ב"חאו ,םפא 'ר םשב איעשוה
 םיחספכ םש אוה םג בשי שארה אנינח
 ןנא אנינח 'רל אנימ אוהה ל"אש ז"פ
 ףל  לפמי .ךנוצר ;,ל"א = - וביוגומ .ןניללמ
 ןכו  ,איעשוא 'ר ול .לפטנ רחא דימלת
 יאני ר"א איעשוא 'ר ,טע תובותב וניצמ

 םישישק ויה המה ךא םדימלת היהש אלו
 תחת לוהקה ר"בב ןבשי' םליכו הופמ
 ם"יפ תבש ימלשוריבו ,האישנ הדוהי 'ר
 ר"א -- השקמ היה הרובח י"רא א"ה
 ,'וכו רזוגה הדוהי 'ר תא ונלאש היעשוא

 יב בז ךישוריקב = לק .תבשב איה הכו
 ואני"רו יאתפוד 'ר ,רמא ימידר בר אתא

 ,הטורפ איה המכ ורעיש איעשוא 'רו

 כ אל לתל "הר לא אכל .תומבובו
 השעמ היה
 ומכ הזו ,'וכ\ םינקז השמחו םינומש םע
 רוד אוה יבר רחאש רורש ונרמאש
 ,הנשמה ישרפמ רוד םינורחאה םיאנתה
 נב הירסאהו הים רבי נד היה יםשארהו

 ,םיבוחא ,םיערכ .היחי םהפשוי האישב ""ר

 איעשוא .ירמ -ן:חוי ירי ייעבש -זנ 'תומביכ
 הבר ארבג אתא | ףוסל --- קותשיא --
 האישנ | י"ר ל"א ,ל"ר "ונמו == אנירחא
 ןכו +אוה הבר ארבג ואל ןנחוי 'ר ומא
 הבר איעשוה 'ר ,ב"ה ח"פ תומביב אוה
 שחלו ןנחוי 'ר םהר ןיבתי ןווה אישנ י"רו
 א"פ הציבו ,איעשוא 'רד הינדואב היל
 ךיבאמ תעמש אישנ י"רךל לאשש א"יה
 רבו .איעשוא + ר ב"ה דיפ"ןיטינבוי רבה

 אישנ י'הל  רמא  [הבר ל"צ] אבא
 ימלשוריה קיתעה 4% רצ דומלתה תרוקב רפסבו)

 ג"פ ןישוריקבו | ,(? שדוקב וברדכ יוארכ אלש
 ווה אישנ י"רו איעשוה 'ר אמלד ה"ה
 האישני הרזהל "רח ביתה : םו" קיבוע יפת

 קיפנ הדוהי 'רד אעליקא איעשוא 'רו
 ,'וכו והמ הבנזב השכשב והייניבמ אתלמ
 בר אוהש רמול הצורו לפלפי ד"הסבו
 הוהי יה םק .אהיז ירח ו הרבח \ איעשוא

 אעליקא בשיו לבבל זא אבש ינשה האישנ
 ואל: ךלה מ הדוח ברש הא: חרוה> ברד

 "םירתהש יבירב איעשוא "רב

 הבר איעשוא 'ר

 וצו ..הגנשש . .ורובבמ .הלוחמבו  ,ש"ע
 אוה .יכ י"אב היה . הדוהי בר אלו .ונממ
 לבבמ הלועה לכ שרופמה ורמאמ דגנ
 י"ר אלו ,:דכ .תוכרבב השעב רבוע י"אל
 טושפה טשפו ,לבבב םלועמ היה האישנ
 ןכו ,האישנ הדוהי 'רד אעליקא ובשיש
 כ ה ב" ...ק"ב . ימלשוריב . שרופמ
 לעא ןביתי ןווה האישנ י"רו הבר איעשוה
 הבווב ,.תשבשכ  לאשו . לממ רב אב 'ר
 הזמו וכו הבר איעשוה 'ִר ל"א ---וחמ
 םוש ןיאו י"אב היה השעמהש ןיאור ונא

 ירבח איעשוה ברל וא הדוהי ברל תוכייש
 רוש האישנ י"ב 2 .הלינמבו  ,ז"רד
 אברגו אתלת אלגיעד אמטא איעשוא
 וניבר ונב תמייק היל חלש םירופב ארמחד
 לכא ,אושנה .היה אוהש ןעי  ונובר ןארק)
 (וניבר תבית אתיל ד"הס א"פ הליגמ ימלשוריב

 ,'וכו תונמ חלשמו

 םע דימה בשיש ןיאור ונא הז לכמ
 לודנ .קלח חקלו .ירופיצב האישנ :י"ר
 ,הלודגה ותבישיב

 םידע לבקל הנוממ היה הארנה יפנו
 ז"בש עודיכו "במ ןיעב , םישדח שרקלו
 ,ןכ ושע הדוהיב םישדח שרדקל ולביש
 לילג איהש ירופיצב ובשיש םיאישנהו
 הדוהיב איהש בט ןיעב עובק ד"ב םהל היה
 ה"רכ ז"ע הנוממ אייח 'ר היה יבר ימיבו

 ורמאש הזו ובר דובכ שרי ודימלתו :הכ
 קרב .איעשוה .ר. חףיהס ן"פ .,םירדנ

 ."בט ןיעב , ארהס לבקמ

 ול התיה תאז ותונמתה תלוז לבא
 רודה ילודג לכו ירופיצב תיטרפ הבישי
 רוד ימיל עיגמ םשאר םג רשא ינשה
 היה ןושארהו שארהו ,וינפל ובשי ןושארה
 | מכ .?יכירכ ,..דימת ארלו .ןנחוי 'ר
 לצא יתלדיג םימי ח"י = ןנחוי ר"אש ,גנ
 (י"שר ,זרודב לודג םדא) יבירב איעשוא 'ר
 ,וניתנשמב א"ר אלא ונממ יתדמל אלו
 בירב .איעשוא 'רל ול ,.ויה םידימלת 'בו
 [( 5 -- אוא לכ פל יתרמלו --

 ןידמל



 הבר איעשוא 'ר

 השש ןיבשוי ונייה ולצא הרות ןידמל
 ויפמ עומשל ןיברקתמ ונייהש) המאב השש

 'ר וילע י"ר רמאו | (י"שר ,הז תא הז ןיקחודו
 רמאו ,ורודב מ"רכ ורודב יבירב איש

 הגיגחבו ,לכיה לש וחתפכ היה ובלש וילע
 יבירב איעשוא 'ר אבש רע -- י"רא
 י"ר הינימ .יעב ' ,;אבק  תומבי [כו' המ
 ריזנ ,,אפ םיחספ היביתיא ,זנ תומבי
 ןכו ,ט תינעת איעשוא ר"א י"רא ,:ומ

 ךרע = יפל | וריבה | רטכ ,היהש
 ףוס ימלשוריכ ומשב רמאש וניצמ ,םינשה
 ,הגיגח

 ברד ודימלת לבבב .היהש רזעלא .'ר
 'ר ינפל בשי י"אל הלעשב לאומשו
 ;: ג תוכרבכ א"רא א"ר וניצמדכ ,איעשוא
 הכי תבש בכ (ם"קד | תסרגל)

 ק"ומ .,,אמ..אמוי ... ,,די גה הר מה 0
 ,ומע ..חע .: אב ןימיג . ,זונ תנמבו רכ ₪

 ,: מם תועובש ,:חפ .ןירדהנס ו ,ןישודוק <
 ,ינק :;הע ..ןולוח- .. ו א .םיחבז ל חו ה
 ,א"הס ג"פ תבש ,:די תותירכ

 ,טע תובותכ איעשוא ר"א אבא 'ר
 ו"פ ןיטיג .ומשב אפילחת רב אדא

 רב אבא אתיא רד"ה ד"פ ש"עמבו ,א"ה
 ,אדא ל"צו אפילחת

 הבופ .בדאפר ןיבוריע ומשב אחא 'ר
 ,א"פר

 קחצי 'רד (הוחא ל'צ) הובא רזעלא 'ר
 ,א"הס ח"פ .ב"ב .ומשב ןמהנ ךע

 ושמשל הכו .י"אל הלעשב מא ב
 א"הב ג"פ תבשכ ' רזעלא 'ר םע דחיב
 ןינמז .ימא ר"א -- איעשוה ר"א א"רא
 תיעמש אלו איעשוא 'ר ימוק תביתי ןינס
 בשיש ןיאור ונא הזמ ,אתלמ אדה הינימ
 ןיבוריע שיר ימלשוריבו | ,בר ןמז וינפל
 ,איעשוא ר"א ימא 'ר

 ןקתל איעשוא 'ר וחלש יול רב ידבו
 ,ז"פר יאמדכ ולש ש"עמ

 ,טע תובותכ ומשב אריז 'ר
 | ,: אנ ז"ע איעשוא ר"א ףסוי רב אייח בר

 פסחים 

1% 

 ,םייפר ,ז"ע .ימשכב .יניילול .ףב אח ב
 ןע . .יבירב ,א"רא  ףסוי רב (אסח כר
 רב .אמח ,יר .אתיא .,ןמ ךירצתנמו הפ

 אתיא םשו) .ביק ק"בבב ל"צ ןכו יסוי
 ,(ס"קר ,אמח רב ףסוי בר  תועמב

 ו"מפ תבש ומשב אנגיתרק אנניח 'ר
 ב0

 הלוי וה

 ,ו"ה א"פ

 ,יחפ .חע ןיבוריע ,,זכק תבש ,ףסוי בר
 ,איעשוא ר"א ףסוי ברו -- אייח ר"א הבר
 .(םמשמ ולבק ןכ ךא ודימלת היהש אלו)

 איעשוא ר"א | (ס"קד ,ידיא רב) בקעי 'ר
 .; טכ ,אי תוכרב

 ח"פר ןיטיג ומשב אלוקח רב קחצי 'ר
 תבש איעשוא ר"א ינמחנ רב קחצי 'ר

 ,טמ ןילוח ,.זל
 ,א"הס ג"פ תבש ימשב ירתד ןומיס 'ר
 ,וע ןילוח איעשוא ר"א .אלוע
 תועובש ,ח"ה ד"פ ק"ב ומשב תדפ 'ר

 ה ח"פ

 יתב ד"צש איעשוא ר"א סחנפ 'ר

 .:'הק : תובותכ :. 'וכו .םילשוריבו ויה + יגיד
 ג"יפ תומבי ומשב אניסי רב ןועמש 'ר

 ,א"ה

 םיחפפ ,הימשמ שיקל ןב ןועמש 'ר
 חב הדני ,:פוי ותורזכב .',:פ0זישוהמ/: ל

 הכרבל  םהיפב היה םינורחאה תורודבו
 קפנ אנביכש דכ אבר רמאש : איק ק"בכ
 .היתווכ 'ינתמ יצרתמר יתוול איעשוא 'ר
 הימקואד אל יא ייכא רמא ,צ םיחספו
 ,'וכו א"ה -- איעשוא 'ר

 רטפנש) האישנ הדוהי 'ר תריטפ רחאו
 י"אב | תושדח :ושענ (תורטשל המקת ךרעל
 תריטפ דע ןקזה ללה ןמ איהה תעה רעש
 ישאר . .םג ,,םיאושגה ה ..,האישנ ליר

 ןקתל םעה שירב םידמועהו אתביתמ
 ן"ר | ןיארקנ .ריהש מכ  .תיללב תונסת
 יו"ר ךטפנשכ לבא .ך"בו בה בו
 תותביתמ ישארו תואישנה הקלחתנ האישנ

 םיתשל

 הגינה משב הרפס יךכ
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 החפשמהל הראשנ תואישנה תרטע ,םיתשל
 רוע יריה = אל" לבא = ,ללה ידבנ \ הרקיה
 ,הבישיה שירב דומעל הרותה ילודגמ
 תומוקמל הררופתה ןירדהנסה דעו תיבו
 תא תוארל רוע הכזש ןנחוי 'ר  ,ןיבורמ
 אב רבכ היה האישנ י"ר רטפנשכו ,יבר

 אירבמל ךלה הנקז ימיל בורק םימיב
 אנינה 'ר | .הלודנה ותבישי ' םש 'ךסיו
 ראשנ האישנ י"ר ירחא םימי ךיראהש
 דסי יאני 'ר ,הרות םש ץיברהו ירופיצב
 ,ארבכע .'ריעב = הללוהמה .ותבישי" רבכ
 'ר םע רצק ןמז דחיב היהש איעשוא 'רו
 "האישנ הדוהי, 'ר לש ונב לאילמג
 גיהנהל יברב ג"ר שקבש ד"ה ר"פ הלחכ
 איעשוא 'ר וחינה אלו ארוסב יאמדה תא
 זאש שודקה וניבר לש ונב ג"ר הז ןיא כ"עבו)
 ברעתהל כ"ב לודג איעשוא 'ר ןיידע היה אל

 'ר ךלה זאו (רורב הזו אישנה ינינעב

 'רו ןירפיקב הלודג הבישי דסיו איעשוא
 הלודגה ותבישי גיהנהש פ"עא ןנחוי
 ךלוה היה ובר ייח ימי לכ מ"מ אירבטב
 הזו ויתוקיפפ ונממ לואשל םיקרפל םשל
 ןנתוי ר"א /יב?ה/י"פ = תומוחת -רניצמש
 הבר איעשוה 'ר לצא | ןיכלוה ונייהשכ
 הלחב רתוי שרופמו ,הרות דומלל ןירסיקל
 יתכלה הז רבד לע י"ראש ד"הפ ד"פ
 יל רמאו ןירפיקל הבר איעשוה 'ר לצא
 ןנחוי חף, ,שהופמ  ה"פרי ןיבוריעב+ הכו

 רשע תלת -- ןיפיסומ איעשוה 'ר םשב
 ךירצ אלר,, היבר ימוק לילע דיבע ןינש
 ותבישי .י"ר : נחג :.רבב- (תמאב יכ, ,"היל

 ריתהל ךלוה היה םיקרפל ךאו המרה
 ,ובר לצא ויתוקיפס

 ,ויתוכלה

 רדסמה היה אוהש הלעמל ונרמאש ומכ
 ינת ןושלב דימת אצמנ ןכל- תותיירבה
 ינת םשב ובר אייה 'ר לע ומכ) איעשוה 'ר

 .תומוקמ המכבו :איק : ד ק"בכ (.אייח  'ר

 ינת םשב םימעפ 'חנ ךרעל ימלשוריבו
 םכחה ברה הנמ רשאכ איעשוא 'ר

 הבר איעשוא 'ר

 = נה רניצט ןכו .50 רצ ג"חב ו"האר
 הר ב1 מ"בכ איעשוא "ר..יבדב דיבז

 רנר ירא ,צ תומביב ל"צ ןכו ,הצ
 ,:ג תוכרב רכזנ ןכו ,חכ תותירכ איעשוא
 ףיקתמ איעשוה ברו) ,םי הכוס ,,צ םיחספ

 'ר םע קלוח) .גיק םיחבז ,,ט הגינח ,(וילע

 (וילע יהת ןנחוי :0)  נ ןישודיק (ןנחוי

 ןירבה יעדי רשפא רמא :צ םיחספו
 ב"ב וניצמו ,אתלמ אהד אמעט יאלבב
 המגרת רבכ ל"רל ןנחוי 'ר ל"אש :ולק
 אלפלו ינאש ךירחא "לבבב איעשוה ברו,
 ,לבבב איעשוא 'ר היה אל םלועמש ז"ד
 הלעש איעשוה בר אוהש רמוק א"או
 םינטקה וידימלתמ היה אוה יכ לבבמ
 ,וכרעב ראובמכ ךמסהל הכז אלשו י"רד
 אבומדכ ל"צו םירפסב לפנ ןטק תועט לבא
 א"הס מ"פ תובותכ ימלשוריב רמאמה
 'ך  שריפ ךכ, שוריפב אתיא םשו

 איעשוא 'ר אוהו "הנשמה יבא איעשוה

 ורמאש ,גנ תובותכמ אב תועטהו ,הבר
 וליז ייבא ל"א ---ל"רא ןיבר אתא יכ םש
 איעשוה בר אמגרת רבכ --- היל ירמא
 הזו ןאכל םג אב הזמו לבבב היתעמשל
 'ר סרוגש םש י"שרמ עמשמ ןכו ,רורב
 ,איעשוא

 תא היבני 51 רצ נ"חב 'ו"האר םכחהו

 יפלש ןעי המבו ,שאר הלעמל איעשוא 'ר
 תוכי ב לזה ,לודנ ליקמ היה ותעד

 קומע רשא איעשוה 'ר דימעה םילודג,
 ,הכלהה םוהת דע םיבקונו םידרוי קומע,
 לטבמ גהנמה רמאש המ אוה דחאה,
 ב ויה ו"פ ם"ב ימלשורי הכלה,
 ךירצ הזה ןמזב רוסיא לכואה רמאש ,
 דומעי אמש םירועשה תא וינפל תונשל,,
 םירועשה תא וילע הנשיו רחא ד"ב,
 הגיגח לכא רועיש הזיאמ | עדוי אחיו,
 קב לכ לופי וירבד יפלו ,ב"ה א"פ
 ףסכ ישודק רועיש תונשל רחא,
 ונממ לודג ףא רחא רועישל הטורפמ,,
 ןיא הטורפב שדקמה זאו -- רניד דע,

 וישודיק



 הבר איעשוא 'ר
 ד

 "שנ אלב הנריתנו ןישודוק וישודיק,,
 ,ל"בע

 דיזה וא לודג תועמ העט םהינשבו

 ,הליעמב

 אל ,הכלה לטבמ גהנמ רמאש המש
 לע יאק ךא ומצעמ ןכ רמא איעשוא 'ר
 םיכשהל אלש וגהנש םוקמ ורמאש הנשמה
 תרמוא תאז רמא ז"עו ןפוכל יאשר וניא
 וריבחמ איצומהש מ"כב ןירהש פ"עאש
 ב"העב םא ןאכ םג כ"או ,היארה וילע
 םהש אנימא הוה םיכשהל ןהמע הנתהש

 אלש רמא ןכל ,היאר איבהלו םיאיצימה
 דומלנ ונא הנשמה ירבדמַד אוה ןכ
 גהנמהש ןעי 'יפ ,הכלהה לטבמ גהנמהש
 וריבחמ איצומ ןאכ ןיא םיכשהל אלש אוה
 ןימאהל לכוא אלו ,ןכ מ"ע ןרבש אמתסמו
 הרשיה שקעיש בר יב רב הזיא אצמיש
 ,וירבדל םינווכ הזמ תושעלו םייוו םכחהכ
 הצילח ןינעל .ב"יפר תומביב אבומ ןכו
 ,לרנכב

 דוע העט ז"הזב רופיא לכואה ןירכו
 ןירועשה. לבש לכל עודי הז יכ | ,רתוי
 ןירועיש ורמאש :ד ןיבוריעב מ"ללה המה
 הנינ אתכלה אלא --- ביתכד אתיירואד
 ם"במרב אבומ ןכו יארקא ןנבר והניכמסאו
 טשפו | ,א"יה ב"פ תורוסא תולכאמ 'ה
 ןירועישה יניר לבש גילפד ןאמ תיל טושפה
 רסמנ ןמצע ןירועישה לבא ,מ"ללה המה
 ול יוארה ורועישב א"כ רעשל םימכחל
 הליכאש ןעי תיזכב הליכא רופיאב ומכ
 ומצע תיזוה לבא ,הליבא ארקנ תיזבב
 ימיב היהש  תיזכש רשפאו רועיש ךירצ
 ,איעשוא 'ר ימיב היהש תיזכ הז ןיא ללה
 רוסיא תיזכ לכוא דחא םאש רמאש הזו
 רימ איבהל לוכי זא גנושב תיבה ןמזב
 ,רוסיא תיזכ ז"הזב לכוא םא לבא ,ןברק
 ןעי לכאש רועישה ול בותכל * ךירצ זא
 תא איבהל לוכיו שדקמה הנבישכ אמש
 תיזכש ד"ב ורמאיש רשפא זאו ותבוח
 רועישה ןטקתי וא לדגי ךכו ךכ קיוחמ
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 ותעדב בושחיו לכאש םויב היהש יפכמ
 ןכל | ,זא תיזכ רועיש יתלכא אל אלה
 יפכ רועישה בותכל ךירצש איעשוא ר"א
 הז המו ,רורב הזו הליכא .תעשב היהש
 ןישודיק וניצמ שוריפבו ,הטורפל תוכייש
 בר אתא יכ םש ורמאש ךופיהל שממ ,בי

 יהו = לאני ירו ' יאתסוד "רך ,המא

 שממ הזו ,הטורפ איה המכ ורעיש איעשוא

 תינתשנ "איעשוא "ר " ימיבש / ןנותבלב

 איה המכ רעשל ןיכירצ ויה ןכלו המורפה
 הטורפהש רשפאש ןעי םהימיב הטורפ
 תעכ המורפ הוש הניא ללה ימיב התיהש
 .אריבב לפנ וירבד ל5 הובו  ,ךופיהל וא

 ימלשורי ס"שהש בשח | םייוו  ברהו
 ומותל ארוקהו לארשי להק ךותמ הדבאנ

 טרפבו השעי אל ןכו  ,וירבד לכב
 ,ותומכש לודג םכחל

 המ ריכוהל  ונל יד | תורקיה ויתודמ
 יגפ היה ונבד וברש האפ ףוס רפוסיש
 'ר ₪: לפוא' היהש .יכתנמה  הלחנ- (םוהנ
 ול ויה דח אמוי ,דחיב םוי לכב איעשוא
 אב ברעב ,ומע לוכאל וארק אלו ןיחריא
 ויהש ןעו ילע ירמ םועכי אל לאו וילא
 ול בישוהו ,ךיזבמ יתיצר אלו ןיחרוא יל
 האור וניאו הארנש ימל | תסייפ התא
 א"פש רפוסי ה"פס םילקשו םשו | ,'וכו
 ןיליאב אנינח 'רב אמח 'ר םע לווטמ היה
 ןוממ המכ ח"רב אמח ר"א דולד אתשינכ
 תושפנ המכ ל"א | ,ןאכ יתוכא ועקיש
 אשנ ינב ןווה אל ןאכ ךיתובא ועקיש
 לזאש ה"ה ג"פ ק"ומו + אתיירואב ןועליד
 גהנמכ : םכילע  םולש :ל"או ' רתא רחל
 דחא םופוסיליפ = וד"יפ .ר"בו = ,ונימוקמ
 אל מ"מ הלימה איה הביבח םא ולאש
 ,חעדו םעט בוטב ול בישהו םדאל הנתנ

 .ותוהפל ה ךינ וה

 קחורב םנרפתמה ינע היה הארנה יפכ
 ד"הפ .א"פ םש ומלשוריבו 1 תלינמב
 אממא םירופב האישנ י"ר ול חלשש
 תמייק היל חלש ארמחד אברגו אלגיעד

 ונב

 ןימאי
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 והערל שיא תונמ חלשמ וניבר ונב
 ."םינויבאל תונתמו,,

 םשב הרותב לודג ןב ול היהש וניצמו
 וניצמ ןכו | "וה ריב .ןיטירב | םוירמ יר
 ,איעשוא 'ר לש ותלכב השעמ ,פ ןיבוריע
 .סונירמ 'ר ונב תשא איהש רשפאו

 אישנה יבהואמ ויה וירחא כ"ב לכו
 ירד = ךיליא .,ררמאש \ .ג"ה .ב"יפ .תבשב
 אמלשב ןולאש ןווה יזפ .רבדו איעשוה
 .יאמדק ןילע איעשוה 'רדו םוי לכב אישנד

 םתוח היה ומש תחתש וניצמ ותמיתח
 .:אסק ב"בו ,ול ןיטיגב ן"יע

 םינש 'גי ךרעל םימי עבשו ןקז תמיו
 ,'הנקת ונייה האישנ י"ר ירחא

 ,איעשוה ימלשוריבו איעשוא בר
 יעבש :זל תוכרבכ ,ה"רד ודימלת היה

 יכ הברל רמא ,זי םשו ,הבר אנוה ברמ
 .הינימ יעב ה"רר הימקל תלייע

 ןיטיגכ קהבומה ובר היה  הדוהי ברו
 הוה :ברג. =- הדוהי :\'ברמ :יעבש = ,הב
 בר לזא :חפ ק"בו ,ינב איעשוא וארק
 מ"בו  ,הדוהי ברד הימק הרמא איעשוה
 רמוא התא !ופר הדוהי ברל ל"א :גמ
 "האי יטא" יה, רפא :יכהי ןפ

 בר םשב הכלה רמאש וניצמ ןכו
 ,חל ןירדהנסכ

 בר הזש רמול הארנ בר ןויע ירחאו
 הבר יחא המה היננח בר ויחאו איעשוא
 ןיפחויה תעד אוהו ,הוה ינמחנ ינב םלוכ
 ,די ןירדהנפב א"שרהמ בתכ ןכו

 בר וינב םע י"אל הלע םהיבא ינמחנו
 ןנחוי :'ה ייחב .-דוע \ הינגח ברו איעשוא

 ה"ה >/תבישיב :ילבבב/האשני ינב" תבהה
 םשמו  ,היננח 'ר ךרעב יתכראה .רשאב
 ןנחוי 'ר ינפל דומליו הלעיש הברל וחלש
 .איק תובותכ ראובמכ

 היה לבבב דוע איעשוא בר היהשבו
 אתא יכ :טי תבשכ תותיירב איבהל וכרד
 יתייאו אתא אעדרהנמ איעשוה בר
 אתא יכ :וכ הציב ןכו ,הידיב אתינתמ

 איעשוא בר

 תוכרב אוה ןכו [ס"קד ,אעדרהנמ] א"ר
 .אכ הרנ ,זי

 ןילוחכ שוריפב וניצמ י"אל ותכילה
 'רל היחכשא איעשוא בר קילס יכ ,זכק
 היל רדהא יכהו אלוע רמא יכה ל"א ימא
 .אלוע םע ירטו ליקשש םיאור ונא הזמו
 רחיב םתוא וניצמ ןכו ,לבבב רוע ותויהב
 .בל םיחבזו ,אלועל .ביתמש :וט ןיטיגב
 ויה י"אל ואבשכ ןכו ,ךנוממ אלוע ל"אש
 :זע ןיטינכ | (אבו ךלוה היה אלועש) דחי

 וליפא איעשוא ר"א -- אוהו אלוע רמא
 ןושלמו | ,ירופיצב הרצהו אירבטב איה
 בר תויהב י"אב תאז ורבדש עמשמ הזה
 ,אירבטב איעשוא

 ףאו ,ןנחוי 'ר תא ואצמ י"אל ואבשבו
 ,ןנחוי 'ר יפמ תוכלה ורמאיש וניצמ אלש
 'ףש = די ..ןירדהנפ ורמא שוריפב לבא

 ,ודיב התלע אלו והניבמסל הצר ןנחוי
 תיבמ המה יכ ןעי רעטצי אלש ול ורמאו
 םגש הבר יחא ויהש תצק היאר הזמו) ילע

 ורמאש הזו (.חי ה"רכ ילע תיבמ היה אוה

 רבח איעשוה בר רמא ח"ה א"פ ןיררהנס
 ןירבה םהינש וארקנ תמאב ןכו ,אניוה
 ור וה ןועב א"ה ג"פ תבשכ ןנבהד
 ,ןנברד ןוהירבח היננח ברו איעשוה ברו
 ,קחצי רב לאומש 'ר' תב השא אשנ םשו
 רוביעה ןינמל ותוא ופרטצה וימח י"עו
 היה י"אב היהשכו ,א"ה א"פ ןירדהנפכ
 תוחכשנ תותיירב ירחא שפחל וכרד כ"ג
 ארפק רב םוקמ אמורדל הז רובע ךלהו
 וניצמדכו ,ומש לע תותיירב םשמ איבהל
 יה אה אפ אמוי ,ב"ה ה"פ תיעיבש

 יתייא .ר"ה ג"פ הציב ,י"ה א"פ הליגמ
 ,אמורדמ ארפק רבד אתינתמ איעשוה בר
 בר אוהש שריפמ תומוקמה ולא לכבו
 'רד ודימלת איעשוה 'ר אלו איעשוה
 הימרי ר"א ןושלה םש תיעיבשב יכ ,אייח
 ,אתינתמ איעשוה בר יתייא ימיא 'רל
 ךמע הימרי 'רל הנוי 'ר ל"א ,הליגמו אמויבו
 המבו לאשנ אלא דבוע רמא אל יתייה

 ?לאשנ
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 ,'וכו אתינתמ איעשוה בר יתייא ?לאשנ
 -- ימיא 'ר ימוק אדבוע אתא םש הציבו

 ארפק רבד אתינתמ איעשוה בר יתייא
 ימא 'ר םע י"אב היה תמאבו ,אמוררמ
 ,:גס םיחספכ ימא 'רמ יעב ,,דכק ןילוחכ
 ,הינימ יעבש :ג תוחנמכ יסא 'ר םע ןכו

 םע םירבחכ היה ןכו .חי תבשכ יסא ר"א
 ןיבשוי םלוכ ויה ס"לבו | ,ז"רו :אבא 'ר
 תא וניצמדכו ,לבבב םתויהב ה"ר ינפל
 ,וחפ ק"בכ לבבב םתויהב ומע אבא 'ר
 ירבד לע איעשוה בר ףיקתמ ,טי הכוסבו
 קחצי 'רו -- אבא 'ר ל"א --- איעשוא 'ר
 .ץרתמ בישילא רב

 ,גי'ה ח"פ תומורתב  אריז "7
 היבגל ןוקלפ הלח לאעמשי רב ייני 'ר
 הינגח 'רו כ"ב ךןוב "רה איעשוה בו וה
 ןועב א"ה ג"פ תבש ןכו ,ןנברד ןהירבח
 .איעשוה ברו ז"ר ימוק

 "השמ,, וארקו דואמ ובישחה ארפס בר
 ריעצ היה ארפס בר לבא ,: חל הציבב
 בר היהשכ : גיק םיחספכ ונממ הברה
 רמ ןוגכ ואל ל"או  ,אבר ינפל ארפס
 ווהד איעשוא ברו  אנינח בר ןוגכ אלא
 רבכ היה זאש עמשמ ןושלהו ,'וכו יפכשוא
 ; ומ תוכרב וניצמש המו ,םתריטפ רחאל
 'ר ל"צ תמאב ,אברד הימק איעשוא בר
 ,.בב ב"בכ אברד ודימלת היהש הישאי
 רמל איעשוא בר ל"א וניצמ :חנ ןילוחבו
 בר ל"א ל"צו ס"מ אוה ישא בר מב
 רמאש :דל םיחבז רכזנה אוהו אייש

 וניצמ ןכו ,ארבתסמ ישא ברד | היתווכ

 ףוס ימלשוריכ קחצי 'ר םע קלוחש
 ,ןירדהנס

 רב לאומש 'ר וניצמ .ומשב םירמואה
 רב אמית "רו ,ד"ה 3 פ. תוכרבכו הנה

 ,ז"ה ר"פ ןיררהנסב םייפפ
 םודרק הרותה תא ושע אל ויחאו אוהו

 תריפת תכאלמב וקסע ךא הב  רופחל
 אקושב היה ןמוקמו : גיק םיחספכ םילענמ
 תונוזהו --- ינאפמ רהל  .ידבעו תרה

 וצרשכ ןוילע ישודק םהש םהב וריכהש
 ישידק ןנבר ייחב ורמא םונימאיש עבשיל
 ,י"אר

 אירבטב תונח םג ול היה איעשוא ברו
 ארדס ןמ ןירמא אירביט ,ב"ה ו"פ תבשכ
 תינעתבו ,איעשוה ברד היתונח דע אבור
 יוחא היינח 'רל יפוי ר"א .ב"הס א"פ
 ,איעשוה ברד [ז"ה ג"פ הליגמב יוחא רב ל"צו)
 אתונח ימוק ןימייק ןניוה דכ תא ריהנ
 .ךביבח איעשוה ברד

 תוכמכ דימת דחיב ןיחאה ינש .וניצמו
 יעבמקו | םילשוריד אחתפא ובשיש :טי
 -- אוטנח בר עב ,גמ" ןובוטעבו | הל
 וקסע םהינשו ,ש"ת איעשוא בר רמא
 ןירדהנסכ הריצי רפסב -- תישארב ישעמב
 .א"ה ג"פ ז"עב שרופמ ותריטפו ,:הס
 ,אירבמד ןולק לפנ איעשוה בר ךמר דכ

 ,אירט שיא איעשוה וא איעשוא אבא

 ירמו ,ה"א"פ יר"הקבו 7" ברחנ"פ ה פב
 ןיבא 'ר תמש םוי ורמא ,טדח"פ לאומש
 וארקו אירמ שיא איעשוה אבא דלונ
 ,לודג דיסח היהו ,'וכו שמשה חרזו וילע
 י"פ ק"בב סבוב תכאלמ התיה ותכאלמו
 ןיממ רמצ ןמ | וישובלמ ויהש ה"ה
 םידגבה ןמ חקלש והודשחי אלש דחא
 ,םבכל ל הטתנש

 השמ ינפבו ה"ה ב"פ מ"ב ימלשוריבו
 הכלמה הדבא א"פש תוכיראב רפוסי םש
 איבהשכו ",ןאצמ אוהו הלש ןיטישכת
 שו יכ ל"או לבקל התצר אל. הכלטהל
 ריזחמש רמא אוה ךא ,ןהמ  םיבומ הל
 תא שריק הזבו ,ה"בקה ול הוצ ןכש ןעי
 ,יאדוהיד ןוההלא ךירב הרמאש םשה

 ךמד דכ ,א-ל"פ ר"קיו וניצמ ותריטפ
 :טעק ברדיפפבו) אירימ שיא איעשוה 'ר
 'ה ודח"פ  רשה"שבו איעשוה רב אבא "ר סר

 תהרופ ותמטמש ואר  (איירט שיא איעשוא

 שיא ןתי םא וילע ןירוק ורוד ויהו ,ריואב
 ה"בקה בהאש הבהאב ותיב ןוה לכ תא
 'מבו ,ול וזובי זוב ט"א איעשוא אבאל

 לאומש
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 דלונ אוה תמש םוי ורמא טדח"פ לאומש
 רסח .בחחנ"פ ..ר"בבו . ,הירב, איעשוה .'ר
 האריט שיא היעשי הז ןיאו ,"הירב ,, תבית
 יאנת אוהש ,ק"ב ףוס אתפסותב רכזנה

 ,אבא רב איעשוא 'ר

 ןדוי 'רל רמאש ב"ה ר"פ ןיטיג רכזנ
 ,הבר איעשוא 'ר ל"צש הארנו ,אישנ

 .ידיא ברד הירב איעשוא 'ר
 ,ישא בר .ל"אש ;ול תומבי  רכזנ ןכ

 ברד הירב עשוהי בר ל"צש ם"ם אוהו
 ,י"שרב ,זל םש אבומדב ידיא

 .אדבז רב איעשוה
 ירבד לע ףיקתמ :וכ תינעת רכזנ

 התיישוקי ץרתמ-> קחציי'רוי לכ"יר

 ,אייח 'רב איעשוא 'ר
 5 ינתמ וארפס בדי רומל תומכי  רכזמ

 'ר םע היהש יש"רפו אייח ר"ב איעשוא

 יש"ריפ אלולו ,ח"ר םעו יברב  איעשוא
 היהש יברב איעשוא 'ר לע יאקש הארנ
 ,ש"ע אייה'ר םע

 ,םשובה הדוהי 'ר לש ונב איעשוא 'ר

 ע"ר "פפל ידיעהש תב "ןילוח " רבממ
 ,הלוספ איהש הדולגה לע ןופרט 'ר םושמ
 דיעה םרוג ז"ה ג"פ ןילוח אתפסותב לבא
 וניצמח ןכו \ ,םשבה היעשי ןב  .הרוחל
 ןכ הדוהי דיעה ה"פ תיעיבש אתפסותב

 שיש ט"ר םושמ ע"ר ינפל םשבה היעשו
 ,תיעיבשב טקל

 רכזנ .קחצי בר רב איעשוה בר
 ,ז"הס א"פ הציב

 ימלשורי ארומא) יאמש 'רב איעשוא 'ר
 ו קב יה .הנדב

 רודב רודה לודנ היה . .ואמש "כ .ןיבא
 לודג היה אוהו ,וכרעב ראובמכ ,יסוי 'ר
 ב"ה גפפ . הלינפב ארס המזרקה
 לב .,אינשוה הל ,רתפ חלש פנמה
 ו"פ םיאלכבו ,'וכו רעצמ ךתישאר ימיש
 תיעמשו ןירסיקל תילזא אנמ ר"א ג"ה

 ןב קחצי 'ר םשב ימש רב איעשוה 'ר
 ב"פ ק"ומ  ,ד"הס אי"פ תבשבו ,רזעלא
 דל הקפי. 'רועלא 'רב :'קחצי. יר ג"ה
 א"הס א"פ הטוסבו ,ימיש 'רב איעשוה

 יוגי" םע ..קלוהח  ד"ה : ב"פ\ .תובותכ
 ורב

 ב"פ תובותכבו ,ג"ה ג"פ תומורת רכזנו

 יאמש 'רד הירב איעשוהי 'ר אתיא ד"ה

 'ך :יחמ"פ ר"הקבו ,איעשוה 'ר ל''צו
 'רב עשוהי 'רל ארק רזעלא ןב קחצי
 ל"צש הארנ ,השודק הדע יקרוב 'רו יימימ
 ,ימיש 'רב איעשוא 'רל

 ,ןירפיקד יאלמש 'רד הירב איעשוה 'ר
 קחצי 'ר םשב רמא מטדא"לפ ר"קיו רכזנ
 .אריעו רב

 ,אירבח ןמד אריעז איעשוא

 רוזג האישנ יבד רפוסי .דכ תינעתב
 איעשוא והל ינת ארטמ אתא אלו תינעה
 תופי היניעש הלכ -- אירבח ןמד אריעז
 הידבע ותא ,הקידב הכירצ אפוג לכ ןיא
 ורמא ,היל ירעצמקו --- אתולג -
 ףרחמ אוה ונל  םגש ריעה ינב םהל
 אוה השועש המ לכש וניאר לבא רעצמו
 ןכו ,היל ןגיקבש ןנא ןכלו ש"של השוע
 ריעצ היהש ןעי יש"רפו) הל וקובש םתא

 איעשוא םש היהש םושמ ןכ היל ורקו ,הבישיבש

 ינתד --אבר רמא ,אל | ןילוחבו ,(רחא
 ינת אוה -- אירבח ןמד אריעז .איעשוא
 ,ןתנ 'רכ הכלה הל רמא אוהו הל
 אריעז איעשואד הארנ ילו הבישיה ריעצ יש"רפו)
 'פותבו ,הבישיה ינבמש אירבח ןמד ,ארקנ היה
 גי"פס ר"בכו ריע םש אוהש םישרפמ :בי םש

 אינת וניצמ ,וכ הדנבו .(אירבח ןמד ימיבא

 ינת ל"צו ,אירבח ןמד אריעז איעשוא 'ר
 בר אוהש רמול דואמ בורקו ,איעשיא
 אלו רבח ךא היהש ןעיו ינשה איעשוא
 ךרדהיה.-ןכו  ,ןכ- והוארק .ןכל ךמסנ

 אבומכו תותיירב איבהל א בר

 ;הבהעב
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 אהא 'ר---אנמנרות איעשוה 'ר

 .אנמנרות איעשוה 'ר
 יהב .אמוחנת ה. ,םדא"נפי הרב 5

 ,ןמגרותמ היהש םש 'יפ י"שרו ,ומשב אייח
 תבית אתיל ונקתת זמר ילשמ טוקליבו
 ,אנמגרות

 .אכלמ רדנזיא יא רונזא

 ישא בר ןמזב סרפ ךלמ היה אוה
 לארשי ימכח תא רבכמו בהוא היהו
 אנוה יל רמא ישא בר רמא ,טי םיחבזכ
 הימק אנמיאק הוה ארח אנמיז ןתנ רב
 ,יאניימה יל ילרמ | היהו אכלמ רדגזאד
 ברו ארטוז רמו  רמימא ,אס  תובותכבו
 ,אכלמ רוגזא יבד אחתפא ימייק יוה ישא

 ןמזב עשר היהש אכלמ רדנזיא שיו
 ג"שרר תרגאב אבומדכ ישא בר רב ךמ
 ןושארה לש ודכנ היה אוהו ר"פ ג"ח
 טרפפר י"שר ןואגה הזב ךיראה רשאכו
 .ןילמ ךרע ורפסב תעדו םעמ בוטב

 ,אחא

 ארא בר ,:הכ תוכרב אחא רב אבא
 אחא רב אנוה בר ,,בכ םיחבז אחא רב
 אחא רב אנוח בר ,ש"עמ ףוס ימלשורי

 ק"ומ אחא ברד הירב בקעי "ו ב
 'ר ,.גכ תוכרב אחא רב  בקעי "רב

 הישרשמ בר ,:אנ ןילוח א"ב | הימרי
 לאומש בר ,:זס ןילוח אחא ברד הירב
 : אנ ריזנ א"ב

 .(אתיירבד אנת) אחא 'ר

 רודבש םינורחאה םיאנתהמ היה אוה |
 הדוהי 'ר;םושמ. ,המואש נו. תנברבב לבה

 :טע תבשבו ,(יאחא 'ר ם"קדו 'סותה תסרגו)

 'ר םושמ .ךישכמ אחא 'ר ?בלו תמוה
 בקעי 'ר םושמ הל ירמאו אנינח 'רב יחא
 אתלכמבו (יהא וא יאחא 'ר ס'קדב) אנינח 'רב

 רב אנינח 'ר םע :קלוח ה"פ םיטפשמ
 ,רועלא 'ר םע קלוח  ,בל תבשבו ,וריא
 ןיטיגבו ,ןועמש 'ר םע קלוח ,זכק תבשבו
 תקולחמ :גנ תוכרבו ,יב"אר םע קלוח :ל
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 תוכרבו ה ,יאמהוז "ף  ,אחא "רי אלה" 'ר
 ירמאו יחא 'ר 1 הע .ב"בי בכי ישודיק ב
 שי :ןאמ :ול .ב"בו " ,רמוא . אחא 'ר הל
 ,תותיירב המה ןלוכו | ,אחא 'ר  םירמוא
 ,וטי אמוי ,,םיק תבש אתיירבב רכזנ ןכו
 המש רשפאו | ,,גצ ב"ב | ,:אבק  תומבו
 אבט רב קחצי ר"א :ח םירדנ ורמאש
 אוה : ,אחאי ''ר בח :י:אפורא ואייח ר"א

 זט"פס תבש אתפסותבו ,אחא 'ר אנתה

 .עה 'םושפ אחא רב: ת"ח . \"פ  םולבו
 ירמיה .פ"פ רח" רניצמומש כ םירמהאה
 םויב 'פ יתבר 'ספבו ,ומשב אירזינ הדוו

 ,ומשב אתפלח ןב ןועמש 'ר ב"ס ינימשה
 ,םינורחאה םיאנתהמ היהש ןיאור ונא הזמו

 ר"א אי"ה ה"פ תובותכב וניצמש המו

 ל"צו ס"מ אוה ןמא הירחא ונינעו אחא
 אחא 'ר הזו : וס תובותככ הירחא "ונעו,

 ימלשוריה ירעשב עדונה ארומאה אוה
 ,תיבה | ןמזב היהש השעמ רפסי | אוהו
 4זי תומש רהזב אחא 'ר רכזנו

 יארומאל יעיברה רודב רודה לודג) ,אחא 'ר
 ,(י"א

 א"פ ןירדהנס שרופמכ דולמ היה אוה
 ואלי רולו ז"רמ רעב" הומדי "ר בופ
 ןירבעמ ןיא מ"מו ,ןיא ל"א +איה הדוהימ
 ,הרות יטועמו חור יסג ןהש ל"א הב
 יזפ ןב הדוי 'רו אחא 'ר ימחו יופא ךפה

 .ןנבר הזבמ ינתדבע הטיא ל"א
 רמאש וניצמדכ ,רודה ילודג לכמ לביקו

 ,ב"פר ,ו"פר תבשכ (אב) אבא 'ר םשב
 ,א"יה .יד"פ .הליגמ | ,א"ה  ר"פ \ םילקש
 ,החי"פ .ר"קיו

 ו"פ תובותככ אנהכ הב אבא ירך םשב

 ,ג"בקע אמוחנת ,א"ה
 המו יה ביפ .תבשבכ ההבע 4 השב

 ירח הגייה .רהבא ירא ,םו תרפרב הניצפש

 יר תבית םות ,יקפפב קחמנ רככ אחא
 ,אחא

 ,:וכ ב"ה ז"פ תבשכ אלוא 'ר םשב
 ,ב"ה אפ הב יב

 םשב
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 ,א"ךל אמוחנת ירדנסבלא 'ה םשב

 ,ה הי ייפיפ .תוברבכי .רשלא -ר:,םשב
 ,,חי הליגמ ,ז"ה ג"פ הטוס

 ,ב א"ה א"פ ןיבוריע איעשוה 'ר םשב

 'ר :ג תוכרב וניצמש המו ,א"פר הכוס
 'ר תבית םש .קחמנ רבכ ומשב איעשוא
 ,איעשוא

 ןה"ה אופ  ןיבוהוק  אריז" 'ר;/רםשב
 ווה רז אחא דוברה דפ תבשכה
 ,'וכו ןילייממ

 ,גחא"פ ר"הק ייפליח םשב
 ,ביא"ה אלפ .תומורת :יאנניח.'ר םשב

 ,ר"פס ,י"ה א"פ םש ,ןיבוריע שיר
 ,הכחתקח ,דדְךל אמוחנת אנינח 'ר םשב

 לבק:םירתמ יאנינח'ה דה ג"פ יאמדבו
 ,אחא 'ר

 ,יהדח"ה א"פ ןיבוריע יידפה 'ר םשב
 ,ד"פסבו

 ביפ תוצרפ וולי ךב"'עשוהו יה םשב
 השירה

 ה ביפ ש"עמ .זנחוי .יר,םשב
 איחו ד"קה דיפ .תוברב ופי יח .םשב

 מב ,תוסרבב ,ףסלי בר
 אמוהנת | ,אנינה ריב יפו .(ה .,םשב

 ורכהב  קהקדמ ומ .םוחפפבו . ,הכ- תקוה
 ,אנינח 'רב יה

 םפ..תיבקב האהוהנ רב פויר. םשב
 ה

 ,ב א"ה א"פ תומורת אסי 'ר םשב
 ,ו"ה א"פ | ,א"פר ןיבוריע אנהכ םשב

 ב לוח
 יל "רך םשב

 כ ,תובהב

 ר"כיא ,םירוכב .שיר אשיימ 'ר םשב
 ,חנז 'פ

 ,הקאב'פ ריקו .ןומיפ 'רל לאש
 שירו ,ןיבוריע שיר ימלשורי בר םשב

 אהב בפ, תינעת  ,הכוס

 םשו ,ו"הס א"פ ןיבוריע לב"שר םשב
 נחי בל ללב ףכ אחא רה ו כ אופר

 8 חה אפ ןיבוריע

 אחא 'ר

 א"פ תוכרב ינמחנ רב לאומש 'ר םשב
 הזה רמאמהו ,בידרומא :אמוחנת | ,ו א"ה
 ,אתפלח רב א"ר םשב םשו דדזכ"פ ר"קיוב
 ,אתפלח 'ר םשב וטדג"פ ר"הקבו

 נ"פ תוכרב אייח רב םוחנת 'ר םשב
 נח: היפ םילקש ,י"ה א"פ .תבש  ,ד"ה

 ב"בכ וריעב :ןייד היה הארנה | יפכו
 ןידל אב | יאקדופק יאני 'רש א"ה ח"פ
 ,אחא "רו יזפ ןב הדוהי 'רו ה"ר ינפל
 ףסומ תלפת רחאש ד"ה ו"פ אמויגו
 םהיתבל וכליש זירכמ היה | פ"כהויב
 םידימלת ול היה ןכו ,תוקוניתה .ליבאהל
 ן ור נהיו יז"ה א"פ - ןיבוריעכ הברה
 םע יאמורד עושוי 'ר םק אחא 'ר ימוק
 לכ יכ ןכ תמאהו ,אחא 'רד ידימלת
 ,וידימלת ויה אלש פ"עא יעיברה רוד ילודנ
 רפב יפויייתו = הנוי 'ירב'נממ ולבק
 עב משב הנוי 'ר .רמאש :ד"הס כ"פ

 הירקבמל וקלס יפוי 'רו הנוי 'ר ט"ה ו"פ
 ויד יפנ בב ,שושת הוהר אחא 'רל
 יוחא ימודבא 'ר לע אחא 'ר סעכשב
 תיעיבשבו  ,וסייפל יסוי 'ר לע | יפוי 'רד
 ,אחא 'רל תילאש יסוי 'ר רמא א"ה ו"פ
 וו 'ר ,ניהס נ"פ .,ב"ה .א"פ .תוכרבו

 ב"פ תומורתבו ,'וכו ןיבתי הוה אחא 'רו
 לא 5 ןירמא יסוי ירו הנוי 'ר דה
 ,רמא הוה ןוכבר אליא 'ר ןכ אחא
 יח ניב תבש | "ה ב"פ | .תומורתבו

 ו יפו רך תקולחמ ,ב א"פר ןיבוריע
 היל הוה הנוי 'ר ד"ה די"פ תבשבו ,אחא
 ירורד התורכז ןמ | היל ןותייא ןימורמצ
 .יתש אל אחא 'ר ,יתשו

 ור וטכ יהיה לדינ" רב  ןימינב 'ר
 |( "פר תומבי 'ג"ה היפ יש"עמב

 הטשב םירמואה

 ןרפ לג הב אבא 'רד הובא אבא 'ר

 א"פ האפבכ ל"צו ,ג'ה מ"פ |תוכרב
 קרמ. אבא ירד הובא 3 א"ה

 אמותנת ., משב = ובא ,ר

 ,ררדתודלות

 ,טחאריו

 ה
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 ויה ד"פ ש"עמ ומשב 1הפיירב אש
 ,גכדד"פ ר"כיא ומשב הארצב רזעלא 'ר
 ,אדחי"פ ר"ב ומשב אנסיב רב רזעלא 'ר
 ר"ה ,י"ה ג"פ- תומבי רמשב אנטיב ד

 ,\"ר"פ
 ,ח"ה  ג"פ" םירדנ ומשכי ןושלג "ל
 ,ז"ה ג"פ הטוס ומשב ייחלממ אפוד 'ר
 ו ונ"ב"ה ה"פ" תוכרבי משב 7

 ,א"ארקיו אמוחנת ,דחא"פ ר"ור
 אתקספ ומשב ןיבא רב ןהכה"ה"ר

 ,הכ יתבר
 ,ו"ד"פ  ר"ד ומשבר ה

 ,א"פר תבש ומשב היקזח 'ר

 ,.בדא"פר = ןיבוריע ומשב היקלח 'ר
 ,ג'ה ב"פ םילקש

 ו"פ תוכרב 'ומשב אדא רב אח |

 ,א"הס
 תוכרב .ומשב " םומימ

 דיה עפ

 הכוא "מ "משב אגנס רבו הדוחא ייל

 .םיחנאנ המע לכ 'פ

 ,וונ א"ה - ט"פ תוכרב 'רמשבי ןפוי 5
 ,הדהביאד אתחיתפ שיר ולאש

 אתהיתפ שיר ומשב ןינכסר עשוהי 'ר
 ,ה-הכיאד

 .ה"ה י"פ תבש ומשב יאמורד עשוהי 'ר

 'דמ ומשב ידיא רב בקע רו
 ,רדאפ"פ םילהת

 ב"פ הכוס וטשב "בא רב ברו מ

 ק"ומ (היבא רב .אי ט"ה | א"פ הליגמו) ג"הם
 אמוחנת ,ב"ה י"פ ןירדהנס ,: םדא"ה נ"פ

 ,וביא רב .וכדב"פ .ר"מבו המ

 ,הדהביאד אתחיתפ שיר ומשב ןמחנ 'ר

 ,הדהכיאד אתחיתפ שיר ומשב הימחנ 'ר

 ,בכדתודלות אמוחנת ומשב רבחה ןתנ
 ,א"ה ו"פ תובותכ ומשב אפידר 'ר

 ןיבוריע ג"פס תבש"" הימק וש יה
 ,ו"ה א"פ

 ב"פ תינעת ומשב אני רב לאומש 'ר
 אה

 11 אחא

 ,ג"ה ב"פ ןירדהנס ימוק ינת ןקזה לאומש =
 ןיבוריע ומשב אנפרכ רב ןועמש 'ר

 "ה אוב
 גב דיפ .ךייכיא משב םותנת

 ,אידח"פ ר"ב ומשב יאדפת 'ר

 .ילבבב אחא 'ר רכזנ םא
 םושב רכזנ אלש הארנ בר ןויע ירחא

 ,זמ תוכרב וניצמש המו  ,ילבבב םוקמ
 בר לע .אתדועסב .יבתי רוה ברה ידימלת
 ,ןל ךרבמד הבר ארבנ אתא ורמא אחא
 ימלשוריד אחא 'ר הז אוהש רמול א"א
 אלו ילבב היה אלו הברה רחואמ היהש
 סרוגש ם"קד תסרג רתוי הארנ ךא לבבב
 אלדרב אחא בר אוהש וא "בר, אתא
 ראובמכ ברד םילודגה וידימלתמ היהש
 ,וכרעב

 ,אהא ברל ייבא ל"א : כ ןירדהנסבו
 הארנו  ,ףסוי ברל ם"קד תסרג | תמאב
 בר הזמ השענו אברל בותכ היהש רתוי
 ,אחא

 תיבמ) קיפנ יכ ,ם תוכרב וניצמש המו

 ינא הדומ אחא ר"א רמוא יאמ (ץחרמה
 אחא 'ר אוה רואה ןמ ינתלצהש --
 וניה והבא 'ר םש רמא רשאכ אנתה

 ומכ "היה אחא ירש יעודי ה אח ה

 םש אוה ןכו ,ליעלדכ והבא 'רד ודימלת
 םנכנה אחא ריאד תחת .םיסד"תמהה
 רמול רואמ בורקו ,ר"ת םרג םד זיקהל
 ר"ת בותכ היהש תמא תוסרגה יתשש
 יאמ יאק יכ םש םייפמרכו ,רמוא אחא 'ר
 אוהו ,םנח אפור ךורב אחא ר"א רמוא
 לעב אחא בר םתסו ,אנתה אחא 'ר
 אבר רב אחא בר אוה אניברד היתגולפ
 ,וכרעב + ראובמכ

 ,םיטרפה ויארקמ
 ה"פ ש"עמב יול וא ןהכ היהש וניצמ
 דיתסבו ,רשעמ ביסנ אל אחא 'ר ה
 היתגולפ לעב אחא בר לע הז איבמ
 וברחנ רבכ םהימיב יב הוב גגשו אניברד
 ,י"א תובישו

 וימח
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 תוכרבכ אפילחת 'ר היהש וניצמ וימח
 ,וחא"ה א"פ

 ךמד ךכ א/ה ב" ן"ע רכמ התרימפו

 ,םויה עצמאב ייבכוכ יזחתיא אחא 'ר

 ישארמ דחא אוהש רמול לכונ וילעו
 המכ רכזנ אוה יכ ימלשורי ס"שה ירסיימ
 ,ימלשוריב םימעפ תואמ

 ,הימרי 'רד הובא אבאד ויחא אחא

 לודנ ךל ןיא בר רמאש :ונ תבש רכזנ
 הובא אבא ונמו ונרודב -- הבושת ילעבב
 הוחא אחא הל ירמאו אבא רב הימרי 'רד
 רמ רפסאד אבא רב ,י"רד הובא אבאד

 ,ווה יחא אחאו אבא

 ,יאחא רמד הוחא אחא בר

 םיסופרה לכ תסרגל :איק תבש רכזנ
 ,ןיפחויה ינפל אסרגה התיה ןכו םינשיה
 רמד יוחא יובדחא בר יעב ונלש אסרגו
 ,אחא ןמד וא אחא

 .היתקרבמ יסוי 'רד יוחא אחא 'ר
 אבומ ןכ אחא רב בקעי 'ר ינפל היה

 ,ורכז יתאצמ אל בתכ ד"הסבו ,ויכחויב
 תנוכד ןדע לחנ לעב ןואגה תרעשהו
 ותסרגו ב"ה ב"פ ב"ב ימלשוריהל ןיסחויה
 רבפו ,"היתקרבמ | םי "רה קילס .תנח
 'ר קילס וניתסרג לבא ,םוקמ םש אוהש
 רקבל אב יפוי 'רש ונייה היתרקבמ יסוי
 ,םש אבומדכ הלוח היהש ויחא תא

 רב אחא בר אוהד אכירא אחא בר

 ,אפפ

 תוחנמכ ה"רמ לביקו ילבב היהש הארנ
 ,גל תוכרבו ,ה"רא אכירא אחא בר :הל
 אננוה ברד הימק  אכירא אהא ירה גה

 לכב .אוה .ןבו ,,היהה .תומק ,םהט ם"קהבו
 בתב ד"הסבו) ןיסחויה תסרג היה הזו י"ב

 לכמ לביקו י"אל .כ"חא הלעו ,(יתאצמ אל
 ימר ,איק תבשכ ןנחוי 'רר ידימלת ילודג
 רב אחא בר אוהד אכירא אהא בר היל
 'רל ביתוא ,גיק םשו | ,והבא 'רל אפפ

 אבא רב אחא בר--יאחא רמד הוחא אחא בר

 ה"רבו ,ז"ר ימוק יעב ה"פס ש"עמו ,אבא
 ₪  תוטביבו .ז"ר ימנה המא .ח"ה ר"פ
 הארנ .,ז"ר ימוק יפפ רב. אחא 'ר ב"ה
 ג"ה ו"פ תובותכבו ,אפפ רב א"ר אוהש

 שום ייפ . םירדנבו ,ימיא 'ר יטוק .יעב
 == שימיא 'רד ארדנ ירשימל קילס

 הכו נטה .יה.םושמ .רמא ..,פ .ק"בו
 וא ,אפפ רב אבא 'ר םושמ וא ,אפפ
 ,ומשמ רמא אפפ רב אייח 'רש

 םשו םימעפ 'ג :רכזנ ד"פ ןירדהנסבו

 ,הנעמ ,טפשמ,, ויתוכלהל ןמיס ונתנ :דל
 ןינד תונוממ יניד :דל םש וניוה ."הטמ
 ר"א ארמגבו ל"צב) אחא ר"א מ"המ םויב

 :ול םשו ,הנעת אל ןירב ,ול םשו ,(אבא
 ,הטת אל ןירב

 רשה"שבו ,ד"ה א"פ תועובש רכזנ ןכו

 ןימינב רב ןיבא רב אחא 'ר 'ו קוספ ח"פ
 ,יפפ ברד הירב אחא 'ר םשב

 .,אבא רב אחא בר

 איבוברע האב הזה ארומאה רבדב
 ארומא םושב ןכ וניצמ אלש המ הלודג
 אבא רב אחא ר"א :גיק תבשב יכ ,רחא

 וימח היהש :אפ ןישודיקבו | ,ןנחוי ר"א
 כ םשב .רמא .: םי "עב . ,ארסח .. ברד

 תוחנמב ,אברל השקה :ד םיחבזב ,אנונמה

 השקה ,דפ תוחנמב ,ישא ברל השקה :ה
 כ ,הימק ביתי .,םמ | ןילוהבו . ,הברל
 ירבד לע ףיקתמ :דמ תובותכבו | ,אנוה
 ?וזמ הלודג איבוברע ךל ןיאה ,ל"ר

 אלש רוריבב הארנ לודג ןויע רחאלו
 תחא ראבנו הזה םשב ארומא םלועמ היה
 ,תחאל

 תו םיקרו ,ש"ארה תסרנ :גיק .תבשב
 ,ודימלת היהש עודיכ י"רא אבא רב אייח

 ןנח ברש עודי רבכ :אפ ןישודיקבו
 אחא בר אלו .ח"רד וימח היה אבר רב
 ,אבא רב

 רמא אדא רב אחא בר ל"צ :םטי ז"עבו
 הכוסב ןב אבומרכ בר רמא אנונמה בר
 ₪ קרב ומכ ל"צ :ד  םיחבזבו ,: אכ

 אדא



 אדא רב אחא בר--אחא רב אבא רב אחא 'ר

 ודימלת היהש ,אברל אבא רב אדא
 ל"א פ"קד תסרג :ה תוחנמבו ,,בב .ב"בב
 ויהש עודיכ ישא ברל אבר רב אחא בר
 ,אבא 'ר השענ "אבר,  תביתמו םירבח
 אחא בר ל"א ס"קד תסרג :רפ תוחנמבו
 ,ודימלת תמאב היהש הברל אנוה רב
 אחא בר ביתי ס"קד תסרג ,טמ ןילוחבו
 הזבו ,אריז 'רד הימק אריוע וא איוע רב

 ,םש ארמגה ירבר ךשמה לכ בטיה ןיבנ
 ו"רד הימק .איוע רב אחא בר בשיש
 ,ש"רכ הכלה לב"ירא ךולמ ר"א רמאקו
 ןיא ' ,תדמאק  האברע 'ךולמ "ןשי
 ךיא ארמגה רמאקו ,רמאק ש"רכ הכלה
 היחכשא ז"ר לול יב ןעי .,תאז ז"ר עדי

 ךולמ ר"א  רמאקו .ביתיד יב
 רמד ייח ז"ר ל"א ,ש"רכ הכלה לכ"ירא
 הירתאל ןניעלקיא יסא 'רו אב"חרו אנאד
 הכלה רמ רמא יא היל ירמאו ךולמ 'רד
 ךשמה לכמו ,ירמא הכלה ןיא ל"או ש"רכ
 ,י"אב היח הז לכש ןיאור ונא רמאמה
 ? לבבב היהש ה"רל אוה תוכייש המ לבא
 וכרד הרוי .תמאה ןכלו ,ונלש אסרגכ
 רמא י"א רב היהש איוע רב אחא "רש
 היהש ז"ר לבא .,ךולמ .'ר ירבד ן"ר ינפל
 עדי פ"אפ ותא רבידו ךולמ 'ר םוקמב
 ,רורב הזו ,ךולמ 'ר רמא ךיא תמאה

 הבהא רב אדא בר ל"צ :דמ תובותכבו
 ,:מ םש אתיאדכ

 .אחא רב אבא רב אחא 'ר

 ,וניבר םושמ רמאש :הכ תוכרב רוכזנ
 אחא רב אבא 'ר ךרעב ונראב  רככו
 ,ןאב םג ל"צ ןבש

 ,לממ רב אב 'רד הירב אחא 'ר
 ל"צו ס"מ אוהו ,ו"ה ו"פ תבש רכזנ

 סופדב אוה ןכו מ"ב אב 'ר םשב אחא 'ר
 ,ןישאמארק

 .ייפא ףב אהא-בה

 השקהש ,ד תבשכ אניבר םע ירמו ליקש
 אליש בר רמא םש רמאש המו ,אניברל
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 ,ס"קד תסרגכ אניבר רמא ל"צ ,םלועל
 אמלשב אניברל השקה :טל ק"ב ןכו
 לש ונב היה אלש ןיאור ונא הזמו ,ייבאל
 ,ייבא םתס

 ,ןימיגב רב ןיבא רב אחא 'ר

 םשב רמא 'ו קופפ ח"פ רש"הש רכזנ
 כ"רד 'ספבו ,יפפ 'רד הירב אחא 'ר
 ,יפפי 'רד הירב אבא "ר\ םשב כרנ טטמ

 ,אדא רב אחא בר
 ונב תורעב ברמ לבקל דוע הכז אוה

 ירמ אבאמ רמאש :םכ תוכרב אפפ בר
 הימשמ רמא ןכו ,ברמ ירמ אבאו יל עימש
 .; וט ןילוחכ ברד

 אנונמה ברמ היה :ויתולבק רקיע לבא
 רמא .הס ןישודיק ורמאש הזו ,בר תוכלה
 הל ירמאו בר רמא אדא רב אחא בר
 הכוס אוה ןכו ,בר רמא אנונמה בר רמא
 רב אחא ברל שבתשנ :םיז"עבו ,:אכ
 ןיבוריעב אוה ןכו  ,אדא רב ל"צו אבא
 ,בר תוכלה אנונמה ברמ  לביקש :זע
 הדוהי ברד הימשמ רמאש וניצמ ןכו
 .; צ ןירדהנסכ

 הזו רצק ןמזל י"אל הלע הארנה יפכו
 רב אחא בר אתא יכ ,ל ןישודיק ורמאש
 םםירדנבו ,'וכו יקספ אברעמב ,רמא אדא
 ירש לביק םשו ,אתא יכ תבית רסח ,חל
 יקי בכ .אלועמו + זי תבשכ קחצי

 ןיתחרמ וידי  ויהש דע םימי ךיראהו
 וילע םותח היהש רטש אציש .,זסק ב"בכ
 רטשה אבשכו ,אברו אדא רב אחא בר
 תמיתח איה הזוש תמא רמא אבר ינפל
 אחא בר םע יתמתח אל םלועמ לבא ירי
 ,םתמיתח ףייזש רטשה לעב הדוהו א"ב
 תמיתח ףייזל לוכי היה ךיא אבר ולאשו
 יוכ הכוסבו .ןיתתרמ וידיש א"ב אחא בר
 היהש ינפמ 8 ץוח ןשיל אבר וריתה
 הברה ריעצ היה אברש פ"עאו ,רעטצמ
 ןבל רודה לודג זא אברש ןעי ךא ונממ
 ,ולאש

 רכונו
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 וניצמש המ לבא ,: טו הגינח  רכזנו
 ימרד אקויד ישא ברל רמאש ,ח מ"ב
 אחא בר ל"צו ס"מ אוה ,יכיהמ אמח רב
 ןמש אב שובשהו ,ס"קד תסרגכ איוא רב
 וצוק הקחמנש ת"ילד השענ ד"ויהו ו"יוה
 ברד הירב אפפ בר  וניצמו ,ד"וי לש
 ,:אכ ןיבוריע אדא רב אחא

 .הבהא הב אהא בר

 בה ליצ בש ךא | ,,הצ ןיבוריע .רכמ
 : דמ אמויב ןכו ,ם"קדבב הבהא רב אדא
 ימלשוריבו ,אדא בר ל"צ א"ב אחא בר
 בר םשב אנינח 'ר א"הס א"פ תועובש

 רמאמה אבומש ומכ ל"צ אוחא רב אחא
 ,אבא רב אדא בר :ו תועובשב

 ,איוא ברד הירב אחא בר

 ישא ברל רבח דימלת ומכ היה אוה
 רודיפבו ישא, 3ה..םע. .לודנ. קלח . ,חקלו
 הירב אחא בר ל"א דימת וניצמדכ ם"שה
 ,וחמ:'/ןיבוריעב ישא . ברל  איוא | ברד
 (: אנ ,הל םירדנ ,,וע תובותכ ,: דמ םיחספ
 (.בס קבב ל"'ציןבו) .(; בפ | ןיטינ = ,,ןל .ריזנ

 ןילוח בק | בפ חס ומ ג בב ,,וצ ם"ב

 ישא בר םע יעתשמ ןלוכבו ,.פ :םל :זו
 ימ םודקה ישא בר םע אלו) אניברד וריכח
 | .ברד הימקל חלש :דק מ"בו ,(היה אלש
 ידימלתל והניחכשא : אי ןיבוריעבו ,ישא
 תרוצב ידימ רמ רמא והל רמא ישא ברד

 ,רכו 'תתבה

 ברד .הירב אתא בר ל"א ,ח מ"בו
 אנא ברה .תירכ  ל"צ ישא ברל" אדא
 ברל לאשש ,אל ןילוחבו  ,ם"קר תסרגב
 תסרגכ ישא ברל ל"צ ,יאמ אטחמ השנמ
 הבר ןמוב היה ..השנמ בר יב. ,ם יקב
 ברד הירב אחא 'רו אייח 'ר ,זל תוחנמבו
 'ר תבית קחמנ רבכ :,חנמו ןיוכמ אווא
 | ,ם"קדב ,אייח

 רודב היהש רורב תומוקמה ולא לכמו
 אוה איוע רב אחא בר לבא ,ישא בר
 ברעב | ראובמב י"א רכ רחא  ארומא

 אקיא ברד הירב אחא בר--הבהא רב אחא בר

 םגש שיגרה אלו דחי םבברע ד"הסבו

 .םדירפה ןיסחויה

 ,איעשוא רב אחא בר

 אוהו ןיבוריעד א"פר ש"ארהב רכזנ
 בר ימלשוריב ונלש אסרגו ,םש ימלשוריב
 .איעשוה 'ר םשב אחא

 ,אחא ברד הירב אחא בר

 ךא ,ישא ברל השקהש ,אק תבש רכזנ
 כ קדבכ אבדה היחב ל"צ

 רב אבא 'ר ךרע .אליא רב אחא 'ר
 ,אלוע

 ,אקיא ברד הירב אחא בר

 ןיעב יובא ןמזב היה אקיא בר ויבא

 בקעי רב אחא בר תוחא אשנו הס
 ,דע תובותככ אחא בר תא ול הדילוהו
 ר"א בקעי רב אחא בר רמא םש ורמאש
 ברד הירב אחא בר היביתיא -- ןנחוי
 ריפש בר יב רב ל"א -- היתחא רב אקיא
 ? תרמאק

 קנו ילכו. וחד םוקממ רד היהו
 אינורגהמ רזעלא 'רש ,גס ןיבוריעכ ונממ
 בר יבל ועלקיא אפילחת רב אחא ברו
 אחא ברד הירתאב אקיא ברד הירב אחא
 אתלית אלגיע והל דיבעמל יעב ,בקעי רב
 אחא בר ל"א והל יוחמקו אניכס יתייא
 אחא כר אוה) ? אבסל היל שוחיל אל ת"ב
 ,(ה"רד ודימלת היהש לודג ןקז היהש בקעי רב

 היה בקעי רב אחא בר םוקמש עודיו
 תותירכ וניצמו ,,הל ןישודיקב יאנפופב
 ,ייבא רב יביב ברד הימשמ רמאש :נ
 פ"רל ץרתמש ,\ תבשכ פ"רל רבח היהו
 ,פ"ך םע קלוח ,ל םירדנבו ,ותיישוק
 קלוחש רורה לודג היה ישא בר תבישיבו
 ,:אכ תוכמב יביב בר ירבדב ישא בר םע
 אברד אקויד"ישא ברל רמא ,דע ק"בבו
 ,ישא ברל השקה :ביק ןילוחבו ,אכיהמ

 תאו  רמאש ,במ ריזנ וניצמש | המו
 ףיקתמ --- אתיירואדמ ולוככ ובור תרמוא

 הל



 אנוה רב אחא בר---בישילא רב אחא בר
0-0 

 אמט ריזנב יאה אנינח 'רב יסוי 'ר הל
 חר"ביר אלה ד"הסב "ז"ע המחושב
 ברד הירב אחא ברל אבוט םידק היה
 אל ח"רב י"רש מ"קל תמאבו ?אקיא
 לע יאק ךא ,אחא ברד ותשרד לע יאק
 ורמארכו תובכעמ תורעש יתשד הנשמה
 קופפה םג םאו ,ףיקתמ ה"ד 'פותב םש
 אחא בר תשרד ךייש אממ ריזנב קר יאק
 ,רורב הזו ,אתיירואדמ ולוככ ובור רמול

 ה"ר ודימלת יפב ונל וראשנ ויתוכלה
 ,: הכ הליגמכ ומשב דימת רמאש חונמ רב
 ן: אע = מ"ב זז חנ.ק"ב רכה
 ,יצ :,לנ . תוסבי רכז :ןכו :((םמ הלהב
 מ"ב = ,זמ: ק"ב וכ ןושורוקה וואו

 : הכ תוהובב +: דל 'ז"ע ובני .ןיחההנס הע
 ,+ 2: תותיהכ 8

 ר"קיו רכונ .בישילא רב אחא בר
 ,וחה"לפ

 .ימא ברד הירב אהא ב7

 ינשבו ,:ם .. םיחכז דפ, אמט רבא
 אחא בר ל"צ אמויב יכ פ"מ תומוקמה
 ,חכ ז"ע רמאמה אבומדכ אברד הירב
 אוה ןכו ,(,חב ל"צו .חפ ז"ע ןייצ ד"הסבו)
 ל"צ םיחבזבו ,,דפ אמויב ם"קדב אסרגה
 תצבוקמ הטיש תפרגכ ימא רב יובדחא בר
 ,םש ס"קדו

 .ישא ברד הירב תו

 ,אניברל .השקהש ,אצ םיחבז רכזנ
 ,ס"קדבכ אברד הירב אחא בר ל"צ תמאבו
 ישא ברד הירב אחא בר :זצ :ןילוחבו
 ,בר :רב//םש :ל"צ אניבה !.םע-תקולמה
 אבומ ןכו חלשיו 'פ תותלאשה תסרגכ
 הזו ,איצניוו םופרב שבתשנש ם"קדב
 ,וורחאה אניבר אוה ומע קלוחש אניבר

 תומבי רכזנ ,רמ יביב רבחאהה 7
 הימשמ ןנירמאק יכה אניברל רמאש .ח
 ,אברד
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 ,אנזיב רב אחא בר

 ; ג תוכרב אוה ןכ אדיסח ןועמש ר"א
 אנזיב רב אנח בר ל"צו ם"מ אוהו
 תוחנמו .ז .תוכרבכ ומשב דימה רמאש
 .ם"קרבו .י"עב אה .ןכו ג הל

 ,אדמג רב אחא 'ר

 בלקתת ומר ףוס ילשמ םוקלי רכזנ
 ,'וכו רסומ ק"א יאמיסי "אי ב אה

 םשו : אל הליגמ ורוקמו ם"מ אוה לבא
 אוה ןכו יסא ריאי םדפנ רב ה

 רב אייח 'ר ה"ה ד"פ הליגמ ימלשוריב
 ,ארמג

 .אלדרב אחא בר
 ארש ברש ,וכ הכוסכ ברד ודימלת היה

 ,יקב םושמ הכוסב אתליכב אנגמל היל
 אלדרב אחא בר ול רמא ,רי הציבו
 אהא ברל בה .ל"א\ ק"קד תסרגו .(םורפל
 אקירומד אבק בר ל"א ,די ןיטיגבו ,אלדרב
 ,הנולפל ,היבהי הפה ולו תיא

 ,אנוה בר רב וא אנוה רב אחא בכר

 ,,ע .ב"'בב ..תשש " ברדי  .וריטלת ה
 בר רמא ,תשש ברמ יעבש ,גמ ןירדהנס
 חס :כ ןיבוריע ,.בל .גכ תוכרבכ תשש
 ורימלת היה .ןכו ' בפ 'ןירדהנכו גל /(ם"ב
 אנוה רב אהא בר :ול תועובשכ הברד
 קחצי ברו: חב"פרה , הירב "לאומשברו
 ,הבר יב תועובש ונת הדוהי ברד הירב
 ל"א --- םהמ לאשו אנהכ בר והב עגפ
 ביתוא : דפ תוחנמבו ,'וכו יאתיג רב אבד

 (ס'קר ,אנוה רב ל"צ) אבא רב אחא בר
 אדפח בר ןיב חילשה היה אוהו ,הברל
 םיחספכ הזל הזמ תוכלה איבהל הברל
 .;;(טפ תומבי ,,זמ

 םירדנבו ,: וע ןילוחכ נ"רל השקה ןכו
 ינתד דע השא אשי אלש רדנ דחאש ,צ
 אתא ,ורדנ ריתהל הצרו לוכי אלו אתכלה
 ואישהו והעמהו אנוה ברב אחא בר
 ארסה בר ינפל ואיבה כ"האו השא

 ריתיש
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 ,וררנ ול .ריתיש
 יא אתלמ אה יכ דבעימל
 ,אוה הבר .ארבגרי:ה"רב

 עמשמדכ וריעב ןייד היה הארנה יפכו
 אתימושב השא שריק דחאש :בי ןישודיק
 אנוה רב אחא בר החלש אקושב אסאד
 היל .חלש .יאמ ג"הכ ףסוי ברד הימקל
 ילולב, לכו .ם עעגלתהה הכח \בהכ  הוהננ
 בב ,הבק ,תבשבו אבהו גב םע רותה
 אנינח רב ה"רו ארפס בר םע בשיש :זסק
 ,ייבאו

 ,אבר םע ירמו ליקש ןלוכמ רתויו
 ןילוח ,:אע | ,זמ תוחנמכ אברל | ביתוא
 אברס עב 7 35 תבש יאברל יישר בל
 זימרוה ארפיא החלששכו :ונ ןישודיק
 אבר חלש הרובע בירקיש אברל ןברק
 םהש ה"רב אחא בדו ארפס בר תא
 :זטק םיחבזכ ,ןידה פ"ע רבדה ואיצוו
 ךלמש םדוק הז היה ב"א) םש היה ייבא םגו
 השקהש :וס תבש וניצמש המו ,(אבו

 ם"קד תסרגב ל"צו ס"מ אוה ישא ברל
 .אברד הירב אחא בר

 אבר ,השב םית ב ורקא | ההנ

 אל .תרבב

 ,אניבז רב אחא 'ר

 פיט -אוהו .,רדח"פ- הבר :והבדמכ רכזנ

 ןישודיק ימלשוריב אוה רמאמה רוקמ יכ
 ,אנימז רב אבא 'ר אתיא םשו א"ה ד"פ

 הירב הבהא ךרע .אריעז רב אחא 'ר
 רד

 ,ירמ אייא ירקתמד איידח רב אחא
 ,םימכחה ןמ וניא אוה לבא ,,הל ןיטיג רכזנ
 ,ותשא תא שריג ןכ ומשש רדחא ךאו
 רב אחא בר סרג :דל םש ח"ר שוריפבו
 ,ירמ רב אבא ירקתמד ארויח

 ברמ יעב ..אייחייבהד:הירב אחאבר

 ,אברד הירב ל"צש הארנו ,,י םירדנ ישא

 אבא רכ אח הד הב אחא בר

 יר. רמא יפה .רפאש '(הי " תוברב רכזנ

 םיכח ןאמ - רמאו
 אחא בר. ואל

 אנינח רב אחא 'ר--אניבז רב אחא 'ר

 הירב אבא ר"א ס"קה תסרג לבא ,אייח
 ,אבא לב, אייח .'ר רמא ובה אב"חרד

 תשש בר רמא ,אנה רב אחא 'ר

 הבר ס"קד תסרג לבא :חס ןיבוריע
 יאחא 'ר : אל תוחנמ ,:חל ז"עבו ,ח"בב
 ,י"רא ח"בב

 ,אנינה רב אהא 'ר

 הדאשנ אמוחנת רכזנ אנינח 'ר ויבא
 לש ויבא אנינח 'ר םשב וניתובר ורמא
 אמוחנת 'ר חתפ ךכ זכדחלש םשו ,אחא 'ר
 "רך" "לש :וובא אנינח 'ר םשב אבא : רב
 ילאומש תוחא התיה ומאו ,אנינח רב אהא
 ןואוטהמא הומו ,,הנ" .ק"בב םוחנ = רב
 :םע לע ארקנ ויבאש רודה לודג היהש
 גב

 'םשו דולב היהש הארנ ותדלומ םוקמ
 ו ותוברבב לב"יר תובלה  לביק
 רמא ,ח םשו ,לב"ירא אנינח 'רב אחא
 ו ב ןילוחבו  ,ארק יאמ לב"יר ירבד לע
 איבהו ,לב"ירא אמורדמ חב"אר אתא יכ
 *ר אתא יכ וניצמדכ תותיירב המכ םשמ
 הידיב אתינתמ יתייא אמורדמ ח"רב אחא

 ₪ לבא | ,,חנ זמ 'תומבי ,,רנ הבוסכ
 לברק ןכ ךא .לב'יףד  ודיפלה היהש
 'רד ודימלת היה תמאב יכ וידימלתמ
 .תבשכ ןנחוי 'ר תוכלה ונממ לביקו יפא
 ולה קמב .,במ אמ .. ןירדהנפ ,: המ
 ,(אנניח רב םשו) ג"פס תבש ,.גק תוחנמ

 םשו ,,הס תומביכ והבא 'רמ לביק ןכו
 יסא ר"א ייבא רמא ח"ב אהא ר"א ,אק
 *ר םע גילפ ,ה תוכרבו והבא ר"א ל"צו
 יאייח 'רד הירב אבא 'רו ,ידיא רב בקעי

 קלוח ןכו ,י"רא יכה והל .רמא אבא רב
 ה וינולודג היהו "5:5 ה"רב 'אלוע 'םע
 לבבד יארומא ילודג לכ ושקה ויתוכלהמש
 רמאהו אלבמ 'רל נ"ר ל"אש ,,בלק ןילוחכ
 ל כ ןיבוריעבו . ,אנינח..רכ . אחא .'ר
 ,חב"אר רמאהו ףסוי ברל אבר

 .תבש ונל וראשנ תורקיה ויתושרדמ

 ,הנ



 תףסוי רב תא ברה האהפה הב אחא 1

 הדמ התצי אל םלועמ ומשב ז"רא ,הנ
 .אנ םיחספו ,הב רזחו ה"בקה יפמ הבומ

 ןינמ זמ ןירדהנס ,'וכו בה"עה זה"עב אל
 ורמאש המו) ,קירצ לצא עשר ןירבוק ןיאש
 ןילוחבו ,"ייבאל, תבית רסח פ"ר ול רמא םש
 השקהש אלו ייבאל השקה פ"רש ןגוהב אתוא :ו
 ,אפ ןירדהנסבו ,(י"אב היהש ח"ב אחא 'רל

 -- םירהה לא ביתכד יאמ רקיה ורמאמ
 דרי אלש הז אמיט אל והער תשא תאו
 ברק אל הדנ השא לאו ,וריבח תונמואל
 תוכרבו ,הקדצ לש הפוקמ הנהנ אלש הז
 ךומסל ואר המ ומשב יול 'ר ד"הפ ב"פ
 ורכזנ ןכו = ,'וכו ץבקמל םינשה ךרבמ
 4 הע תבש אנ ,ח תוכרב וירמאמ
 'רמ ,רדםישודק רדחנ זח-תישארב אמוחנת

 ,טכדוט"פ םילהת

 תוחנממ ונממ רמאמ איבמ ד"הסבו
 אחא 'רו  לוספ הזבו \ הזב "הנוש  +בל
 אוה םש יכ הזב גנש הליחמבו ,רישכמ
 םש ורמאדכ אנתה אחא 'ר אוהו אתיירב

 ,יאנתב

 ,אדסח רב אחא 'ר

 ךרעב לארשי רצואב איבמ ןכ :ול ב"ב
 בר רמא  םש יכ הזב גנשו םיארומא

 אחא 'ר אוהו איה | אחא ברו יארסמ

 ,אנתה

 יחא 'ר ךרע .הישאי רב אחא 'ר
 ,הישאי 'רב

 אבא 'ר םשב רמא ,יסוי 'רב אחא 'ר

 ,ד"הסב אבומ ןב = ,א"הס ד"פ | םילקש
 םשב יסוי 'ר ילבבה חסונב ונלש אסרנו
 'ך ךא ימלשוריבו ,אב 'ר םשב אחא 'ר
 ,אב 'ר םשב אחא

 .ףסוי רב אחא בר
 ויהש םיארומא ינש בברע ד"הסב

 תונוש ןהיתומש םגו םינוש םינמוב
 ףסוי רב אחא בר םשב דימת ארקנ ןושארה יב)
 (ףסוי ברד הירב אחא בר םשב ימת ינשהו
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 היה ףסוי רב אחא בר ןושארה ,דחיב
 קחי הב כ"ה .לש,ההוהה הסה החומלת
 ףסוי רב אחא בר ליזאו ךימתסמ ,מק תבשכ
 י"בבו ס"ט אוהו ףסוי רב אייח 'ר סרג ף"ירבו)

 נ"רד היפתכא | (ם"קד ,ןגוהב אתיא ף"ירה
 יבל ןניטמ יב ל"א היתחא רב קחצי רב
 אעב ,הילייע וטמ יכ ,אנילייע ארפס בר
 יאמ (י"בנר) ל"א אתא קיפנ יכ -- הינימ
 ארדופ רמל היל יעבתו -- הינימ רמ יעב
 ברמ,, יעבד יל יעבימ אל ארדוס ל"א
 רוריבב םיאור ונא הומ ,יל טישפו "אנוה
 י"בנר .ימיבג ...,אנוה| ברד. ודימלת היהש
 ,לורב, ןקז רבב, .תנה

 מ"ב וארט בלש שב לת חנה כ
 'וכו  ןנת תוינמק תפ ח"רמ לאשש ,זפ
 (ףסוי רב סרג ס"קדב לבא ףסוי ברד הירב םשו)
 ןיבש .רשב ח"רמ לאש | ,הק ןילוחבו
 בר רבס :טכ ןיבוריעבו | ,והמ םינישה
 ףסוי ברד הימק | ףסוי ברד הירב אחא
 ברד הימק ס"קד תסרג תמאב רמימל
 םע בשיו:,ףסוי רב ל"צש רשפא וא ישא
 כ"חא ובשיש ה"רד ידימלת לככ ףסוי בר
 אתביתמ ישאר ויהש ףסוי ברו הבר םע
 ףסוי רב אחא בר םשבו ,אתידבמופב
 ברו אנוקרי ילוחב שחש :יק תבש רכזנ
 תבשבו ,אפרתנו האופר ול דבע אנהכ
 אבקוע רמו אבילד ארקויב שחש ,מק
 לבא ,אשרדמ יב ליאש לזא ותוא אפיר
 רחואמ היה ףסו' ברד הירב אחא בר
 דימת לאשו ישא בר ינפל בשיו הברה
 תוחנמ = ,.במ מ"ב | ,,אל תומביכ ונממ
 מ"בכ לודג ףירח היהו ,:טס הדנ ,: הל
 תיטמ יכ ובישהו ,ישא ברמ לאשש :טק
 י"שרפו) יל ישקאו את םישרק תטיחשל
 ,(תושקהלו קימעהל עדויו דדוחמ התאש ךב יתרבה
 ןנירמא אהו ישא ברל רמא :וע מ"בו
 ברל רמא | ,גמ ןילוחבו  ,אברד הימשמ
 ,ארטוז רמד הימשמ ןנירמא יכה ישא
 ישא בר ימיב היהש ןיאור ונא הז לכבו
 ברד הירב א"ר םשב ארקנ םוקמ לכבו
 | ,ףסוי

 בר



 הרד הירב אחת בר %8

 בבני .תביי פהד 'הירצאחא בר
 ,ארטוז רמד הימשמ רמאש :אס הדנ

 .בקעי רב אחא בר
 רמאש :דס תומביכ ה"ר דימלת היה

 ךא ןקז וניא אבס שוריפו) אניוה יבס ןיתיש

 רבל ה"רד היקרפמ רוקעיא והלוכו (םכח
 היחת המכחהו יאשפנב ימייקד אנאמ
 ,הילעב

 קיבכ"ירודה לדג ירבפ היה נ"ף -ימופו
 אהא ברב נ"רל אבר היל חבתשמ מ
 אבישכ ל"א אוה לודג םראר בקעי רב
 ושקב \ נ"רל אבשכו ,ילא והאיבה ךדיל
 הינימ יעב ,הלאש הזיא ונממ לאשיש נ"ר
 אתירחא יעב הינימ אעב ובישהש םרטו
 אתיימקב | רגתפא | ןקבש נ"ר "ל"א
 ,(הנושארה לע ןיידע ךכישהל לוכי יניאש)

 הכלה זימרוהמ אייח 'רל רמא ,בנ ב"בו
 ,נ"רד הימשמ

 ןנחוי 'ר םשב הכלה רמאש וניצמ ןכו
 הלעש | וניצמ אל לבא ,דע תובותככ
 א"ה ו"פ תיעיבש וניצמש המו | ,י"אל
 תאו עמש ס"לב ימיא 'ר םשב רמאש
 םשב רמא ןכו ,לבבב ןיידע היהשכ ונממ
 ףיקתמ :גל הציבו | ,,הנ אמויכ אריו 'ר
 קלוח .כ ןיטיגבו ,אדסח ר"א ז"ר רבד לע
 ,אדפח בר לע

 הבומסה) ייאנופופ ריעב שירה היה אוה

 :ופ  הדנכ (:צ ב"ב עמשמדב אתידבמופל

 םויב לובטל הלוכי השאש םש ןקיתש
 ,זמ ב"בו | ,יבנג .יחיכבש היה םשש ןעי
 םימש םשל הנינפו ןטש | יאנופופב שרד
 ,היערכל היקשנו ןטש אתא ונווכתנ

 ינקזמ .רבכ היה : אברו ייבא | ימיבו
 יאנופופ אבר רמאש ,הל ןישודיקכ רודה
 .םקעו רב אחא בר ו ננמו\  אמעט עדי
 ןולע רמא אפפ ברש םשו :דנ ק"בב ל"צ ןבו)
 ךרד ןיאו ודימלת היה אפפ בר יכ ס"מ אוהו ןב

 גילפ :זפ תבשבו (ןכ ובר לע רמול דימלת

 ליקש | :י ןילוח ,:ו תוירוהבו ,אבר םע
 ,אברו ייבא םע ירמו

 בקעי רב אחא בר- -אביי

 ,םילודגה וישעמ

 ,םיסנב דמולמו = לודג דיפח היה .אוה
 וטממ י"ב אחא בר ורמאש :חל הבוסכ
 אנטשד היניעב אריג רמא היל יתיימו היל
 ,היערכל היקשנו ןמש אתאש ,הל ןישודיקבו
 '4 ונכ תא חלשש רפוסי ,טכ ןישוריקבו
 ואצמ אבשכו | ,ייבא ינפל  דומלל בקעי
 אנפידע אנא ל"א היתעמש ןידדחמ אלד
 עמששבו ,ךלא  ינאו תיבב התא בש ךנימ
 תנוכשבו ,וילא אב רודה דיסחו ןקזש ייבא
 ןליפאד ןנבר יבב קיזמ אוהה היה ייבא
 ייבא הוצ ,א"ב ינשל םג קיומ היה םויב
 לא ןאכל י"ב אחא בר אבישכ וידימלתל
 יבב ןילל חרכומ אהיו ,אזיפשוא ול ונתי
 היה ןכו  ,אסינ שחרתמר רשפאו ןנבר
 אוההב ןל ,ןילל םוקמ אצמ אלו אבשכ
 .םע אנינתכ (קיומה) היל ימדיא ,ןנבר יב
 העירכ לכמ  ללפתהשכו םישאר העבש
 ל"א רחמלו ,אשיר דח לפנ ערוכ היהש
 .ןותנכס אסינ שיחרתיא אל יא

 ףיזי היהש וילע רפוסי .בס ןיבוריעבו
 היה אלו םויב דורטמ היהשכ 'יפ | ,ערפו
 ףמולגהיה: ?ןארכ /הרוהב קוסעל : לוכי
 רזעלא 'רש רפוסי גס ןיבוריעבו ,הלילב
 ועלקיא אפילחת רב אחא ברו אינורגהמ
 הירתאב אקיא ברד הירב אחא בר יבל
 ה וקו רב א"רו בקעי רב אחא ברד

 שוחיל אל ת"ב אחא בר ל"או םהל ןיכס
 א"רו (םכחהו ןקזה היה י"ב אחא ברש) ?אבסל
 תמאבו ,ז"ע שנענו ןיכסה קרב אינורגהמ
 ןיכסה תקידבב | לודג יקב היהש | וניצמ
 ןיכסה תא קודבל לוכי היהש :זי ןילוחכ
 נ"רו אבר :אל ןיטיגבו ,הרעשה טוחב
 בר ליזאו ףילח ווה יבתי יוה קחצי רב
 ,(קרהג ךרע ךורעה תפרגל) בקעי רב אחא

 תוכרב וניצמ הדגאו הכלהב וירמאמ
 אשה וצי ומ תבש ,טנ המ .זכ גי
 ,ומ

 וינפל בשי אפפ ברש וניצמ וידימלת
 אקיא ברד הירב אחא ברו ,,גל ןילוחכ

 ןב .
 יב בש מ ו-2



 ושל אלוע (בר) רב אחא 'ר--קחצי רב אחא 'ר
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 .רע תובותככ ונממ לביק ותוחא ןב
 ח"ת ..היהש בקעי 'ר . רגב = רפלמו

 ותב ןב\:תב .םג ול היה . למ תוחלמב
 ותיבב ולדגו \ .בקעי בר בנו ארמנ תוח
 ,רי ב"ב רפוסי ותתימ תביסו ,טמ הטוסכ
 ימרתיאו לגע רוע לע ת"ס רח בתכש
 ןנבר היב ובהיו ופיקהכ וכרא היהש היל
 .ביכשו והייניע

 .קחצי רב אחא 'ר
 'ר .םשב :'המא  ג"ה דפ[ תוכהבנ המ

 תינעת הנשנ הוה רמאמהו ,ןירופיצד אייח
 הבור <הנוח ר  'םשבי! םשו ''ה' בפ
 'ה םע יתסימ ד"ה ג"פ תבשבו ,ןרופיצד

 ד"ה :ד"פ\ אמוי . "רכזנו - ,לממיטוהמ חב
 תומבי ב"ה \ ו"פ- תבשבו+  ,הרבא'ןינעב

 ליאש חלש קחצי רב אחא 'ר ב"ה .ב"יפ
 .ימא יל ץ"ת\ ול

 ,ימוינמ רב אחא בר

 ידמ תונידממ היהש עמשמ | :ז ז"עמ
 ןירתאמ אתא הבר ארבג ייבאל םש רמאש
 ירמא רמאד אתלמ לכ (ידמה םוחנ אוה)
 ונמוקממ ןירתאמ י"שרפו) ? רבדה עקתשנ היל
 .(ידממ

 ,וק ק"בכ | נ"רד ודימלת היה אוה
 ליקשו ,:חמק ב"ב נ"רא  ,נ"רל ביתואש
 ז"ע ,:חסק טנק ב"בב ליבא מעי ?ודשו
 רכזנו ,וילע אבר ביתומ ,זמ םירדנבו ,:ז
 בר רב אתיא ,ומ ןישודיקבו .דצ תומבי
 ורכח ימוינמד ונב אוהש רשפאו ימוינמ
 יחד

 ,ןמחנ ברד הירב אחא בר

 :גמ תוכרבב לבא | ,,דיק תבש רכזנ
 אוה ןכו נ"רד הירב ארטוז רמ םרנ
 ,םש תבשב .ס"קרב

 ,אחפנ רב אחא בר

 ברד הירב אישרשמ בר :זפ ןילוחב
 ש"ארהו ף"ירה תסרגל אחפנ רב אחא
 רב תבית רפח ונלש תורמגבו ,ס"קדו
 ,אחפנ
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 .ןתנ רב אחא בר
 םע קלוח (ס"קד תפרגל) .טמ ןילוח רכזנ

 ונלש אסרגו ירמ ברד הירב ארמוז רמ
 בר" אוה  ונפ בו * 3ןתנ "רב" אדאא בה
 ,אישרשמ

 א"מפס ר"ב רכזנ ,ןומיס רב אחא 'ר
 ,ומשב רךמוא. הירועי'רו

 ,ירפכמ (אלסרכ וא) אלס רב אחא
 ,ה ןירדהנפכ ויחאו אייח 'רד ויבא יבא

 ,איוע רב אחא בר

 ןנחוי 'ר ינפל דמלו י"א רב היה אוה
 בר; ןמזב . .לבבל רפי. ב"ה יפא שרו
 רב אחא בר ביתי :גל םיחספכ ,אדסח
 הימשמ רמאקו ארפח ברד הימק איוע
 ,ךבר ןנחוי .'רלו .ךל :תייצ .ןאמ לא ל
 רקיעו ,אברעמב ועב רמא זיק תומביבו
 ר"א ,דכ םיחספכ יסא 'רמ היה ויתולבק
 בית*- ,ונ .ב"בו< ,י"רא-יםא רידא "ביתא

 יכוי 'רד+ הימשמ רמאקו יסא 'רד הוימק

 ברד הירב אחא ר"א  ,דמי .תופרבו חיהב

 ר"א איוע רב ל"צ ישא בר רמא איוע
 'ר רמא :נ ןילוחבו ,ם"קד תפרגכ יסא
 ,איוע רב ל"צ יפא ר"א אוע בר רב אחא
 בר חלשרכ אבר רמא אלא ,גלק ב"בו
 ,י"אל כ"חא ךלהש עמשמ איוע רב אחא
 דב אחא בר | ןיסחויו ם"קד תפרג לבא
 אהא ר"א : ,זכ - הדגב . רכוני כו ותק

 ול רמא -- קחצי ר"א אריוע ברד הירב
 ה"ר ףוסבו ל  .תרמא ר"ל סטו כל
 ,אדיסח ןועמש ר"א אריוע רב אחא ר"א

 :דע תבש רכזנ ןכו (איוע רב ם"קד תסרגו)

 םש אוה אריועו ,איועו הוע יכ :הארנו
 ,הזל הזמ שבתשנ םימעפל ךאו דחא

 אהא בריךרע ארוע רב את בש

 ,איוא רב

 אלוע (בי) רב אחא 'ר

 .אליאדאליע וא

 ,אוה דחא ארומא לש תומשה ולא לכ
 היארו
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 אתיא א"הס ג"5 ןיבוריעב יכ הזל היארו
 םירבדה לכש רמא הליע 'ר יב אחא 'ר
 ו"פר םירדנב הזה רמאמהו ,ןוזמ ןייורק
 קתענ ..ךדר"צפ .ר"בבו. .,אלוע רב אחא 'ר
 .אליא רב אחא 'ר

 תבשכ ארסח ברד ודימלת היה לבבבו
 רמאקו ביתיו אדסח ברד הימק ביתי
 .אבקוע רמ תישע כ"א ח"ר ל"א
 םע ותוא וניצמדכו י"אל ב"חא ךלהו

 הנ

 | השקהש א"הס א"פ ןיבוריעכ אריעז 'ר
 'ר ג"ה ה"פ .ש"עמו | ,אל .המלו ז"רל
 .אלוע רב אחא 'רל רשעמ ביהי הנוי

 שי יכו לאשש ביד-האר אמוחנת רכזנו

 רמא :אכ ןיבוריעבו ,םייעמ ינבב הרות
 ומשב אדא רב אחא ברד הירב אפפ בר
 ןודינ םימכח ירבד לע גיעלמה לכש ןינמ
 םשב רכזנ וס תבשבו ,תחתור האוצב
 .אלוע בר רב אחא בר

 אדא בר ךרע ,אזע ברב אחא בר
 .אזע ברב

 ,םחנפ רב אחא בר

 ,ףסוי ברד הימשמ רמא ,וט ק"ומ רכזנ

 הירב אנוה בר  ש"ע רמאמה :גי םשו

 ,:םכ ןיבוריע רכזנ ןכו ,םחנפ ברד

 קפפ :רךב ואי אפפ רךכ אחא בר
 ,אכירא אחא בר ךרע

 .אניטק בר רב אחא בר
 תחא השאב השעמ רפסי ,וס תומביב

 ןיטיג הנשנ רמאמהו | ,'וכו החפש היצח
 םשו ,אניטק בר רב אנינח בר ש"ע ,חל
 רכזנו ,אניטק רב אנוה בר ש"ע :גמ
 ,גנ םיחבז

 .בר רב אתא בר

 אניברל רבח דימלת ומכ היה אוה
 בר החלש ,גי ןישודיקכ (ישא ברד וריבח)
 ,יאמ ג"הכ ,אניברד הימקל בר רב אחא
 ;אניברל השקה .גל ןילוחבו ,'וכו היל חלש
 רמימא עלקיא אניברל רמא :רכק ב"בו
 ןורחאה (אנוה בר רב) אניבר םעו ,ןירתאל

 אבה. רב אח (!>- בםר- ראזע םרב..אחא

 אניבר ןיקקוחש : זצ ןילוחכ ,םירבחכ היה
 בר רב רמל ולאשו | בר רב אחא ברו
 אוהש רמול א"או ,ירש אבא ל"א ישא
 בר םדוק רטפנש ישא ברד וריבח אניבר
 ,א"רב רמל ןילאוש ויה אל כ"אש ,ישא
 תריטפ רחאל היהש עמשמ ןושלה םגו
 אניבר תקולחמ :וע ןירדהנסבו ,ישא בר
 ונב ןב אישרשמ ברו ,בר רב אחא ברו
 בר הזו ,רטופד אבאד והבאד טם"מ רמא

 ,יארובס ןנבר ינושארמ היה הישרשמ
 תקולחמ ,טמ ןילוח ןכו ,וכרעב ראובמ
 ארמגבו ם"קד -- בר רב אחא בר
 ארטוז רמו [פ"ט אוה ןהנ רב אדא בר

 הירב לאומש בר רמא ,ירמ ברד הירב
 הוה םרפרד ילכ ישירמ אבא והבא ברד
 לאומש בוש עודיו) ר"ב אחא ברכ רמאו
 בר רמא (יארובס ןנברמ היה הובא ברד הירב

 ,ארבתסמ אבאד והבאד היתווכ הישרשמ

 ,אבר רב אחא בר

 אבר לש ונב היהש רמול םיצורש שי
 אל ןכלו ותנקז תעל דלונשו ייבאד וריבח
 וניצמ תצק היארו  ,ויבאמ לביקש וניצמ
 יזוז 'זי היל ררש ישא ברש ,נ תורוכב
 תצבוקמ הטיש תסרגל) אברד הירב אחא ברל

 ,ןכה ןוידפב (פ"ט אוה אניברד הירב ארמגב
 וניצמש המו ,ןהב היה אבר םנש עודוו
 אברד יעב ישא בר ולאששכ :ם םיחבז
 קל ונתמנ וכה ל"א = הל ותינתמ : יכיה
 יפב רוגש היה ןכש ןעי אוה ,אבר רמא
 יכ תמא אלל אוה לבא ,הבישיה ינב
 ,ןהכ היה אלש אבר ךרעב יתראב רבכ
 יפכו  ,אניברו ישא ברל רכח היה אוה
 םע דחיב אנהכ בר לצא רמל הארנה
 ,ישא ברל רמאש :י ןילוחכו ,ישא בר
 אדח לכ ןיב אתוקירְב ךירצמ אנהכ בר
 אבר רב אהא בר :בל הכוסבו ,אדחו
 קיפנו .ליאוה .רמא ,דחו ירתא | רדהמ
 ,כ"רד. הימופמ

 ,גצ ןילוחבו
 ראבנ

 רשאכו כ"רא אחא בר

 ,אבר רב אוה אחא בר םתסש

 וניצמו



 אבר רב-.יאהא בה

 ,קחצי רב נ"רל השקהש ג ז"ע 'וניצמו
 ,(האלילג אחא בר י"עו ס"קד :תסרג לבא)

 ברה . הגמשמ , .תנלבק .. רגב תג
 ןבו = ,:ו תובותכ '' ירכ- תובע תב תחש
 ,טכ םיחספכ ףסוי ברד הימשמ

 ישא בר תבישיב לודג קלח חקל אוהו
 בר יעב : חל תוחנמכ ם"שה םותיח רבדב

 ש"כ  -אבר -רב אחא "בד ל"א
 בר ל"א ,5ע ק"בו " ,והילתוצמ " רבנימה
 בר ל"א --ישא ברל  האנזוחמ יביבח
 בר ל"א -- בייחמ אק יכ אברד הירב אחא
 ל"א ;וס תבשבו ,'וכו הייחדית אל ישא
 ארמגבו ס"קד תפרגל) אברד הירב אחא בר

 :ה תוחנמבו ,ישא ברל (ם"ט ה"רד הירב
 ל'צ ישא ברל אבא רב אחא בר ל"א
 ,אק תבש ןכו ,ס"קד תסרגכ אבר רב
 ישא ברל יחא ברד הירב אחא בר ל"א
 לא ,ח מ"בו: ,ם"קה ברה החבל ''צ
 ל'צ ישא ברל אדא ברד הירב אחא בר
 היה אדא רב אחא בר יכ אברד הירב
 רמימא :גק םיחספו ,אבר ימיב ןקז רבכ
 הדועסב יבתי ווה ישא ברו ארמוז רמו
 לכבו .אברד הירב אחא בר והוילע יאקו
 אברד הירב אחא בר ל"א וניצמ ס"שה
 :חל : וכ תבש ,,נ ,ו תוכרבכ ישא ברל
 : במ ןיבוריע = ,,המק בק | רע טו המ
 ,חמ םיחספ ,,דק :אפ ,אפ ,חע :זע
 אמוי ,: גיק (ם"קד ,ישא ברל ל"צו ייבאל .רמא)

 ,והע : +רל = -תובותב: ,ץתב הלינה הפ
 ,יבס = זמ ק"ב  ,,אכ ןישודיק ,:בל ןימיג
 , :ןיררהנס =? ה הבה .רפצק בפ 0

 .ה:תוכמ - אמ :וכ תועובש 7
 ,ודל ו :ג תוחנמ * ,,וס אים ב
 :ופ .פ"ןע :זמ אמ ,םי9 םמה
 ,ז "הרומת ה תורוכבי הלק קמפ
 ינשב ומע ירטו ליקש ןלוכבו ,:די הדנ
 ןירה ,..איצוהלו + ,םירבדה ררבל | םירבח
 אחא בר םתפס וניצמ םימעפלו ,ותימאל
 אברד הירב ם"לב אוהו ישא בר םע
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 ,ו'צ" ןיבוריעב . ישא בר  םע:יקלומ "5
 בר לע רמא ,טנ ןיטיגבו | ,:אי םיחבז
 וניצמ אל ישא בר דעו יבר תומימש ישא
 היה תמאב יכ ,דחא םוקמב הלודגו הרות
 רודב לארשי ימכח לכ לעןוילע ישא בר
 ישא בר לבא | ,וברעב ראובמכ | אוהה
 אבר רב אחא בר תא דואמ בישחה
 ברד הימק אניברו אוה בשיש :וי ןילוחב
 ישא ברד | הימקל = אניכס ותייא ישא
 קודבי אוהש ר"ב אחא ברל ל"א הקדבל
 ,רשיי ל"א -- ארפוטא הקדב ,ןיבסה

 ז נצ .ןיבוריעב , . במ ארק 'אניבר .ןבו
 םיחספ ,:כק תבשכ ירדהב ורטו ולקשו
 וס. .ןילוח . ..,,בסקדב- ו בלו ןופממ  ,(םל
 אניברל ..רמא = +1 .ב"בב .אניברמ ..לאש
 ב"בו :המ תומבי ןירתאל רמימא עלקיא
 אכר רב ל"צ לבא בר רב אחא בר םשו) :דכק
 .(ס"קדב אבומדב 'בר בותב היהו

 ברד הירב .אתא בר .ל"א  ,אצ .םיחבעבו
 ,םיקה | .אברר .תרבג ל צו רוב

 אניברל ייבא רב אחא בר ל"א ,ד תבשבו
 .אבר רב ל"צ

 בר םתס קלוחש מ"כש איבמ ןיסחויבו
 קרצהו " ,אבר רב אוה אניבר םע אחא
 היהש בר רב אוהש רמול א"א יכ ותא
 רפיח" דימלתכ יהיחו  אניבדמ הברה הא
 תא 'ריכוי - .אניבר םע  רכונש  מ"בו לש
 אבר רב אחא ברי לפאו .שירב אגיפב
 .רורב ה .אניפר .םֶךוק דימה רפמ

 ורבסנ לה ,ןוסחנה בהבש הפ לפה
 םה יב ,הצ הרפה תא לאושה 'פב 'פותה
 ,אפפ ברל | םינושאר (אניברו אחא בר)

 'כותה ירבד האר אלו הזב .גנש הליחמב
 ,אפ םשו ,וירבדמ ךופיה שממ אוהש םש
 םינואגה וילע וספת רבכו ,ךופיהה שרופמ
 .םינושארה תורוד לעבו ןדע לחנ לעב

 יעיב אצמוא ורמא :דע םיחספבו
 לכב ,אניברו אחא בר הב ינילפ יקרזימו
 אניברו ארמוחל אחא בר הלוכ הרותה

 תלת ינהמ רבל אניברב אתכלהו ,אלוקל | ,.במ .ןירדהנס ,,ח םירדנ | ,:דצ תומביכ
/ 

 בהר
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 ןיבוריע וניצמ םתתגולפו ,אלוקל אחא ברד
 :םלי תומביפ קרפ הלוגמ ,,חו הכופ ,:רכ
 ,ןמ מ"ב ' ,.תכ-.הטוס -,.דל תופוהכ .,:אמ
 וכ :ןירדהגפ (2הצ- בב - ,,הצ ::ן8.: הל
 אבר רמא םתתגולפ רחא םשו :גכ תועובש)
 היהש וא ארמגה רודיפמ אוה ,אתשה יכה

 ,אס :גל :וכ ז"ע | ,(אניבר רמא בותב

 רצ קפ וטמ ה ןילוח בע

 ןכו .,זל תומביכ וריבח םרפר היה ןכו
 ,בכ תבשכ אתפירמ הימרי 'ר םע קלוח
 ,(ם"קד ,ם"ט אוה אתפידמ לאומש בר סשו)

 ,: ו הגיגח ,,ד תבש ויתוכלה ורכזנ ןכו
 ,גנ ןישודיק ,,ופ תומבו

 ,ארמגד .אמשמ רמואו
 דל וע הפ | ןיררהמפ

 יקב היהש וניצמ םיטרפה וישעממ
 םיחספ עמשמדב תונלאה תובכרה עבטב
 ,ונ

 אחא בר ,זי תובותכ וניצמ ותודיפחמ
 והולאשו ,דקרמו היפתבא הלכהל ביכרמ
 בישהו ,ןכ תושעל ןילוכי םה םג םא ןנבר
 ,ייחל ירושככ וכיילע ןיימד יא ןהל

 בר אסב לע בשיל הבו ותנקז תעלו
 שרופמכ םינש שמח אתידבמופב אנהכ
 תנשמ ךלמש ג"פס ג"ח ג"שרר תרגאב
 תרגאבו .תורטשל ל"שה דע ה"כשת
 בר רחאש ןודנול סופד ג"פ ג"ח ג"שרד
 יבשת ענש דע ארטוו רמי ךלמ .אנהכ

 רפסמ אוהו ,אברד הירב אחא בר וירחאו
 סופד חסונב אבומדכ  ,םיארומאו םיאנת
 רטפנו םינש שלש ךלמ כ"א | ,ץנייאמ
 ,ישא בר םדוק הנש הנומש

 ,אגיבה,-רב ,אחא-בר

 ל"צו ם"ט אוה לבא * ,.נ תוכרב רכזנ
 רב אחא בר ךרעב ראובמכ אברד הירב
 ,אבר

 ,אתרמת רפכ שיא אליש רב אחא
 ,ומשב יול 'ר ו"פס ר"סא רכזנ

 ,אשיש רב אחא בר

 ,: טי ןישודיק

 ,םי:תבש רכזנ

 לודגה אחא 'ר--אניבר רב אחא בר

 ,ףכוי ברד הימק אמגרת ,ס"קד תסרגל
 ,האשרנ אדא בר ונלש אסרגו

 ,אפילחת רב אחא בר

 ןירדהנפ ,: דל ק"בכ אברד ודימלת היה
 אברד הימשמ רמא ,אברל השקהש ,דכ
 ,:חס ןיבוריע

 אניבר םע דחיב בשי יח אבר דועבו
 אניבר ינפל אב דחאש | ,גע ןימינכ
 אחא בר ול השקה ןידה אניבר קספשכו
 הימקל אטמו אתלמ לגלגיא אפילחת רב
 ,אפילחת רב אחא ברכ קספ אוהו אברד
 ארש .-- אנננ ינכ והנה ,מ ןיבוריעבו
 בר ת"ר אוה] אבר ל"א -- אניבר והל
 והולייש ילזא -- אניברל אפילחת רב [אחא
 ,אברל

 רזעלא 'רש רפוסי גס ןיבוריעבו
 ועלקיא אפילחת רב אחא ברו אינורגהמ
 הירתאב אקיא ברד הירב אחא בר יבל
 ת"ב אחא בר ל"א --י"ב אחא ברד
 אינורגהמ א"ר ל"א + אבסל שוחיל אל
 אחא בר ל"א .ק ןיבוריעבו ,בררמא יכה
 ירש הברכ ךל ירשד ייבאל אפילחת רב
 סרוגש ןוכנ רתוי ם"קד תסרג םש ,ךל
 .ייבאל אפילחת בר ל"אש

 ,האלילג אחא בר

 רמאש ם"קדו י"ע תסרנל :ג ז"ע רכזנ
 ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ י"בנרל
 םתס ונלש אסרגו ,ה"בקה ינפל קוחש
 בר 'אנת זמר היעשי םוקליבו ,אחא בר
 ,האלדגמ אחא

 אתקיספ ,הירב אייח 'ר ,ופיד אחא 'ר
 .גבס שדחה פתבר

 .לודנה אחא "ב

 ,ג"ז"טפ ר"מבו ,גדחלש אמוחנת רכזנ
 'ר איל 'ר ד"הס ב"פ תוכרב ימלשוריבו
 ,הבור אחא 'ר,..םשב הסל

 יה



 האנחרק אחא בר--אמגאד ארקאמ אחא בר
 ו-7

 .אמגאד ארקאמ אחא בר
 רצואב אבומ ןכ :חל ןירדהנס רכזנ

 העטש הליחמבו ,םיארומא ךרעב לארשי
 ר"א םש ורמאש ארמגה טשפב לודג תועט
 ופוג ןושארה םדא ,ברד הימשמ איעשוה
 ,תוצרא ראשמ וירבאו י"אמ ושארו לבבמ

 ז"עו (םוקמ הזיאמ) ויתובגע ארמגה לאושו =
 ימגאד ארקאמ [ארבנש] אחא בר רמא
 ,רואמ קומע אוהו אוה לבבב :י"שרפו

 ארקאמ ויתובגעו, הרצקב אסרגה ם"קדבו
 ,"אמגאד

 .האזוח יבמ אחא בר

 לכ './ז ןיטיג יהרקי "השרד טמט רכש
 וריבח לע המיגל תקעצ ול שיש ימ
 לבא * ,ןיד ול השוע הנסב ןכוש םמודו
 אחא בר ד"פס ב"ח ותרגאב ג"שר תסרג
 .יארובס ןנברמ אוהו ,םיתח יבמ

 .יאחא בר ךרע ,םיתח יבמ אחא בר

 אהא בר ךדע .האלדגמ אחא בר
 ,האלילג

 ,אתפידמ אחא בר

 דימת וניצמדכ אניברד ודימלת | היה
 ,;אכ הציב ,;טלק תבשכ אניברל השקהש
 ,יבמ .ריזנ ,זוס ..גכ םירקנ 2 תו תה
 ,:וטק . ,וצ. .וכ ..הכ. ,די ק"ב הע מש
 ,יטסק .ב"ב .,,הָס הנ: הל לז ו ו הש
 םיחבז | ,:וס ,אס ,גנ ,במ  ,וט ןירדהנס
 תורוכב ,;טק ןילוח ,:ח תוחנמ ,,חנ ד
 ,: מו

 תוכרבכ ישא בר רב רמד וריבח היהו
 ישא בר רב רמו רמירמ רב הדוהי :חמ
 ידהב אתפיר יכרכ אתפידמ אחא ברו
 גלפומ הוהד .ךח והב הוה אל ידרה
 רמירמד הימקל ותא --- יכורבל וריבחמ
 ,(ארוסב ישא בר רחא ךלמ רמירמ)

 איהה ,זמ ןילוח ורמאש המש הארנו
 הוה רמירמד הימקל יאתאד אתריתי
 ,יתפידמ אחא בר אוה אבבא אחא בר ביתי
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 אהא בר  ל"זו ובתב ד"הסבו :ןיסחויבו
 תומבי אבר ינפל אניברל רמא אתפידמ
 אל אבר ירבד יכ םהמ האצי הגנשו ,,ח

 "והיילע,, תבית ץרתל יאק ךא םהילע יאק |
 הברה רחואמ היה ,אתפידמ אחא בר לבא
 | ,ונשרפ רשאכ

 ברל ותונמל וצרש רפוסי : בי ב"בו
 אתמב אתביתמ שירל אתפידמ אחא
 ומידקה ישא בר רב רמ ךא | ,איפחמ
 הרהמב אל ול ןיעירמה לכ הישפנא ארקו

 ,ול ןיביטמ |
 םלוע :.ררסבו = ,: 8 ק"ב 'ןכ .רטא ןבו

 .אתולג שירד םכחה היהש איבמ אטוז

 .לצוהמ אחא בר

 היהש :גי תותירככ ישא בר ןמזב היה
 ריתהל ישא ברל אבו ותשא לע רדנ ול
 ,'וכו רחמק אתו אנדיאה לוז ל"א ול

 רמא ישא ברל אניבר ל"א :בל הציבו |

 היל ןיקרש רמד לצוהמ אחא בר ןל
 ,'וכו ט"ויב ארונה

 .איקיזרפמ אחא בר
 'סותו ,ש"ארה תסרגל :טנ תומבי רכזנ

 ישא ברמ לאשש ,אנמ ה"ד :ל הרומת
 ,המהבל .תונז--.זנא גבל לרומא 2 לנמ
 ,ןיקרפמ אבר אסרגה אלמגבו

 ,אבס אחא בר

 ןישודיקב ישא בר םע דימת ירטו ליקש
 ,י\ תוחנמ ,,אצ םיחבז ,,וק ול ק"ב ,,אכ
 םע רכזנש רוסיא רב ירמ בר ןב אוהו
 .: הס ןישודיק ארטוז רמ ויחא

 .האנחרק אחא בר
 רזעלא 'רל השקהש ,גל תוכרב רכזנ

 אתיא ,טצ ןירדהנסבו | ,ול בישה א"רו
 אוה .ןכו אחא בר ל"צו אדא כר .תועמב
 ודימלת היה האנחרק אחא בר יכ ,ם"קרב
 ,אברד

 בר
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 .האנגיטרק אחא בר
 ומיד ,.םה- אתא. יפ=-: ריק .ק7פ .-תפזנ

 בר הל ירמאו .האנגיטרק אנח בר .רמא
 ינפל אב השעמ יעתשמ אנגיטרק אחא
 רכה ל"ביל

 .לודגה אחא 'ר ךרע .אבור אחא 'ר

 הרבה רש אהא בר

 והש ,המ תומביכ .ימא בר ןמזב היה
 וכע רפכ .שיא אייח 'רד .הירב םוחנת 'רו
 ןומראמ ותאד | אתייובש והנה קורפ
 ,'וכו ימא 'רד הימקל | ותאו -- אירבטל
 'ר- ינפל אב השעמ רפסי ,חפ תובותכבו
 [:בכ ןיכרעב .אוה ןכ :.אחפנ| קחצי
 ,ומש ךכ הריבה רש י"שרפו  ,איכוטנאב
 לרמאש סב כי" כב .תובותכ . רכז
 הריבה רש אחא בר הלעה הכלה וזו םש
 הז ןיא וטושפ יפלו ,אשואב םימכח ינפל
 7 תובותפי וניצמ / בוי" ,אתיידבהל .ךייש
 ,אשואב ויה פפו רב י"רו והבא 'ר םנש

 הריבה רש אחא בר שיו בתכ ןיסחויבו
 הזיאב | ןיוצל ..חבשו | :אתפסותר ב"פב
 םוקמ םושב יתאצמ אלו | ,אתבסמ
 םיחרכומ ןכ אצמנ תמאב םאו ,אתפסותב
 ,יוה הריבה רש אחא בר ירתש רמול ונא
 אשואב םימכח ינפל הלעהש אחא ברו
 ,ומק ב"ב ם"בשרה שוריפדכו אנת היה
 .ע"צו ,ןירדהנפה םש ויהשכ יאקש

 .('ד רודב ימלשורי ארומא) ,יאחא 'ר

 להא ה תולה ית פר תמורה רכזנ
 לפ ןירלהנסבו  ,לממ ךכ אב .יר .םשב
 שבא ישב יהא יי הי "רי וה
 'רו יאחא 'ר יל ןתת המ 'פ ךל םוקליבו
 טוקליבו | ,ינמחנ רב לאומש ר"שב היכרב
 םשב יחא 'ר קיתעה ג"עק זמר ,א םיכלמ
 הנוממ הוהד יחא 'ר אוה ילואו ,נ"בשר
 ,:ה ןימיגכ יפא "רו למא .יר  ןמזב ןיסינא
 קא ר םשב אב 7ך ה" 2/5 עבו
 יב םשב" יפו "ר ב"ה מפ "ןיבוריעבו
 ,ר"ה ג"פ תובותכ רכזנ ןכו ,איחא

 וא יאחא בר---האנגיטרק אחא בר

| 

 :ב תובותכ אבומ ם"בשרה

 נ"שרד תרגאה תא

 אחא בר וא

 ,אחא בריוא| יאחא בר

 .(ארמגב דוע םירכזנה יארובס ןנבר ישארמ)

 איבוברע האב הזה לודגה םדאה רבדב
 .תעד .רתוי הארנ בר ןויע רחאלו ,הלודג

 : בק םיחכזו
 הנטק ההגה לפנ םש ךא | ,ךירפ ה"ד
 םיחבזב ל"זו  ,םירקיה וירבדב תשבושמ
 ךסךותמו 5% הנושמ  'ונושל מ"בב + פק
 יאחא בר אוהד לאומש וניבר רמוא היה
 יארובס ןנברמ היהש תותלאשה השעש
 ,הארוה :ףוסד ישא ברו אניבר .רתבר
 ומכ .אל='םותה ורמאי : ב. תובותכבו
 השעש ןואג יאחא בר ונייהד ם"בשר שריפש
 -- םיארומאה לכ ףוסב היהו תותלאשה
 יאלא .וירבד לע | הנוע ישא בר ירהש
 ,ארומא אוהש ת"ר רמוא

 ףמבה ,וןובהל .>.ןנא- .ןיפירצ  הלחתמו
 עדיו האר אוהש המ רבלמ יכ ,ם"בשרה

 .ם"בשרב | אבומדכ
 ריבר" לע -ןימאהל- לכונ אל = + זנק ב"ב
 במול ,כ"כ עורי רבדב העטש | לודגה
 ןנברמ היה תותלאשה השעש אהא ברש
 .אחבשמ אחא ברש עודי אלה !יארובס
 יורמנ בר ןמזב היה תותלאשה לעב
 הזו  ,טנ 'ףלא תנש רחא ךלמש אנהכ
 :ףוס ירחא הנש תואמ שלשל בורק היה
 ךמפג ה"הד הירב אניבר יכ םיארומאה
 .ב"או = (וברעב שרופמב ל"צב א"פשת) .איתת
 ,היל סינא אל זר לכש וניבר רמאי ךיא
 .תותלאשה השעש ןואג יאחא בר אוהד,
 ברו אניכר רתבד יארובס ןנברמ היהש
 "שמשכ רורב ףא "הארוה ףוסר ישא
 .ג"חב םינושאר תורוד לעב ןואגה תערב
 "'םותה ןוילגב בתכ העומ דימלת הזיאש
 .העומהו "תותלאשה השעש ןואגה,, תבית
 ערי אלו תותלאשה השע אחא ברש עדי
 .ןנבר ימי  תישארב יאחא בר ינש ויהש
 .תמאבו ,הזה שובשה אצי הזמו יארובס
 .תרגאב שרופמ ןכו ם"בשרה וניבר קרצ
 :אניםר רהבו ל"זו ר"פס ב"ה ג"שרד

 הקספנ



-- 

 היה אלש פ"עא כ"חאו (הארוהה) הקספנ
 ישוריפ ישרפמד יארובס לבא הארוה
 ימוחיר בר ןוגכ -- וה הארוהל יברקמד
 םיתח יבמ אחא ברו תמו רי וו

 יכ רסח ןשיה ןיסהויב ספדנה ג"שרד תרגאבו)
 ג"ב חסונב ומב ל"צו םיתח יבמ ףסוי 5ה בותכ םש
 יבמ אחא ברו ףסוי ברו םימכחה!ההסו ןודנולו
 גלקצו שריפו 1 ןיטיג ןניהמאדכ | (םיתח
 ,גלקצו קוספה שרפמ םיתח יבמ אהא ברש רמולב)
 .(האזוח יבמ אהא בר אתיא ונלש תורמגבו
 תומיב תותירכה לעב וניבר איבמ ןכו
 שיר היה םיתח יבמ אחא ברש םלוע
 אבומדכ ויה םינש תמאבו ,יארובס ןנברמ
 יאחא בר ונושל הזו ר"פ ג"ח ג"שרדאב
 דחאו ,תורטשל ז"יתת רטפנו ה"ר רב
 רטפנו והבא רב הברד הירב יאחא בר
 םתס ם"בשרה בתכ :ןכלו' ,ב"בתת "חב
 ןמזב טעמכ | ויה םינשש ןעי יאחא בר
 האפסות הבר ידימלת ויה םלוכו ,דחא
 ןמזב םעמכ ותמ םלוכו ןורחאה אניברו
 אבוט םימי ךיראהש יסוי בר תלוז דחא
 ,דוע ופיסוה אלו דומלתה םייתסנ וימיבו

 המהש ארמגב תויגוס המכ ןיבנ הזבו
 אזיע אוהה : טנ ןילוחכ ,הז יאחא ברמ
 אלמ ריקעד אתולג שיר יב יאוהד זוכרכ
 ברו רסא יאחא בר ,הנימ אברתד אנצ
 ,הינימ לכא והבא ברד יהירב לאומש
 היה והבא ברד הירב לאומש ברש ץעודיו
 םש ורמאש המו | ,יארובס ןנבר .ישארמ
 ריאמש יאחא וניברב ורהזה -- םתמ וחלש
 םעמ הטקש זאש ןעי | ,אוה הלוגה יניע
 ,תובישיה ורזחוה אלש פ"עא י"אב תוריזגה
 ,םישמחב הלחב רעיש יאחא בר ,טמ ז"עבו
 ,'פב רעיש אקיא ברד הירב לאומש בר
 הירב :,יאה בר "םותו ג"הבו ם"קר פפו

 היהש תיתמא אסרג איהו  ,והבא ברד
 אקיא ברד הירב לאומש בר לבא ,וריבח
 ,ס"שב םוקמ םושב אצמנ אל

 'ר הלחתה הוה המכו תי תינעת ו
 תחא רמוא יסא 'ר שלש רמוא אחא
 יאנתד אחרוא ואלד והנינ יארומא י"שרפו

 15 אחא בר וא יאחא בר

 המה יכ ותא קדצהו | ,ג"הכ ייועתשאל
 אוה יסא בר הזו ,ישרפמרד יארובס ןנברמ

 ,ס"קדו ש"ארהו ף"ירה תסרגב יסוי בר

 ירבד שרפל ךא המה םהירבד תמאבו
 בר ירבד דימת וניצמש ומכו | ,ארמגה
 רמא :גמ םיחבזכ שרפל המהש יאחא
 תוחנמו ,'וכו ץמוח יאמ ךכלה יאחא בר
 בר ל"א -- הוקדב יאחא ברד ינשב ,גמ
 ,יאחא

 ךירפ רמול הנושמ דימת ונושל ןכלו
 ,(אהא בו םשו) ,ומ ,רכ תומביכ יאחא בר

 ,: אמ תועובש ,,גי ןישודיק | ,,זמ תובותכ
 ההנ' . ,וג::תובתביהו הפויזילוחי : יבקמיחב]
 אצמת תומוקמה לכב | ןייעתשכו | ,גל
 ,ןימדוקה ירבד שרפל ךא המהש

 יאחא בר  םישפ ונושל | וניצמ ןבו
 לע הנוע ישא ברש המו :ב תובותככ
 ובתכ :ילבב ןיב ינידימי השס =אלעירבה

 פ"עא ל"זוו אנא ה"ד :ב ןילוח 'פותה
 אישוק ךה ייונשל ותא ימנ אברו ייבאד
 םג אמש ישא ברל הברה ומדק םהו
 בר ירבדש ןאכ ןכו ,רבכ ושקה םהימיב
 אוה ךא יאחא בר ירבדא יאק אל ישא
 ,ם"שה ירדסמ ילעבמ

 ינשמ יאחא בר  ונושל וניצמ ןכו
 .י תובותככ

 ,יה . תוכבבב אתא ..בר,,קכ תש כו
 בר רמא אלא כ"חא םש ורמאש המו
 ארסה בר יאק אל תמאב ,אכהמ ארפח
 אדסח בר ירבד רקיע ךא אכהד אינוסא
 רקיע ואב םשש :צ ב"בל םיכויש המה
 וררסנ ןאכו ,לאומש ירבד ץרתל וירבד
 ,םשמ ארסח בר ירבד

 ריבע "אחא "בר" *אלי ן"ע ' ךכט ה תת
 יאחא בר :מ תוחנמו ,אתריתי הקחרה
 יאחא ר"א :גמ םיחבזו ,ףנכ רתב ליזא
 ירבד שרפל ךא אב םלוכבו ,'וכו ךכלה
 ,ןימדוקה

 ואחא בר ! הכ תוכרב . וניצמש המה
 רב .יקחצי בר" יב - .הירבל הול " קטעדא

 לאומש
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 יאלהא בר ל"צ תמאב ,אתרמ רב לאומש
 ,ןיסחויו ם"קד תסרגב

 ,(אתיירבד אנת) ,אנינח רב יאחא 'ר

 אחא 'ר ,.בל תוחנמ :,  טע תבש רכזנ
 ירמאו יאחא 'ר :ב תוכרבו ,ומשב רמוא

 ,אחא "'ף הל

 ,יבירב יאחא 'ר

 ב נחל .ריא הב .תגלוככ רב
 בושחו לודג םדא י"שרפו יבירב יאחא

 ,הישאי 'רב יחא 'ר אוהש רשפאו ,ורודב

 תישארב ,ןימינב ינב הרשעמ דחא) ,"חא

 הנושה אייה 'רד אנת היה | (,אבדו"מפ

 יעבש ,די תוכרב רכזנו תותיירב וינפל
 ,ה"רמ

 ,יתא בר

 ישא" בר :םע\ קלוחש ל" צ :ם"ב "רבב
 יפא בה | אוהו "יתיאיימח 'פ"קד .תפרגו

 .י ןיבוריע ןכו ,ישא ברד וריבח ישילשה
 רמימל ףסוי ברד הימק יחא בר רבס
 ברד הימק יתיא בר רבס ם"קר תסרגו
 ןמזב יתא בר ןיפחויה איבהש הוו ,ישא
 ס"קדבו ,ןורחאה יסא בר אוהו ישא בר
 יתיא וא יתא 'ר םש םימעפ המכ אצמה
 | ,יסא 'ר תחת

 ישא הב ייתאייס

 ןתנונ | הר רריבח חנה חשאי ירכ יבא
 לצוה ריעב שאר היהו יבר ןמזב םיאנת
 רמת בכ יהא -'.ןטב ךכו ,קבבב
 יברש רפוסי ,בע ןישוריקבו תותיירבב
 אכיא איטסד אתריב רמא ותריטפ םדוק
 -.,םיקשה ...ירסאמ וס .םויה /,לבבב
 ןימיגבו ,הישאי 'רב יחא 'ר והניתמשו
 בק-םישודק ארפסבו ,ויבא םע קלוח ,המ
 רמאמהו | ,ידיא רב אנינח 'ר םע קלוח
 רכח םשו ה"פ םיטפשמ אתליכמב אבומ
 ,יאחא 'ר םש וארקו הישאי 'רב תבית
 הדוהי 'ר םע קלוח א"פ אשת אתליכמבו
 ,אריתב ןב

 ןיבוריע הישאי 'ךב יחא 'ר םשכ רכזנו

 ורפס ;:.,ג"פ .אב. אתליכמ | ,: כ המוט ,,גי
 בו אחא רה, םשבו ...,ןמהתקה .:,ע-אשנ
 םשבו ,,כ םיררנ ,ג"'פ אב אתלכמ .הישאי

 2 , ,ב"פ

 היה י"רפ יחא 'רש רפוסי + די ןימיגבו

 'רל ל"א אעדרהנב אפסכר אקפסיא ול
 רפיכ ןב יסוי 'רלו | יאני 'רב | יאתפוד
 ,רמ וארק כ"ב יסוי 'רו  ,ול ואיביש

 לצוה ריעב .ויבא םוקמב היהש ס"לבו
 לבא ,אעררהנ ישנא םע רחסמ השע ךאו
 :בנק תבשכ אעררהנ ריעב דובכ ותחונמ
 נ"רד אעראב ילפק ווהד יאלופק והנהש
 ל"או ותא הישאי 'רב יאחא בר והב רחנ
 ל"א רמ והינ ןאמ נ"ר ולאשו -- נ"רל
 ס"קד תסרגו ,'וכו הישאי רב יאחא אנא
 תיב וירחא ראשנו ,הישאי רב יחא בר
 ד ,יםש :ה.,תיב ,ארקנ , היהש .גשהדמ

 .אבומדכ חקפמה םש היה לבבל אבשכ
 ר"פ הכוס ,ד"ה ד"פ תורשעמ ימלשוריב
 ה רךיפ וע "הס ,א"פ .ןישודיק , ,ב"ה
 ,יחא בר תיבל דקפמ בר

 ,איקש יחא
 'לע וניתופר וכמסש : הכ הציב רכזנ

 ייניהמ ה"רל היתקיפא אנָא רמאש וירבד
 .ף5ו "ילישל

 לע שדקמב הנוממ היה .היחא
 .ה"פ םילקש הנשמב שרופמכ םיכסנה
 | ,א"מ

 א-לאומש ,ןהכה בוטיחא ןב היחא) ,היחא
 ,(גדדיפ

 ןמזַב הלונ ינבל .שירו לבבב לודג םדא
 רהנב היהשכ עשוהי 'ר יחא ןב היננח

 רמול דואמ בורקו :גס תוכרבכ רוקפ
 לש נב ,תמשכ ,כ ק"ומ רכזנה אוהש
 ,'ז וילע בשי הלוגב אייחא 'ר
 רמא כ"חא ךא אייח 'ר אוהש רמול וצר
 .םיחבזבו ,דוחל הייחא 'רו דוחל אייח 'ר

 :חמ

 יתבר+הלפ א"לפר נ"רדא י"רב יאחא 'ר

 .ארמגבו

 ה ל-8



 ילחא בר--ויחא היעמשו היחא

 ,ונ תוחנמבו רמוא היחא 'ר אינתד :חמ

 ,הייחא 'ר סרג

 ,ויחא היעמשו היחא
 י"שרפו :חי תינעתכ תוכלמ יגורהמ ויה

 ךורעבו ,םה ימ שריפ אלו ויה  םידיסח
 םירכזנה דול יגורה םהש שרפמ ,גרה ךרע
 ,: י "ב"בו ,נ םיחספ

 הירב הבהא ךרע .ז"רד הירב היחא
 ,ז"רד

 [ל"שרהמ תסרגל אדא רב] ייחא בר
 ,אחא ןמד

 ,הכלה | ןיינעל
 ,ישא בר ןמזב

 : בב. .. ןישוחנק .(תפומ
 היהש תצק םש עמשמו

 תובותכ ימלשוריב רכזנ  ,אייחא 'ר

 ,ןנחוי 'ר םשב רמא א"הס י"פ

 ר"ב רצנ י,אבא רהב איווווש

 ,ומשב .הימרי רו .הינוח "ד חלש

 ,אחא רמד יוחא יובדחא בר

 בר ס"קד  תסרגו ::,איק /תבש + רבו
 םינשיה םיכופדה לכבו ,ימא רב יוברחא
 ד"הסב אוה ןכו אחא רמד הוחא אחא בר
 ,אחא בר ךרע

 ,בר .רמא + ןיבא רב יובדתא בר

 ,יתאצמ אל בתכ ד"הסבו ,ןיסחויב אבומ ןכ
 : דל ז"ע ס"קרב אסרגה אוה ןכ תמאבו
 יובדחא בר םתס אתיא ונלש תורמגבו
 ,בר רמא

 :ימא רבי "רבדהת ה

 :מ ב"בכ | תשש" ברד ויטל תה
 ,תשש בר ול בישהשכו תשש ברמ יעבש
 ברד היתעד שלחו אתוחידבב ול" םישה
 תאבו םלא יובדחא בר השענו תשש
 יעבו הנב הימק החווצו תשש ברד ומא
 ג"רו  ,י"שרפל אוה ןכ יסתיאו ימחר
 התיהש א"ב יובדחא ברד ומאש שרפמ
 לע ללפתיש תאב תשש ברד תקנימ
 ששגמ אלוע והוארק הז רובעו ,הנב
 ,ומאד היתהרא
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 -- תשש ברמ יעב הנ ןירדהנס ןכו
 םש ורמאש המו  ,(ינתועצ) ןתסבק ל"א
 וה "ךל, יעבית יאמ ישא בר רמא
 א"ב יוברחא בר הדנבו "היל, ל"צו ס"ט
 ל"צו ברמ יעב ,גיק ןילוחבו ,תשש ר"א
 .ס"קר תסרגכ תשש ברמ

 ,,הע םיחפפכ אדסח ברל ימר ןכו
 :ע :ןילוח  אדסח "בר -ירבד לע :'ףיקתמ
 ,(וילע .השקמ ףסוי ברו) :גפ תבש רכזנו

 םיחבז = ,,אצ מ"ב ,:הס ןישודיק ,,נ ןיטינ
 הליעמ | ,,טל תורוכב | ,: דיק ןילוח ,,ןצ
 התשעש :טק תבש דוע הרכזנ ומאו ,,גי
 : ל הרומת וניצמש המו ,דחאל האופר
 רמאמה ,בר רמא ימא רב יובדחא בר רמא
 יובדחא בר רמא :דל ז"ע אבומ הזה
 היה םאו ,םכח םש י"שריפו בר רמא
 ןכ :םותבל::י"שר :ךירצ- היה אל .ימש?ףב
 ס"קד תסרגכ ל"צ לבא ,עודי ארומא לע
 רמא ,ט ב"בו = ,הנתמ רב וא" ןיבא רב
 היתחרא ששגמ אלוע יל יעתשיא אבר
 שבליו ביתכד יאמ א"רד הימשמ הימיאד
 ,'וכו ןוירשכ הקרצ

 .הנתמ .,בר.רב. יב ו

 איבומ ברד היתחאש רפוסי ,אנק ב"בב
 ,ארפצב ול  הסכנ הבתב הנתמ בר רב
 הנתמ בר :רב .יובההש ,ברל הבתב םרעבו
 וניצמ :ם  תבשבו '- ,נ"ךד' היטקל אתא
 יובדחא בר הל ירמאו הנתמ בר רמא
 ,הנתמ בר "רמא:* תנתמ .[ם"קד (3כשרב
 ,ס"קד תסרגל ,רכ תבש אוה ןכו

 תותירכ " א"ב | הדנהי ברי

 ,במ הכוס א"ב לאומש בר ,; גי

 ,(אלדב"פ ה"ד ,ילחא ,ןשש וונבו) ,ילחא בר
 אמיתיאו ילחא בר רמא ,בי ןיבוריע רכזנ

 ,ילהא בר .פרזנ "קרבה  ,לאיתי בח
 ,לאומש ןמזב היהש | בתכ ןיסחויבו

 רמאד המ לע םש השקמדמ הז איצוהו
 ,ילחא ברמ אליש רב היננח ברל לאומש
 עודי יכ  םולכ הזמ היאר הז ןיא . ךא

 ברש
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 ,לאומשמ הברה רחואמ היה לאיחי ברש
 בר לע לאומש ןידמ השקמ פ"ר ךאו
 ,לאיחי

 .םירחא
 תקולחמה ינפמש | רפוסי ,גי תוירוהב

 ג"בשר תא תוהדל נ"רו ריאמ 'ר .וצרש
 םשב ארקהל מ"ר תא סנק ותואישנמ
 הטוס וניצמ יכ ללכ הז ןיא לכא ,םירחא
 תותירכבו ,מ"ר םע םירחא תקולחמ 5
 מ"ר היהשכ בתכ םלוע תומו
 םשב זא והוארק רחא-עשילא ובר םשב
 ,םירחא

 ,יה::תבש : ,,םכ  תוברב הז 'םשב :רכזנו
 ,;אל הליגמ ,:דנ :ז הכוס ,:חנ ןיבוריע
 המופ ,.כ םירדנ ,: חמ תומבי ,,ד הגיגח
 ןירדהנפ = ,,זק :וצי ב"ב :,:זכ ןימיג ,:ומ

 ,וט תוירוה  ,:ל ז"ע ,: הל תועובש ,,גס
 ל" :ושיתוחממ" = השד כמ קב םותבז
 ,אי תותירכ ,,טיק ,הס ןילוח

 .םטיטא

 הלח םילשוריל לבבמ תורוכב הלעה
 אסרגו ,סטיטא ךרע ךורעה תסרגל ד"פס
 ינבד | אתינתמבו | ,סונגיטנא ןב | ונלש
 ,םממא ןב םרג אברעמ

 ביה

 'פ ךישהש וביא ..'רד .הירב .הינגח 'ר
 תוכרב וביא רב ןדוי הר. .הנתעפ ופי .המ

 :ר- .,בל ,ןימינ .רביא. לב הבר. .ה"ה בפ
 .ב"ה א"יפ תומבי וביא 'רד הירב ןועמש

 .בר לש ויבא וביא
 ינב םינב .השמחה ןמ דחא היה אוה

 שרופמכ ירפכמ אלס רב אחא רב אבא
 .ד םיחספב י"שר תעד יפלו .,ה ןירדהנס
 ויחא אייח 'ר תוחא "אמיא, תא אשנ

 ,השאל םאה ןמ
 הכוס תלוז הכלה םוש ונממ רכזנ אלו

 א"רד הימק אנמיאק הוה וביא רמא ,רמ

 וביא י"שריפו ומשמ םש רמאו קודצ 'רב

 א 'ר---םירחא

 . הכלה רמוא

 ובייא הא רבי

 הזש בר ךרעב ונראב רבכו בר לש ויבא
 רזעלא 'ר םש ל"צו בר דכנ אוה וביא
 ,ט תוא םש ס"קד תסרגכ קחצי רב

 .בר לש ונב וביא

 האור ויבא ל"אש | ,גיק םיחספ רכזנ
 ךרמגא אה ךדומילב הילצמ ךניאש ךב ינא
 ,רחפמה יכרד ודמלו אמלעד ילימ

 ,ברה .דכנ רביא

 היהרב ינב היקזחו וביא :דמ הכוסכ
 יפכו ,ברד הימקל הברע ותייא ברד
 הכוסב כ"ג רכזנ בר ךרעב יתראבש
 .- רב א"ר םשב רמאש :דמ

 ובייא וא וביא 'ר

 ילחמ לבפ ,.לבקל רוע הכו אוה
 'ר וניצמדכ ינשהו ןושארה רוד יארומא
 ,;דנ תובותכ ,,ומ םיחספ יאני ר"א וביא
 רמא ןכו ,,גק םיחבז ,.גל | ,טי ןישוריק
 ןדוי "< ה"ב"פפ ר"בכ ןנחוי 'ר םשב
 'ר םשב ארגנ רב ןישמ 'רו וביא 'רו
 נחי "ה 'םשב ה"ר וחב"יפ :ר"בו ,ןנחוי
 גדא"יפ םש רמאמה אבומדכ ל"צ םש ךא
 ,י"ר םשב והבא 'רו בר םשב ה"ר

 םילהה 'דמ ארמיז ןב יסוי 'ר םשב
 ,רדו"קפ

 ,ומ םיחספ ל"ר םשב
 ירמ :ןדוי.'ר וניצמ ומשב םירמואה

 הדוהי 'ר בדח"פ םשו | ,אידד"כפ םילהת
 -ומשב סהנפ 'ר ,ןדוי 'ר אוה ס"לב ומשב
 | ,בהב"מפ ריב

 ילודג לכ םע דחיב ותוא וניצמו
 ןומיס 'רב .הדוהי 'ר םע ומכ םינשררה
 רב לאומש 'ר םעו א"גיקפ םילהת 'דמכ
 ,ג"ר"צפ םש ינמחנ

 ,םישררמב הברה ויתושרד ואצמנו
 ר"הק אבומה רקיה ורמאמ ךא ריכזנו
 םלועה ןמ אצוי םדא ןיא ידג"פו  ,גידא"פ
 יעב .האמ היל תיא ודיב ותואת יצחו
 ,ןתאמ ירה ןוהתי דבעמל

 וביא



 יא בר -וכיא

 ,(ג"ר ןמזב ילפב) ,ןביא

 יב . אנתיב .דיקפמ . וביא 5 גצ .ט"םב
 הינימ היממש (בנגה םש) ובש לזא אינור
 לכא -וביא +: הל ז"עבו ,נ"רד היט טלה
 רב נ"ר \ אמיתיאו אבר ל"א ירכנ  תפ
 ורמאתאל 'ופ) וביא הינימ ועתשת אל קחצי
 אברוצ היהש הזמ עמשמ | (ומשמ העומש

 ,ןנברמ

 רב וביא-'ר ךרע - ,ארבאי רב ו וה

 ,ירגנ

 .ירגנ .רב הביא ראן

 ןנחוי 'ר תא תוארל דוע הכז  אוה
 אייח ''ִדְו . ורגנ .רב .הבויא היל אפ הופ

 (לבבל ועלקיא ס"קדבו) ארתא אוההל ועלקיא
 דפקיאו ןנחוי 'ר עמש -- אמוי דח ירבעו

 ידימלת י"שרפו 'וכו וכל ירמא ואל ל"א
 ןיאו ,דיפקה ךכל ויפמ ועמשו ויה י"רד
 יב ןנחוי 'רד ודימלת היהש .י"שר תנווב
 לבא י"רד ידימלתל דימלת היה תמאב
 'ה םגנש דע םימי ךיראה  י"רש עודיב

 תוארל וכז םלוכ יעיברה רוד לכו הימרי
 ודימלת היה רבדה רקיעב לבא | ,ותוא
 ןירדהנס ,י המופכ אבא רב" אטה | ש
 ,ומשב רמאש ,בדא"ה א"פ הלינמ זס

 ז"פ האפכ אליא 'ר הימק בשי ןכו
 ןבו ,ר"פס םילקש ,ב"ה ה"פ ש"עמ  ,ה"ה
 םשב יפסירק ''ר ירגנ רב ובוא רו ונע

 יר טשב רמא ןכו ,א"פר תומביכ ל"בשר
 םוחנת 'ר םשב  ,ג"ה ד"פ הכופכ הנוח
 יאמיס רב םוחנ 'ר םשב /,יאליע רב
 'ר םע עעורתה ןכו ,ב"ה א"פ תורשעמב

 'ר :םעו ,ד"ה ה"פ  תומורהב "ןפ ב
 קלוחש וניצמ ןכו ,א"פר הגינחכ הימרו
 ןומיס "רב" הדוהי "רו רתיבא הפה
 .רדו"פ הבר. ירבדמבב

 והבא 'ר םשו] ד"ה הפ "האפ הכבוש

 ,ב"הס ג"פ אמוי ,ב"פס םיחספ [תועטב

 ,ז"בפר לאומש 'דמ ,ז"ה ז"פ הטוס
 אירבטב היהש הארנ ובשומ םוקמ
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 רמאש "ח"ה א"פ "המופ תצק הכומלב

 התטלפמ הב ןידרויש ןועמ תב ארהכ
 ר"ב ּהנשנ רמאמהו ,הירבמב הב ןילועו
 רב ל"צו ירגא רב ובייא 'ר םשו וחה"פפ
 ,םש ימלשוריבב ירגנ

 היא רב תב ש

 ,יהיא

 ןילוח יאדיא בר רב רמ .,יאדיא בר
 ,ידיא .רב רמ. ,ופ  תומבָיבו . ,,גס

 א א

 ןילוח (םושרג\ רב) ה ידיא רב ידית ה

 דב. ח"ר .יקוא ברה הירב יה
 ,:;ול תומבי  א"חד ::הירב איעשוה בר
 אנניח 'ר ,אחז"טפ ר"קיו ידיא רב אפלח
 ידוא 'רב "אנניח 'ר ,ס תבע וע רפ

 ידיא רב יאלינח בר ,:דל תועובש (אנת)
 רב" יאלוהנ "ה : בכ .אמויבו  ,,םעקקבןתכ
 יד ,,אל .ה"ר .ידיא רב הדרה ברש ידיא
 'ף ד תוברב .ידיא ברד .הירפו שהו "ה

 ידיא רב למ טל" תוכרב ירא דב( בקעי
 אמוי ידיא רב איסחמ בר ,:וק תומבי
 ןיטיג ידיא ברד הירב אישרשמ בר | ,,ב
 ,יםפל ק"ב .יריא ב3 .הירבראליע כה ויל
 ,,הכ = תוחפי יריא ברדיחירבשוםייפר
 ידיא ברד הירב תשש בר וא אשיש בר
 ₪ חלק תבש וש תוכיוב

 דפו פס

 עדונה ידיא רב בקעי 'ר יבא:היה אוה
 הובא יחיא ירי : ה. הכינה האובמכ
 ידיא:/רב - 3קע* יתד  (םימ אנסה ונב י"עבו)

 אחרואב יחרי אתלת ליזא הוהד ליגר הוה
 ןנבר :היל ירק הוהו בר יבב אמוי דחו
 היהש" =י"שרפו) = "אמוייירתרד בס יבורב

 יפלו | ,'ובו שרדמה תיבל ותיכמ םישדח 'ג ךלהמ
 שקבל םישדח 'ג רוחפל ךלוה היהש וטושפ

 שרדמה תיבל אובל ול רשפא היה אלו ותסנרפ
 שלח (א"שרהמה שריפכ דחא | םזי אלא

 ךנימ וטמב | ןנחוי 'ר = ל"א -- היתעד

 ףב "הבא דש

 המש רמול רואמ בורקו ,ןנבר שינעת אל |

 רמאש
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 תומביב יסא 'רו ימא 'רל ןנחוי 'ר רמאש
 ןבכ, = סייפל ןיערוי םתא יא מ"מ :וצ
 אלו ידיא כר לע .הנוכה "ונירבח  יריא
 .י?רה.ההומלת ,הקחש ונב כקעי 'ר לע

 אנינח. יבמ, בכקל .רוע .הבו . ודוא .בלה
 ידיא בר רמא הבר רמא :זנ ןיבוריעכ
 ידיא בר רמא :םס ןיבוריעבו ,אנינח ר"א

 ולא ןיא וילע רמא ידיא ברו  ל"בירא
 היביתיא :טמ תבשבו ,תואיבנ ירבד אלא
 ךורעב 'יפו אברל הימוי רב ןנברמ אוהה
 וירבד ןיבהל דואמ השקו ידיא בר אוהש
 .אבר םדוק הברה היה הז ידיא'ר יב

 :,דא 9

 סא 'ר ןעכ יואל הלעג ., ילבב היה
 הכ לא רך, רסאש ב"ה .ה"פ .ם"בכ
 ארבוע תיחכשא (ייאל) | אתולגמ תקלס
 ברמ לביקש הארנ לבבבו ,ימא 'ר ימוק
 רמא ידיא 'ר ב"הס א"יפ תומביב ארסח
 ,ארסח בר םשב (יפא 'ר) יסוי 'ר ימוק

 אנונמה ברו ידיא 'ר ב"ה א"פ תוכרבו
 םיילבו. .,(בֶר-..םשכ אחא רב אהא .:םהי
 אנונמה בר םשב רמא ידיא 'רש טםשפה

 המ .ןכו  בבכ .ותויקב< ונמש..לביק .יכ
 םשב ה"ר ידיא 'ר א-ְרל אמוחנת וניצמש
 אוה לאומש 'ר םשב הדוהי 'רב יסוי 'ר
 א"ה ב"פ תוכרב ימלשוריבב ל"צו  ,ם"ט
 קוי כר יא לו ירא 7 הנוח ר
 ידיאו 'ר תא. רניצמרפו < ,הרוהו בר -םשב

 נ"בשר םשב םהינש ורמאש אנוה 'ר םע
 גל-תישארב םשו | ,וטדךומא | אמוחנתכ
 םהינשו ,ינשה אנוה 'ר אוהו ,ומשב ה"רא
 ,י"אל .ולע

 ב"פ הכוס ,א"ה ט"פ םיתספ רכזנו

 היה היפ" םירדנ היה 5 השפ יה
 ,ה"ב"ה אפ ןיררהגס

 הישרשמ בר וניצמ ומשב םירמואה
 ץרחמ אייח הב .ןוב .'הלג ,ח"ת הפ ה"הכ
 ,ר"ה ג"פ: הציבב :ותיישוק

 ןמזב לבבל כ"חא דרי הארנה יפכו

 תרכובת הב .ידיא- םר---רידיא ''ר

 ,ומ ןישודיק ,:ה םירדנ וניצמש הזו אבר
 ,יל ארבסא ידיא 'ר ,אבר רמא :הע מ"ב

 ,(א  .(ארגנ) ןיבא רב ידיא בר
 הר .ומיב היה / ,ארגנ ןיבא 'ר "ויבא

 אבוט יגרשב ליגר הוה ה"ר :גכ תבשכ
 וםרבר:?הפג :ירת | רמא | (תכש 'דובכל)

 רב ידיא .בר והיינימ יקפנ ,אבהמ אקפנ
 ,ןיבא רב אייח ברו ןיבא

 ודימלת היה ןיבא רב ידיא בר הזו
 ,הימק .ביתיש .אק םיחספכ אדסח ברד
 כר יב הוה ארבוע רמאש בע ו"ע ןכו
 תו ל ו "ב ,,טנ ןיבוריעבו  ,ארפה
 ןובירסש | ךפוטי גל 'ב"בו ,ח"רא א"ב
 בר אלקה קבשו ביכש א"ב יריא ברד
 אוההו יפמ אנבירק אנא רמא א"ב ידיא

 ידוא ףוסל יפט אנבירק אנא רמא ארבג
 הידיב ח"ר אמקוא יפט בורק והיאד היל
 רמא -- ליכאר יריפ יל .רדהיל ל"א
 לודג םדא וילע םירמואש הז  (אדסה בר)
 ס"קדבו ם"בשרב) .רמ ךימסק ןאמא ? אוה
 היהש ןיאור | ונא הזמו | ,(רמ תבית אתיל

 ,קהבומה ודימלת

 ןאישא רב קחצי ברמ הברה לביק ןכו
 ןח ןוכרבב משב ,ךסאש | וניצמדכ
 וב ריק הק נל ןילוח . ,זכ .תובותכ
 ,; חל

 רבע כ ..רמא ...א"ב ..ידיא ...בר ...ןכו
 ,אכ ,אי תועובש ,;םמ תוכרבכ

 05 ,תוסביב,,הכוהי . ר"א . א"באר .ןבו
 ₪ שוד בר .רמא  ןבו ..,.הפ תובותכ

 ילודג ישארמ היה אברו ייבא ןמובו
 רקפתאד אחבט איהה מ ק"ומכ רודה
 אברו ייכא .הילע ונמיא מ"ב יבוט ברב
 ןיבא רב ידיא ברל ול ירמא -- והותמשו
 כר רמא יכה ל"א ,אהב ךל עימש ירימ
 ליקשו ,לאומש רמא ימיבא רב אפילחת
 לוח ,:הל ם"בב, ייבָא .םע . .ירטו
 אנינת ימנ ןנא ףא רמא | ,גי תינעתבו
 יאו ייבא ל"א  (ה"רא פ"ב םרפר ירבדל היאר)

 ןנוצב



 םושרג רב ידיא רב ידא 'ר--ינשה ןיבא רב ידיא בר

 היה קפס ול היהשכ םגו  ,'וכו ןנוצב
 ,וטפ ןיטיג | ,,וע תומביכ ייבאל חלוש

 בל
 ןיבא רב אוה ידיא בר םתסש הארנו

 ידיא בר םש רמאש :הכ ז"עמ היארו
 אינת ורמא כ"חאו הילע הנויז ילכ השא
 :ח מ"בו | ,ןיבא רב ידיא ברד  היתווכ
 בר אוהש רשפא ידיא ינת ףסוי בר רמא
 ברד . וריכח  ומב ,.ףיהו . ןיבא רב ה

 .ףסוי

 ביצנבש וא) יבצניה ריעב היה ומוקמ

 הברה הרות םש ץיברהו | (ה"בה תסרגל

 אנוה ברו אפפ בר ויה וידימלת ילודגמו
 פ"ר ביתי ,הל םיחספכ עשוהי ברד הירב
 -- א"ב ידיא ברד הימק י"רד הירב ה"רו

 (לודג ןקז רבב זא היהש) םנמנמ היהו

 ,הפ תומבי ןכו | ,יקדרד ל"א --- רעתיא
 ובצניהל, ועלקיא י"רד הירב ה"רו פ"רש
 ועב .."ןובא ...רב .. ידיא "ברד "תר
 א"ב ידיא ברד הימקל ותא -- וחיינימ
 לעב ןואגהו ,בר רמא יכה  יקדרה ל"א
 ספות 90 דצ םש ג"חב םינושארה תורוד
 טםשפב העטש ר"הס לעב וניבר תא
 יעב ןיבא רב ידיא ברש בשח יכ ארמגה
 היל ירשו + יקדרד ןארק ךיא כ"או פ"רמ
 העטי ר"הס לעב וניברש בושחל הירמ
 ינבש שרופמ רשא הוכ םושפ רברב
 ,והיינימ ועב ובצניה

 דרי אל ד"הס לעבש אוה ךכ ןינעהו
 ידיא בר ינשש תוארל רבד לש וקמוע
 איבמ ומצעב אוהש פ"עא יוה ןיבא רב
 ד"הסבו ,ויה םינשש םלוע .רדס לעב תעד
 ורמאש ,אלק ןילוחמ איבמו ,דחי םבברע
 פ"רל ןיבא רב יידיא בר  ביתוא םש
 ברש בשח אוהו (ינשה א"ב ידיא בר הזש)

 בר אוה פ"רל ביתומה ןיבא רב ירא
 הירב ה"רלו פ"רל ארקש ןיבא רב ידיא
 הריתס שי הזמש רמא ןכלו יקדרד י"רד
 הינימ ועב םא | םינומדקה ורמאש המל
 (ול השקה םא ןכו הינימ יעב םא אקוד ואל ןושלהו)

11 

 ארמגל תוכייש הז המ לבא | ,ובר אוה
 .גָנ ;..תובותכבו --,רוהב: הזו >> ,,הפ- .תומפ"
 .ןיבא רב ידיא בר ירבד פ"ר ץרתמ

 ,יהי :ם"בכ | יתיא רב אבר .ולאש ןבו
 :.ל. ןירדהנפבו .., דמ .תופרב ,:דוע רב
 ,אנרק .יבה .ןיקזנכ "א"ב" דוא ברנע

 ,וינבו ותשא

 הנוהכ תונתמ לכאו תנהכ אשנ אוה
 ינש ול הרלי איהו ,בלק ןילוחכ הליבשב
 ברו (אשיש וא) תשש בר תא אכמס ינב
 הירב אשיש ברו | ,,טמ םיחספכ עשוהי
 ירבד לע השקהש ייבא  תוישוק ץרתמ
 היל אישק אק יכה "אבא, רמאו ויבא
 ,גי תינעתכ

 ,יגשה .ןיבא רב ידיא בר

 ,אלק ןילוחכ אפפ ברד ודימלת היה
 ישא ברל רבח היהו ,אפפ ברל ביתואש
 הזו .,ר"בארהל הלבקה רפסב אבומדכ
 ברל ידיא בר ל"א :אמק ןילוח וניצמש
 ,ןיבא רב יידיא בר ל"צש רשפאו ישא

 ישא בר אסכ לע בשיל הכז אוהו
 פרש :ר"פ/נ"'ח יכ"שרד:תרגאב = (אפושהכ

 ,גמשת רמירמ וירחאו ,חלשת רטפנ ישא
 ג"סשת רטפנו ןיבא רב ידיא בר וירחאו
 ,הנש םירשע ארוסב ךלמש ונייה

 ןעי | םימי ךיראהש עדיל לכונ הזמו
 ךא זא היה םא םגו ,ז"פרת רטפנ פ"רש

 ,הנש וצ יח כ"א הנש םירשע ךרעל
 ידיא בר ןיקתיא :זס הדנ וניצמש הזו

 ידיא בר שרפמ הדנ 'ה תולודג תוכלהבו]
 ,אינמתר אמויב לבטמל שרנב [ןיבא רב
 שרנו ארוסב אתביתמ שיר היהש ןעי הזו
 תרגאב ראובמכ ארופל הכומס ריע איה
 .ג"פ .ג"ח "שרד

 בקעי 'ר = .איעשוא רב ידיא בר
 ,ה"ה א"פ םירוכב הירב

 םושרצ רב ייףיא רב 9חיאא ה
 ,ןושרג רב אדא בר ךרע

 םד
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 .אקיא ברד הירב ידיא בר
 ימוכ ; ךב רש הכרה רוי ממ חובבי ףכממ

 הירב אדא בר רכזנ :רפ ןיטיגבו ,ומשב
 ,אקיא ברד

 תומובב .רכומ ב .םוש רב בהווה

 ,הבהא רב ארא בר םשב רמא

 הנוהל ההז רכמ ..5קשי רכ יא

 ירא( בר ךלע : קמיש רב ידיא בר

 ןהא רו הרע -גןועפש רב היא ה

 ,שרב

 הק םיחפפ רכז שיש .רב ידיא בד

 ,יריא ברד חירב .ישיש בר" ם"קר .תפרנה

 .רפוהד : ידיא .יר

 וו השקהש |. ,הימרי "רד. .רדימלה
 ק"ומ ,ח"ה ב"פ הציב ,ה"ה ב"פ םילקשכ
 ,בכ הרכ ם תיעיבש ירכונ פו  ,ב"ה 'א"פ

 ,ה"פס תבש

 ..תשש ברד היסרס ידיא בר

 ברד הכלה רמאש :אל תורוכב רכזנ
 תשש בר דפקיאו ומשב רמא אלו תשש
 ,אברקע היצקעיל ץיקעד ןאמ רמאו

 0 חבר

 ןמוב ,לודג- .וםקא... חל ,ןורההנמ .הכזג
 ברו. םינומה - םע .חכוותמ .היהו .ןמחנ ,בר
 ירודהאל יעריד ןאמ יאה וילע רמא ןמחב
 אל ער גאא .תרהול תודוא - ברכש םונומל
 םיטפשמ טוקליו ם"קד | תסרגו  ,רדהיל
 ,יריא .בר  'טנש .זמר

 ,יהיא

 ,םידיסחו לארשי ילודג םינב ינש ול ויה
 ןמובי היחש חב  הלינמב ךמינמו הובא
 .דע .ןיבוריעבו | ,םכרעב ראובמב לאומש
 ,הובא :ל"צו יהיא רב תוביא סרג

 0 ט

 (ההא"כפ 'ב לאומשהיאתכ הפצר) ,ירמ היא
 ,איידח רב אחא ךרע

 . יאעלא .'ר--אקיא ברד הִיִרָב .ידיא בר

 אתיל בר רמא :ול ןיבוריע-רכזנ .ויא |
 ,םכח םש י"שרפו ווא אנתדמ 'ינתמל

 .(השא םש) ,ןכיא

 ותנכבש התיהש ,הכ | תינעת הרכזנ
 וינפל הננואתהו אסוד ןב אנינח 'ר לש
 הלאשו תורצק תורושכהו תיב הנבת יכ
 יממנ וכיא הל רמא ,וכיא ל"א המש המ
 ,ךירושכ

 ,אליא
 רד ,ה"מ ד"פ תורוכב הנשמב רכזנ

 ומומ = תוארל | החמומ היהו | הנביב
 וריתה ןכל לודג דיסח היהש ןעיו תורוכב
 אלש הז רובע רכש הקיל םימכח ול
 ,רבשה ליבשב תורוכב ךיתיש דשחנ

 רב לאומש ברד הירב אליא 'ר
 הופשמ רפא ני תוכרב :רבזנ:אאתהמ

 ,ברד

 חלש רהזב רכזנ  .ןיביצנד יאליא 'ר
 לב ש"ע הרעמל ונבו אוה דריו ,בסק
 ,השעמה

 ה"פ ןיטיג רכזנ .שרויה .יאלא 'ר
 יה

 יאעליא 'ר יב לאילמג 'ר .יאעליא
 הכוס יאעליא ר"ב ןנחוי ,ה"פס תועובש
 וכ

 .(הדוהי 'ר יבא) ,יאעלא יה

 הנשמב תחא םעפ רכזנ .ןיתינתמד אנת
 ,ו"מ .ב"פ ןיבוריע

 נר ילודג לבל  דומלת .היה ..אוה
 ,לאילמג ןבר ןמזב הנבי

 ,,חי תוחנמ שרופמכ רזעילא 'ר .דימלת
 יאעלא 'רב השעמ :זכ הכוס אבומ ןכו
 לנרב ובר. רזעילא 'ר ינפ .ליבקהל ךלהש
 ,לגרה יתבושמ ךניא יאעלא ל"א דולב
 ,רזעילא' רמ יתעמש רמא ו"מ ב"פ ןיבוריעבו
 -- רזעילא 'ר םושמ רמא .,טל םיחספו
 הלחבו ,'וכו בקעי ןב א"ר ינפל יתאבשכו

 ב"פ



 יאעלא 'ר

 אבוהו רזעילא 'ר םשב ייאעל 'ר ג"ה ב"פ
 ,יאעלא 'ר םשו ג"פ תומורת אתפסותב
 ב"ה ו"פ האפכ ובר היה  עשוהי "4 ןכו
 -- עשוהי 'ר תא יהלאש יאעליא 'ר רמא
 יתצרהו יתאבשכו -- א"ר לצא יתאבשכו
 רמא ,הירזע ןב א"ר ינפל םירבדה תא
 יתלאש רמא : חל םיחספ ןכו ,'וכו יל
 ,עשוהי 'רו א"ר תא

 ןיטיגכ לאעמשי 'ר לע .ביבח היה ןכו
 'ר ינפל םג איבהש א"אב השעמ זו
 ל"א יאעלא 'ר וינפל סנכנ -- לאעמשו
 אבומש המו) קותש ינב קותש ל"א --- יבר
 הז ,רמוא ריאמ 'ר ןנתו יאעלא 'ו ירבדב םש
 אמתסמ הפסוה אוה ךא יאעלא 'ו ירבדמ וניא
 אתפפותב אתיל תמאבו ,וירברל היאר ארמגד

 םושמ רמא :אמ תוכרבו .(הפסוהה לכ

 .לאעמשי 'ר
 :דס ןיבוריעב .ג"רד דימלת היה ןכו

 ביזכל וכעמ ךלהמ היהו --- נ"רב השעמ
 וארקו וירחא ךלהמ יאעליא 'ר היהו
 םושב רכזנ אל ע"ר םע ךא  ,"יאעליא
 ,םוקמ

 תמהב ,הלק ןילוח ךא וניצמ ויתוכלה
 יאעלא 'רו זגה תישארב תביח ןיפתושה
 זגה תישאר רמא ,ולק םשו ,רטופ
 הכלהה עודי .הזמו ,ץראב אלא תגהונ ןיא
 אמלע גוהנ ,בכ תוכרב י"בנר .רמאש
 ,יאעלא 'רכ זגה תישארב יבס תלת ינהכ
 האור םא ןקזה יאעלא ר"א ,זמ הגיגחבו
 .'וכו וילע רבגתמ ורציש םדא

 םירבד 'גב יאעליא ר"א :הפ ןיבוריעבו
 ןעיו  ,וסעכבו וסיכב .וסוכב  רכינ םדא
 ה"פ אטוז א"רדב אבומ הזה רמאמהש -

 לבא .אנתה יאעלא 'ר אוהש הארנ ןכל
 ס"שב ןיאצמנה םירמאמה לכ הז תלוז
 'רד וריבח ארומאה אוה יאעלא 'ר ש"ע
 ירמא : הכ הגיגח וניצמש המו | ,והבא
 ר"א ל"צו ם"ט אוה יאעלא 'ר  יבד
 ,(ארומאה) יאעלא

 דחיב '" בברע  .ינועמש .תלחנ "הפס בו
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 ,םשאו עדי אלו ארומאהו אנתה ירמאמ
 לכ םע וירבד םירבחמ וקיתעה וירחאו
 ורהזה םימכח רמאנ ז"עו םישובשה
 וכוס לירבדב

 ירי ונב \ תאי וניצמ .וטשב  םירמואה

 י"רב יסוי ר"א ז"טפס נ"רד תובאכ הדוהי
 םושמ רמאש יאעלא 'רב הדוהי 'ר םושמ
 ,לודגה א"ר םושמ רמאש ויבא יאעלא 'ר
 אוהו :ולק ןילוחכ ומשמ רמא קחצי 'רו
 ירבד המה םהירבדש אנתה קחצי 'ר

 ,אתיירב

 ,(ארומא) יאעלא 'ר
 םימעפ המכ הנתשנ הזה ארומאה םש

 ,אעלא ,יאעליא ,אעליא ,אליא 'ר ארקנו
 ,יליה ,ייליא ,יליא םשב ימלשוריבו ,יעלא
 תועבונ תומשה יונישו | ,אייל ,אל ,אליי
 הזיאבו ילבבהמ הנוש ימלשוריה אטבמ יכ
 .םיקיתעמה תאיגשמ תימוקמ

 אוה יכ ונלצא רורב רבד אוה הז לבא
 ,תודחא תויאר איבנו ,דחא ארומא לש םש
 ניקתה אשואב אעליא ר"א ,נ .תובותכב
 ,יאעליא ר"א םרג :זס םשו ,'וכו זבזבמה
 אמויב ןכו  ,אליא ר"א םלג ,חכ 'ןיכרעבו
 יצחל אלא הכרצנ אל אליא ר"א : גע
 !'ך ש"ע רמאמה םש ימלשוריבו ,רועיש
 המלא אעליא ר"א ,טנ תובותכ ןכו ,אליה
 ימלשוריבו ,אליא ר"א סרג ,ופ םירדנבו ,אל
 רעטצמ הוה הסוי 'ר ,ד א"ה א"פ אמווי
 ר"פפ הליגמבו ,ייליא 'רד אלול אמח אלד
 ג"פ  תוכרב ןכו ,אעליא רד אלול סרג
 ןישודיקבו -- ןנברד ןומעט אייל ר"א ב"הר
 תוכרב ןכו ,אליה ר"א סרג !זי ז"ה א"פ
 םש ש"ארבו איירבחו אייל 'ר ה"ה נ"פ
 "=  םטיק ןילוח ןכו ,יעליא 'ר םרג

 ילבב ..יאעלא "ריח היה יהא רנה ישב
 יעלא ר"א . רניצמדכ \ כרמ//הכרה לביק
 'ר ג ןיבוריע --. בפסי יתבש ב ובה חמש

 ,ק ק"ב / ודי "ןיבוריע יפי ורפא = יאעלוא
 ןיכרע ,:ז םירדנ בר רמא אליא 'ר ,!זיק
 ,ב"הי א פי תכוט ה

 ןכו
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 םיחספכ לאומש םשב אליה 'ר וניצמ ןכו
 ,ו"ה ט"פ

 בר תא ןמאנ דידיו רבח םש ול היהו
 יחא וארקש דע | (ברד ודימלת) אנורב
 .\ט תוכרבכ

 בר םע פ"אפ רבדש וניצמ אל לבא
 זא היהש רמול דואמ בורקו לאומש יא
 .םימי לוע

 הרות לבקל רוע הכזו י"אל הלע כ"חאו
 ןיבוריעב ירופיצב אנינח 'רכ רודה ינקז יפמ
 הוה אעליא ר"א ,:הכ ןילוח ,:תכ
 אנינח ר"א אעלא 'ר ,'וכו ירופיצב אנינח

 רב
 ופ- ןובורועב ,,ןאגי ה .,םשב. רמא ןכנ

 בב ,םחה ג"פ מ"ב פה קב, | ט"ה

 תבשבו ,יאני 'ר םשב אל 'ר ..ם"ה . ג "פ
 ר"א אליא 'ר .א"פס .תובותכ . ,ו"ה ח"פ
 םשב אליה 'ר ר"ה א"פ ןישודיקבו ,יאני

 ,יאני
 ,ב"ה ה"פ האפ כ איעשוה םשב רמא ןכו

 'ך םשב אליה 'ר ,איעשוה 'ר םשב אל 'ר
 .תומביד ג"פר ימלשורי אניבא

 רב אחא ר"א אעלא ר"א וניצמ ןכו
 ,.בב תוברב בקעי

 וועמש 'רב רזעלא 'ר םושמ אעליא 'ר
 ,פ"ג :הס תומב

 מ"ב ףסוי רב אייח 'ר םושמ יעלא 'ר
 ,,זיק

 .;אכ הגיגח אפפ רב אנינח ר"א אליא 'ר
 אתרפסמ ןב הדוהי 'ר םושמ יעלא 'ר

 ,,דמ ןיררהנכ
 .: ע םיחכפ ארפס ןב הדוהי 'ר םושמ
 הב באב .יביהב .ההנהו .'ה..םשב אלת

 ,ד"הס

 ר"ד ארמז ןב יסוי 'ר םשב יאעלא 'ר
 ,אידא"פ

 : םמ תוכרב אחא רב בקעי ר"א יעלא 'ר
 תבש אייח רב ןועמש 'ר םשב אייל 'ר

 ,א"הס ו"פ ה"פס

 אניכוי רב  ןועמש 'ר םשב אליה 'ר

 יאעלא 'ר

 ,א"ה .ג"יפ תומבי
 ' םילודנה ויתובר ויה הארנה : יפכו

 בר וניצמרב .רזעלא 'רו .לב"שרו . ןנחוו
 ,יד .ק"ומ ,: אפ ןיבוריע .ןנחוי ר"א אליא
 יאעלא 'ר ,נ ןילוחבו .,,ו ןיכרע . ,:ח םיחבז
 'רד הימשמ אתורבח לכו אעלא 'ר ,י"רא
 ..אע ק"ב ,,גל תובותכ ןנחוי

 ,.ה תבש י"רא יאעליא 'ר
 ,ןזל :םיב

 ןיבוריע ,ב"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריבו
 םשב אל !ר ד"ה ה"פ .םיחספ .,ה"ַה . ב"פ
 אליה 'ר ו"ה מ"פ םיחספו ,ןנחוי 'ר
 ,י"ר םשב

 ,ו"ה ח"פ תבש לב"שר םשב אליא 'ר
 אלליא 'ר ,;:חכ תבש ל"רא אעלא 'ר
 אל 'ר | ,,דיק םיחבז ,: טמ תובותכ ל"רא
 .א"ה ג"פ םיחספ לב"שר םשב

 כוס וניצמש המו
 ןמ התיעמשינ ל"א -- ןנחוי 'ר ימוק יעב

 ,:זק ,וע ק"ב

 'ס"לב ,אסי 'ר םשב | אליא ר"אר אדה
 אמתכמ אוהו ,רתוימ אוה "ל"א, תבית
 ,ארמגר

 ב"פ תומורת רזעלא 'ר םשב אל 'ר
 ,א"הס א"פ הלרע ,ג"ה ב"פ הורשעמ ,א"ה
 ,ו"ה ר"פ םיחספ ,י"ה ו"פ ןיבוריע  ,ב"ה

 אליה 'ר ג"פר תועובש ,ב"הר ב"פ אמוו
 ,ר"'ה ג'פ תומבי א"ר םשב

 'רד ידימלת ישילשה רודה ילודג לכו
 יסא."רו ימא 'ר" ומכ | וירבח ויה ןנחוי
 ונורא ואיבהו ה"ר רטפנשכ ,הכ ק"ומכ
 יפא 'רו ימא 'ר י"אל
 ,קופנ אל (ןנברד ןורבח) אנינח 'רו אליא
 ימא 'רו י"אד יבישח ינהכ ויה םהש ןעיו
 אליא 'ר וניצמ ןכל ןנחוי 'ר אסכ לע בשו
 'ר םשבו ,א"הר א"פ ןיטיגכ ימא 'ר םשב
 המה יכ ,ז"ה ג"יפ ,ג"פר תומביכ אסי

 תוכלה םהמ לביקו י"ר תא רתוי ושמש
 ,וזר

 קחצי 'רו יפפ רב אנינח 'ר םע בשויו
 והבא 'ר םעו ,:זיק ק"בכ אבא 'רו אחפנ

 היה

 לב"שר ח"ה ד"פ |

 .'ר ,היפאל קופנ

+ 



 יאעלא 'ר

 ולאששכ :גנ ןיבוריעב םינמאנ םירידי חיה
 ץלע ל"א ןופצ יאעלא 'ר ןיבה והבא 'רל
 והבא 'ר ןיבה יאעלא 'רל ולאששכו  ,'ובו
 .'וכו ץעייתנ ל"א ןופצ

 ,: דפ תבשכ (ןנברד ןורבח) אנינח 'ר םע
 זילז " ורמאשי ' ,,הס קב | המייתובומ
 ןישוריקבו ,אתער יאהמ ןלציל אנמחר
 המל אנינח הל. אליה ."ר.ליא ב"ה ₪
 שניא יגח אלה ינח 'ר לבק םיותמ תא
 | ,אוה ארובכ

 ג"פ םירובבכ לריא רבו בטקה ומה

7 
 :גל ןישודיקב " ידבז רב בקע "רש

 ומקו אבא רב ןועמש ףילחו יבתי יוהש
 ,'וכו הימקמ

 היה ו"רש ה"ה ג"פ אטוב וו
 ןתוקלחמ ,אתיירואד הינב וארקו היל סלקמ
 .: הנק רטנ ב"ב | ב3" הבית ו

 אלועל רמאש :מט תוכרבכ אלוע םע
 אמלשב ליאש (לבבל) םתהל תילייע יכ
 הרובחה לכ דמעמב (ירכח) יחא אנורב ברד
 יבל עלקיא אלוע .,זמק תבשבו ,'וכו הלוכ
 יכה ל"א -- הינימ יעב יניה רב  יסיא
 רזעלא 'ר ל"צו ס"מ אוהו ,יעלא 'ר רמא
 היה יניצנוש םופדבש ס"קדב אבומדכו
 השענו ן"יעה לע וקב 'עלא 'ר בותב
 יסיא יכ רזעלא אוה תמאבו אעלא הזמ
 לורג יעלא 'ר םדוק בר ןמז היה יניה רב
 ,וכרעב ראובמכ רודה

 םלוכ = ויה \ יעיברה \ לוד ילולכ ל
 יאעליא ר"א ןיבא 'ר וניצמדכ וידימלת
 תומבי :,:ג ק"מ  ,,וצ ןיבורוע ' ה תבש
 הימשמ ןיבר חלש ,,זי מ"ב ,:זק ק"ב ,(:חמ
 ר"א ןיבר אתא יכ ,: רמק ב"ב אעלא "וא
 ..אעק ב"ב אעליא

 ,ב"פר תבש אייל 'ר םשב אחא 'ר
 האפ אל 'ר ימוק ירגנ רב הכא כ

 ,ב"ה ה"פ ש"עמ ,ה"ה ז"פ

 םיחספ אל 'ר ימוק אנהב רב ןוב 'ר
 ןיבא 'ר אתיא ב"ה גי"פ תומביבו) א"ה ג"פ
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 (אנהכ רב *.ןופ ' 'ר ל"שיי אליה רך םש כ תבהב

 ;ח"ה .ח"פ 'ב"בי"י ,א"הס לכ יפה

 אליה 'ר ימוק יעב ' אייח רב ןוב 'ר
 ;ה"ה נ"פ אמוי  ,ב"ה א"פ  יאמד

 ,ה"ה"ב"פ .תבשי אייל 'ריסשביאנסיפ =
 יו: בנ ןילוח יעלא ר"א תפי רב ןימינב 'ר
 רמא ר"ר אתא יכ ,י םיחכז ימיד בר

 ,אליא 'ר ביתמ
 ה" תלש" ,הניפ"ב "יבא רב אתם

 לכו | אעליא "רו  ןיבא 'ר =- ןיבא רב
 .'וכו ןיוש וניתובר

 ז"פ ןירדהנפכ ודימלת היה 'ב אריז 'ר
 אליה הר " תמישב "הב דחה "רה יה
 ,אל 'ר םשב ז"ר ה"ה א"פ תיעיבשו ,היבר

 רוחה. ילרקפ "סו רג ני כ
 תומורת שרופמכ וידימלת ויה יעיברה
 'ר .ןב . ,םהל אחא .. "ר .ךמאש ה" ב
 ב"ה א"פ תומביבו ,הב הוה ןוכבר אליא

 אליא 'ר םשב יסוי 'ר ןכו ,ומשב הנוי 'ר
 'ר ןא"ה ר"פ םילקש ,ז"ה א"פ םיאלכ
 ,א"הס ה"פ תורשעמ אל 'ר םשב יסוי
 םשב ל"צ אייל ר"ב יסוי 'ר ב"פר תבשבו
 | ,אייל 'ר

 ,א"פר תבש אליא 'ר םשב היקזח 'ר |
 'ר ימוק- יעב (אנמ 'רד וריבח) היננח 'ר

 ,ב"ה די"פ תומבי .אלוה
 אלה  'ר..ימוק .אגת ירבז .רב .ןומיס.'ר

 ,ו"ה ח"פ םיחספ

 ב"פ תוכרבכ אייל 'ר ודיפסה רטפנשכו
 ,אליא 'ר .אתיא אידה"פ ר"הקבו ,ח"ה

 םימעפ המכ ואצמנ וירמאמו ויתובלה
 וניצמש המ ךא  ,ימלשוריו ילבב ס"שב
 -- אבא 'ר  ירבד לע ףיקתמש :ןט הדנ
 ,אבר רמא ל"צו ס"מ אוה אבר ול רמא
 אגרדב קילפ הוה | אליא 'ר ,ה הגיגחבו
 שב הברש .עוריו * אלישי "רב "הבה ימה
 טוקליב תמאב ,וימי לכ לבבבו ילבב היה
 הבר יבד תבית אתיל במקת זמר סומע
 יהל ףילתמ ,,הכ  .תותנמבו ליש כב
 יכ ס"מ אוה ,ייבא ול רמא -- אעליא 'ר

 תיישוק
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 אתיירבה לע יאק אעליא 'ר  תיישוק
 ."ל"א,, תבית אתיל ם'קדבו

 רוצב היה יעליא 'רד עובקה ומוקמ
 ך"ה .ב"פ.. תיעיבשב . תוארוה .הרוה. .םשה

 אדבוע אתא רוצב ןיבתי ווה אל 'ר אב 'ר
 א"ה א"פ ש"עמבו ,אל 'ר ירוה ןוהימוק
 אליא 'ר ל"צו ימא 'ר םשו ס"מ לפנ
 ,ןלהל םש רמא רשאכ

 יעליא 'ךל הנוי 'ר היחכשא :גי ז"עבו
 'ר סם"קד תסרגו ,'וכו רוצד אחתפא יאקד
 היהו  ,יאעליא 'ר ורזפ םופדבו אעלא
 תבשכ אישנה בשומ םוקמל םיקרפל ךלוה
 אצי אישנ ארוי 'רד ארבע ינמרג ופ"ס

 הצרו הטוש בלכ אתא אליא 'רל תולל
 ,ינמרוה הב רעו ..אליא 'רל ' .ךושיל
 ,רבעה רתב לזאו היקבש

 רמאמ ךא איבנ ותודיסח | לדונמ
 רחאתנ א"פש ב"ה ה"פ הציב רדחא
 םינשי ןאצמ ותיבל אבשכו דמה"בב
 שיקהל אלש םלוסה לע ץברו (היה תבשו)
 ,תלרה לע

 תינהכ השא אשנש וניצמ ב"ב רברב
 בנ ןיבוריע והבא יה הריבה .תודע פע
 הציבכ םוחנ 'ר םשב חא ול היהש וניצמו
 ,ב"הס ה"פ

 תורוכב לשר יי תעדש יאיבמ .ה"הסבו

 גגש הליחמבו ויה יאעלא 'ר ינשש :במ
 דחא היהש ךא איבמ י"שר יכ  ,וירבדב

 םיארומא ינשש אל לבא ארומא דחאו אנת
 ,הז םשב ויה

 .רזעלא ןב יאעליא 'ר
 םדוקמ ארמגה רודיס יפלו ,ם תבש רכזנ

 ירבד וירחאו וירבד כ"חאו לאומש ירבד
 ידימלתמ היהש עמשמ לאקזחי רב ימר
 ,לאומש

 ,היכרב רב יאעלא 'ר
 העליא 'ר :םמ הטוסבו ,: י תינעת רכזנ

 תכרנל .ורצ ןיל טפבש כיד היכרבי .ןב
 ונלש אסרגו היכרבי ןב העליא 'ר ס"קד

 והילא--רזעלא ןב יאעליא 'ר

 !(רנ ןירלקנסבו . ,היכרב רב .רזעלא .'ר
 ר"א היכרב ןב אעלא ר"א ם"קד תסרגל
 היכרב רב יאעלא 'ר אסרגה י"עבו ןנחוי
 .ףיע וניא לארשיל קיצמה לכ י"רא

 ר"קיו  רכזנ ,םחנמ רב יאעלא 'ר
 ,גי"א"פ

 .היעמש רב יאעלא 'ר
 םכיהב ךיבב ךא ,הדי"פ ר"קיו רכזנ

 אוה ןכו ןועמש 'רב רזעלא 'ר אסרגה
 ..סק ב"רפב

 ,והילא

 פ"שב והילא רכזנש םוקמ לכ איבנ
 ,ונממ תוישעמ (א .םיקלח השלשל םקלחנו
 ,ויתודוא רבודי רשא תא (ג ,וירמאמ (ב

 יתסוכנ \א"פ . יסוי ר"א ג | תוכרב
 ללפתהל םילשורי תוברוחמ תחא הברוחל
 - חתפה לע יל רמשו ל"ז והילא אב
 'ג ונממ דמל יפוי 'רו ינב יסוי 'רל ארקו
 .םירבד

 ילצמ הוהד .ארבג אוהה :ו .תוכרב
 ימדיא הייזח והילא ףלח -- נכה"ב ירוחא
 ,ךרמ ימק תמייק רב ודכ ל"א אעייטב היל
 ,הילטקו אריספס ףלש

 ןעי דחאל הקלה אליש 'ר ,חנ תוכרב
 והולאשו תוכלמל ורסמו ,הירכנ לעבש
 שי ל"א אתרמח לעבר ל"א והוקלה ט"מ
 שניאכ ימדא והילא אתא -- םידע ךל
 ,דיהסאו

 הרעמב ונבו יב"שר אבחנשב :גל תבש
 םקו והילא אתא םינש 'בי םש ויהו
 יחוי רבל היעדול ןאמ רמא הרעמד אחתפא
 .רסיק תימד

 שחנ עלב ישא רב ימיש בר :טק תבש
 הילכוא אשרפכ היל ימריא והילא אתא
 ,'וכו אתושכ

 שיא םוחנ תא וחלששכ ,אכ תינעת
 תק םטפא הביה םע ךלמל וז םג
 רפעה איבהשכו ,רפעב ופילחה אזיפשואבו
 והילא אתא וגרהל ושקב ךלמה ינפל

 ימדיא



 והילא

 ארפע אה אמלד ל"א והיינימ דחכ ימדיא
 ,'וכו ןהיבא םהרבאד ארפעמ

 חיכש הוה האזוח אקורב בר ,בכ םש
 אכיא יא אקושב והילאל לאשו היבג והילא
 ,והארהו בה"וע ןב שניא אכה

 ללפתמ חיחשב  ההוהי ב
 יינאסמ יל ףולש היעמשל ל"א ארטמא
 ףלשימל אטמ יכ אנאסמ דח היל ףלש
 יא ה"בקה רמא ל"או והילא אתא אנירחא
 .אמלעל אנבירחמ אנירחא תפלש

 ןמינמו יהיא רב הובא ,אס תובותכ
 דחו ןימ לכמ (תושמהל) יפס דח יהיא רב
 הירהב והילא יעתשמ רמ אנימ דחמ יפס
 סחנפ ברו ירמ בר ןכו ,יעתשמ אל רמו
 רחאמ רמו יפס םידק רמ ארסח בר ינב
 ,'וכו הידהב והילא יעתשמ יפס םידקד ,יפס

 אתאד והילא ליגר הוה ןנע בר ,וק םש
 סעכו והילאד רדס היל ינתמ היהד היבנ
 אתינעתב ביתי אתא אלו והילא וילע
 ונממ .רחפמ היה ךא ,אתאו ימחר יעבו
 'ירמאד ונייהו -- הימק .ביתיו הבית דבעו
 ,אטוז והילאד ררסו הבר והילאד רדס

 והשא םע ע"ר ןל היהשכ ,נ םירדנ
 והילא אתא ןבתה תיבב עובש אבלכ תב
 לאשו אבבא ירק אקו שניאכ ןוהל ימדיא
 הרליש ןבה טעמ ול ןתיל ולכוי םא ןהמ
 תחת חינהל רבד  םוש ול ןיאו ותשא
 השע ע"ר תא םחנל ידכו ,היתושארמ
 .תאז

 ןיבזמ אק הוה אנהכ בר ,מ ןישודיק
 ליזיא הל רמא אתינורטמ היתעבת ילוקיד
 ארגיאמ ליפנ אקו קילס יאשפנ טושקיא
 ןתחרטא ל"א והילבק והילא אתא אעראל
 ,יסרפ האמ 'ד

 הנוממ היה י"רב לאעמשי 'ר ,דפ מ"ב
 והילא היב עגפ יבנג םופתל תוכלמה ןמ
 לש ומע  רפומ . .התא .. תמו רע לש
 .איקרולל חרביש ל"או - ? הגירהל וניהלא

 אוההד היניעל והילא אפירש : הפ םש
 רונ השעמ אבומ םשו ,ןנברמ אברוצ
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 א"פ ,יבררד אתביתמב חיכש היה והילאש
 המל יבר ולאש אבשכו אבלמ רחאתנ
 איבהל ולכויש ךיא דוס ול הליגו רחאתנ
 יבר רזגו ,וללפתי וינבו אייח 'רש חישמ
 רמאשכו ללפתהל וינבו ח"ר ודריו אתינעת
 אתא םשגה דירומ ,אקיז בשנ חורה בישמ
 םיתמה היחמ רמימל אטמ יכ ,ארטמ
 איזר ילג ןאמ עיקרב ירמא אמלע שגר
 והילאל והייתא והילא ירמא ,אמלעב
 הל ימדיא אתא ארונד יסלופ ןיתיש והויחמ
 ,והניררטו והייניב לע ארונד אבודכ

 והילאל אצמ הובא רב הבר  ,דיק םש
 ואל ל"א םו"בע לש תורבקה תיבב יאקד
 תורהמ רמ ינתמ אל ל"א --- ומ .אוה ןהכ
 תומורת ימלשוריבו ,'וכו ע"גל הילויע --
 דחא דיסחש השעמה אתיא ד"ה א"פ

 ,'וכו ולאש

 והילא ליגר הוהד אדיסח אוהה :ז ב"ב
 אלו רעש תיב רבע הידהב יעתשמ הוהד
 ,הידהב יעתשיא

 היחכשא יול ןב עשוהי 'ר ,חצ ןירדהנס
 אתרעמד אחתפא ימייק יוהד והילאל
 ל"א ?יתאד אמלעל אניתא ל"א ,יב"שרד
 תמיא ל"א (היבקה) הזה ןודא הצרי םא
 ,'וכו חישמ יתא

 םוקמ ונפ והילא זירכמ :זע תובותבבו
 ,יאויל רבל

 ןווה . לבייב ל החיל בקהל
 ,יב"שרד ןמ העומש ןוטמ ארחב ןינת ןיבתי
 ,היליישינו לועינ אתעמשד ארמ אה ירמא

 ירא הילכאד ארבג אוהה .אי תוכמ
 יעתשא אלו לב"ירד הינימ יסרפ 'ג .קוחרב
 ,ימוי 'ג הידהב והילא

 רב אלוע ח"פס תומורת ימלשוריבו
 היבגל . רולל קרע אתובלמ היתעבת בשיק
 הארנ אלו תובלמל ..ורפמ לב"ידג לכ'יר
 ילגתיאו אתינעת המכ םצו והילא וילא
 אלו ל"א +הלגנ ינא תרוסמלו ל"א ,היל
 ? םידיסח תנשמ וזו ל"א ?יתישע הנשמ

 םע .היהש השעמה א"ה ב"כ אטהבו

 לבה
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 והילאש ,ולק  ב"דפבו  ,והילאו לב"יר
 .תובומ םינבאה לב"ירל הארה

 ספתנ אטרפ ןב רזעלא 'רש :זי ז"ע
 .םהמ לצינ והילא י"עו תוכלמל

 תוכלמה ינפמ חרבשכ מ"ר :חי םש
 ותוא ואצמ רח אמוי  ,וספתל וצ ונתנו
 מ"רל ותקבח הנוזכ ימדיא והילא אתא
 ,ןהמ לצינ ז"יעו

 ח"ר לע סעכ יבר  ,ג"ה ט"פ םיאלכ
 באכ ול היה יברלו םוי 'ל אתופיזנ גהנו
 אפירו ח"ר תומרב והילא אתאו םיניש
 ,יבר ןש

 דיכחב השעמ זכ-תישארב אמוחנת
 -- השא תומדב הריש ול הנמרזנש דחא
 ,ל"ו והילא ול ןמרזנש דע

 ,םירקיה וירמאמ

 הלוהל ברל ההילא י ל"א מכ  תוכרב
 -- חתרת אל אריסח אלס ברד הוחא
 ךרדל אצוי התאשכו ,יטחת אלו יורת אל
 ,אצו ךנוקב ךלמה

 יאמא ותירמא והילא ל"א :טי אמוו
 פ"כהוי אנדיאה אהו חישמ יתא אל
 ,'וכו לועבאו

 הובא רב הבר היחכשא :ומ הליגמ
 ל"א -- רתסא איזח ןאמכ ל"א והילאל
 ,יארומא והלוככו יאנת והלוככ

 לח יה דפל :והולא = ל"א 1 הכיפה
 לכ לע ה"בקה רזח -- א"רל הל ירמאו
 אצמ אלו לארשיל ןתיל תובוט תודמ
 ,תוינע אלא

 אליש רב הבר היחכשא :ומ םש
 ל"א ה"בקה דיבע אק יאמ ל"א והילאל
 הימופמו ןנברד והיימופמ אתעמש רמאק
 .'וכו רמאק אל מ"רד

 והילאל יסוי 'ר היחכשא ,גס תומבי
 ,'וכו ל"א םדאל ותרזע השא המב ולאשו

 והילאל רתיבא 'ר היחכשא ,ו ןיטיג
 קיסע אק ל"א ה"בקה ריבע אק יאמ ל"א
 ,רעבגב .שגלפב

 והילא

 לוכא ןתנ 'רל והילא ל"א ,ע םש
 סועבתשכל שילש חנהו שילש התשו שילש
 ,ךאולימ לע דומעת

 והילאל ןתנ 'ר היחכשא :טנ מ"ב
 אתעש איההב ה"בקה דיבע אק יאמ ל"א
 ךייח אק ל"א | (יאנבע לש רונתד תקולחמב)
 .ינב ינוחצנ רמאו

 רזחמ היה קידצה והילא : גס ןירדהנס
 אצמ א"פ םילשוריבש בער יחופת לע
 'וכו לארשי עמש רומא ל"א --- קונית

 הוחא הדוהי ברל והילא ל"א :זצ םש
 ה"פמ תוחפ םלועה ןיא אדיסח אלס ברד
 ,אב דוד ןב ןורחאה לבויבו תולבוי

 ירופיצב יסוי 'ר שרד ןירדהנס ףוס

 אתא אלו רדפקיא הוה ןדפק והילא אבא
 אל המל ולאשו אבשכו םימי 'ג היבגל
 אה ל"א %יל תירק ןדפק ל"א רמ אתא
 ,רמ ריפקד ןמקד

 תבש וניצמ והילא יבד אנת ןושלבו
 הברה הנשש דחא דימלתב השעמ ,גי
 ,'וכו וימי יצחב תמו --

 ,'וכו רמוא נ"ר א"רת :רצ םיחספ
 השע ע"ר רמאש פ"עא א"דת ,ביק םש

 .'וכו לוח ךתבש
 ,תולק ןתעד םישנ א"דה .פ ןישוריק
 ינש םיפלא תשש א"רת ,זצ ןירדהנס

 .'וכו אמלע יוה
 ה"בקה ריתעש םיקירצ א"דת .,בצ םש

 ,ןרפעל ןירזוח ןניא ןתויחהל
 ומצע םדא םישי םלועל א"דת :ה ז"ע

 ובו לזעל;רושכ תייר 'לע

 תוכלה הנושה לכ א"דת הדנ ףוס
 ,ב"הע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב

 הפחמה לב רמוא והילא :כ-ר"פ ר"מבו
 3 חבה אידתמ אוהו 'וכו .םימש דובכ

 לאש והילאש וניצמ ב"ה ט"פ תוכרבו
 ,וארבנ המל םיצרשו  תועוז יארוהנ 'רל
 המ והילא ולאש האלמ ינא קוספ ר"ורכו
 "וכו םירחשו .ביתכר ןיד



 והילא

 ,והילא תודוא רבודי רשא םירמאמ

 חרופ תוחיופ) עבראב והילא :ד תוכרב
 ,(םלועה לב תא

 יפלכ םירבד חיטה והילא :אל םש
 | ,הלעמ

 הוה יא רמאיו והילא אבישכל :הל םש
 ,'וכו אתועיבק

 ,תובא תוכז ומת וימיבש ,הנ תבש
 יא -- רמאיו והילא אבי םא ,חק םש

 ,אמהוז הקספ
 הנרהטיו והילא אבי םא .רל םיחספ

 ,ול ןיעמוש ןיא
 ינפמ רמאיו והילא אבי םא :ע םיחספ

 .'וכבו תבשב הגיגח םתגגח אל המ
 אהד רמאיו והילא אבי םא :הל תומבי

 ,'וכו ילופמ ארבעיאד
 אהד רמאיו והילא אבי םא :אמ םש

 ,היב חגשמ ימ הרבעיא אל
 ןיצלוח רמאיו והילא אבי םא ,בק םש

 לדנסב ןיצלוח ןיא  ,ול ןיעמוש לוענמב
 ,ול ןיעמוש ןיא

 דחכ רמאיו והילא אבי םא :במ ןיטוג
 ,"וכו והיינימ

 רמאיו והילא אבי םא רדד"לפ נ"רדא
 רבכ ול ינא רמוא .ךכ תבתפכ מ"מ''יל
 ,'וכ\ ןהילע יתדקנ

 ,ג מ"ב והילא אביש דע חנומ אהי
 ..גס תוחנמ ,:טכ

 עגי אל תמה רתומ ,חמ ןיררהנסבו
 ,והילא אביש דע ןהב

 יברעב אל אב והילא ןיא :גי םיחספ
 ,טוי"עב אלו תותבש

 השמ הב דמעש הרעמ ,דנ םיחספ
 ,משה"יב ש"עב תארבנ והילאו

 ,םורמל והילאו השמ ולע אל ,ה הכוס
 ,םדא יכיסנ הנומשמ והילא :בנ םש

 ,.וכ ק"ומ אוה יח והילא
 והילאל הנעש ימ הנשמב ד"פ תינעת

 ,'וכו למרבה חב
 הרעמב רייתשנ ילמלא :םי הליגמ
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 -- בקנ אלמב וחהילאו השמ הב רמעש
 ,הרואה ינפמ רומעל ןילוכי ויה אל

 ידיל האיבמ מה"חת ג"ה  ג"פ םילקש
 .ל"ז והילא

 הניאש השא אשונה לכ ,ע ןישודיק
 םלוכ לעו -- ותפוכ והילא ול | תנגוה

 ,'וכו בתוכ והילא

 רמא י"ר רמאד ואל יא :בע םש

 קיפמ והילא יתא הוה י"רכ הכלה לאומש
 ,'דבו נרו צ ךנימ

 אב והילא םיקחשמ םיבלכ :ם ק"ב
 ,ריעל

 לכ ולפיקש העבשמ והילא :אבק ב"ב
 ,ינולישה היחא תא האר והילאו םלועה

 היהו ,ב"פ .רשה"ש סחנפ הז והילא
 .,דיק מ"ב ןהכ

 אלו היזחאל 'ב הנשב זנגנ והילא
 אוה וישכעו -- חישמ אביש דע הארנ
 ,זי"פ הבר ע"פ תורורה לכ ישעמ בתיב

 אמטל אב והילא ןוא ח"פס תוידע
 .'וכו ברקל אלא -- רהטלו

 והילא וז השרפ ,המ  תוחנמ
 ,השרודל

 והילא קלתסנש םוי ב"הס א"פ ז"ע
 ,ימורב ךלמ דמעוה

 -- דג טבשמ והילא ט"אע"פ ד"ב
 תכשל יבשוימ -- דעלג יבשותמ --- ןימינב
 ,היה תיזגה

 .ע"גל יח םנכנש א"פ אטוז ץרא ךרד
 תירב ןישוע לארשי ןיא טכ"פ א"רדפ

 אוה ןכו ,ויניעב האור: והילאש דע הלימ
 ,גצ תישארב רהזב

 הנוברחל המדנ ל"ז והילא םדי"פ ר"סא
 רש"הש הירב םושל חירטה אל והילא ,'וכו
 .ינובמס קוספ ב"פ

 רכזנש מ"כש ורמא | ,ו ןילוח 'םותבו
 ,והילא אוה אבס ם"שב

 תביתש תוידע ףוס טוי"ותבו
 .תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת אוה

 ה

 דיתע

 וק"ית



 ייפליא 'ך---והילא 'ר 10

 קוספ ב"פ רש"הש רכזנ .והילא 'ר
 רי

 'ר  ,טדאנ"פ .ר"ב רכזנ .יניעוהילא
 ,ומשב נ"ב לאומש 'רו יולג ןמד ןדוי

 ,ינש תיבב ג"הכ ףוקה ןב יניעוהילא
 ,המודא הרפ השעש ה"מ ג"פ הרפ רכזנ

 ,ףייקה ןב סרג אברעמ ינבד אתינתמבו

 ,םליא 'ר
 ריקיוב לבא ה ,םילפ"פ * רבייא .רפמ

 ,ונליה ךכ. ליה .'ר .םרג..הזבי"פ
 ,ייפליח ימלשוייגו אפליא

 יכ יפליח אוה אפליאש רורב הז רבד
 טקלה לע רמא אפליא יעב ,הכ הרומתב
 סרג ב"הס ו"פ תומורתבו ,'וכו ותרישנב
 ,אכ תינעת אבומה השעמה ןכו  ,ייפליח
 ןישודיקב אתיא ,אפליאל אבס אוהה לאשש
 ,ייפליח .,דדא"ה א"ב

 גבר המכירה לוב רבב , הוה, אוה
 אתא אלו אתינעת רזג יברש .רב תינעתב
 'ר הל ירמאו אפליא הימק תיחנ ארטמ
 חורה בישמ רמא (אפליא 'ר ס"קדבו) יפליא

 ךדבוע יאמ יבר ולאשו -- אקיז בשנו
 שודיקל ןיי םהל ןיאו רפכב רדש ל"או
 איצומו ןיי איבמו חרוט אוהו הלדבהלו
 ,םתבוח ידי םתוא

 אלש פ"עא יבר היה קפס ילב ויתובר
 םיחבז וניצמו ,ומשמ הכלה רמואש וניצמ
 העמש -- אמח רד הירב הדוהי ר"א . גי

 ,אדפ רבד הימק הרמא אפליא
 היהש פ"עא ןנחוי 'רד וריבח היה אוה

 תינעת רפוסיש ומכ | ונממ הברה שישק
 אתיירואב יסרג ווה י"רו אפליאש :אכ
 םוקינ .ירמא אבוט אתלימ והל אקיחד
 תחת ובשיו ולזא ,אקסיע דיבעינו לוזינו
 שה"אלמ 'ב ותא ,לוכאל ובשיו אעוער אדוג
 ידשינ הירבחל דח רמאקד י"ר עמש
 ייח ןיחינמש והנילטקנו אדוג יאה והיילע

 דח אכיאד והניקבש ךדיא ל"א -- םלוע
 תאז עמש ןנחוי 'ר ,אתעש היל אמייקד

 ךלה אפליאו ןנחוי 'ר בשו  ,אפליא אלו
 ,ןנחוי 'ר ךלמ אפליא אתאד דע ,רוחסל
 אל םירגו רמ ביתי יא אפליאל ול ורמא
 היה אוהש ונרמאש ומכו) ?רמ ךילמ הוה

 כ"פעאש םהל בישהו (י"רמ הברה שישק
 ול לאשיש ימ לכו ודומלת חכש אל
 םושפי אלו איעשוא 'רו ח"רד אתינתמ
 אוהה אבו ,םיל ומצע ליפי ןתינתממ ול
 ,הבלהכ לכה בישה אוהו ,ולאשו אבס
 ימלשוריב הרצקב השעמה אבומ ןכו
 ,דדא"ה א"פ ןישודיקבו | ,ופ"ר תובותכ
 והולאשש תולאש ' המכ תוכיראב אתיא
 ,ייפליח םשו

 םיחבזכ ומשמ רמא ןנחוי 'רש וניצמ ןכו
 י"ךא ,אכ םשו ,אפליא יעב "י"רא ,כ
 י"רא ג"ה זי"פ תבשבו ,אפליאד הימשמ
 הלח ,א"פס תומורתבו ,ייפליח ינכשמ
 ,ייפליחרמ היתיתייא י"רא  ,ב"הס ב"פ
 אוהש וניצמ ןכו ,:טכ םיחבז ןתוקלהמ
 ור היפ ריוגכ לב"שרלו י"רל לאש

 ,,איק תובותכ ,: די תבש וניצמ וירמאמ
 ב ,ןילות ב קב

 תורשעמ רזעלא 'ר וניצמ ומשכ םירמואה
 ,ר"ה ב"פ

 תסרגל .זס ןיבוריע .ימא רב ןינח 'ר
 ףואמ םוהקו ,:ריק מ"ב הימרי 'רו ,ם"קד
 וניצמש הזו תותיירב רביח אוה םגש רמול
 יציב אפליאד היטקנפא בותכ ,ע תוחנמ
 ר"א ר"ה ב"פ תורשעמו ,'וכו ףועה תלבנ
 יפליתד היפקנפב בותכ היתחכשא הנוי
 ,'וכו לכוא

 ,ייפליא 'ר
 הקילרה תחא השאש ב"ה ב"פ ב"ב רכזנ

 תוחמל הצרו ייפליא 'רד ותיב תחת ןימחפ
 אל רמא אסנ 'ר ימיק ארבוע אתא הב
 'ד רודב היה אסנ 'רש עודיו) "וכו ורמא

 בר ימוק ןיפחויה תסרג ךא (י"א יארומאל
 םשב אחא 'רו ה"ר ג-א"פ ר"הקבו ,יסא

 ,יפליח 'ר
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 הדוחי ןב יסיא--איורק רב יפליא 'ר

 .איורק רב יפליא 'ר

 'ספב ךא גדולק"פ םילהת שרדמ רכזנ
 ,היורק רב אפילחת 'ר םרג וכ"פ יתבר

 ,ימיא

 אפילחת 'ר ,ה"ה ו"פ תבש ימיא רב ןוא
 רב בקעי 'ר ,ג"ה ד"פ תורשעמ ימיא רב

 ,ופ"ר תובותכ ימיא

 ,ירופיצד ימידבא 'רד הובא ימיא 'ר

 רזעלא 'רב קחצי 'ר ם"ה א"פ הציב רכונ
 ,ומשב

 ימי 3

 ,יפפ

 א"פ הליגמ רכזנ ,אנניח רב ימיא.'ר
 ,ומשב אריעז 'ר ט"הר

 חב קסיבא .ררע רכש כ

 םירמ ימיא ןב לואש אבא .םירמ ימיא
 ב"ב 'פותכ השא םש אוהו ,זפ תובותכ

 ,ירמ בר ה"ד ,טמק

 .םולש אמיא
 התיה איה ,סונקרוה ןב רזעילא 'ר תשא
 ,הגביר ב"ר .תוחאו . גרהנה "בישר ב
 היחאו איהש םש רפוסיש ,זטק תבש הרכזנ
 חקול םו"כע טפושד תונרקש וארה ג"ר
 ךינב | מ"מ הולאש :כ םירדנבו  ,דחוש
 א"ר הלעבש ךיא הבישהו רתויב :ןיפיפי
 :טנ מ"בו ,רתויב תועינצב המע גהנתמ
 א"ר קלחנש יאנכע לש רונתר תקולחמב
 אוהה םויהמו ,ןהמ והולידבהו  םימכחו
 לע לפימל א"רל היתקבש אל האלהו
 ח"ר אוהש הרבסש ח"רב א"פו ,היפא
 ורמשל הרהזנ אלו ח"רע היה " תמאבו
 ול הרמא זא היפא לע לפנ ותוא האצמו
 תעדי אנמ הלאשו ,יחא תא תילטקד םוק
 לכ אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךב ל"א
 ,האנוא ירעשמ ץוח ןילעננ םירעשה

 ו
 ,בדא"פר

 האפ הירב לאילמנ

0 

 איל

 'ר םשב רמא :ודה"ה א"פ ןיטיג רכזנ

 יה םשבי:ןרויו /ךמדמ שי הטקכו אח
 ,איניא

 יניינא יה: ךרע יפים הב תיגר

 ,ייפוס רב

 ה"פס ןיבוריע רכזנ ,'זפ רב איניא 'ר
 ,הדוהי בר םשב רמא

 ,יסיא

 יסיא . 'רו ,יסא בר. אוה  ומלשוריב
 וריכח יסוי 'ר וא ,יסא 'ר אוה ימלשוריב
 הנוי בפ

 .יסיא

 ור"ה ר"פ יתומורת - יםיאירב .אנינח י"ח

 ..ל הטוס יסיא רב הבר
 ,אריז 'רד הוחא וא הובא יסיא

 ז"רד הובא יפיא ינתהו :: כ ק"ומ רכזנ

 ו"ר .ינע -- ז"רד הימק ז"רד הוחא ל"או
 ;וכו הירתב

 ,אחא רב יסיא

 'ר ךרעב ל"צו לארשי רצואב אבומ ןכ
 ,אחא רב אסי

 ,הרוהי ןב יסיא ךרע .לאילמג ןב יסיא

 ,אניה .רב אפא ךרע .אגיה רב יפיא

 הדוהי ןב יסיא

 ןב .יסיא וא יסיא םתס םשב םימעפלו
 אביקע ןב יסיא וא לאללהמ ןב וא לאילמג
 ףסוי -- לצוה שיא ףסוי וא ,היבקע <-
 ,ילבבה

 ל"זח ירבד קדצו תמא ,קפס םוש ילב
 ףסוי אוה אנת :גיק םיחספ ורמאש המ
 יסיא אוה ,ילבבה ףסוי אוה ,לצוה שיא
 יפיא אוה ,הרוהי ןב יסיא אוה ,הירא רוג ןב
 יסיא אוה | ,(אלמג ןב ס"קדב) לאילמג | ןב

 היבקע ןב יסיא ומש המו ,לאללהמ ןב
 ,ומש
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 וניבר תעדכ רמול | דואמ | בורקו ,ומש
 םשו ומש תא הניש דמשה ינפמש ר"הסב
 ןיבורמ ןניא .ויתומשב ןייעתשכו | ,ויבא
 ,םה דחא :טעמב ףסויו יסיאש :ןעי ,כ"ב

 רוג אוה הרוהיו ,לצוה ריעמ לבבמ היהו
 (הדוהי הירא רוג טדטמ יחיו שרופמב) הירא

 הנומ היהש ןעי והוארק לאללהמ ןבו
 ,םימכח לש ןחבש

 הדוהי 'ר םתס וניא ויבאש רורב הז םגו

 ,הדוהי ןב יסיא רמא ,זס ןיטיגב יכ  עדונה
 ויבא היה םאו הצרישכל םכח הדוהי 'ר
 ןב היה אלש רורב ןכו ,ןכ רמוא היה אל
 ל"צו רפוס תועט אוהש ןעי (א אביקע 'ר
 אביקע "רי ,וילע םג רומא :(ב ,היבקע ןב
 תורוד .ינש יסיא היהש (ג  ,םולב רצוא
 ;תורב הזו ע"ר רחא

 רמאי אתליכמל ותמדקהב וה"אר םכחהו
 םישנא השלש לש אלא דחא שיא הז ןיאש
 רכזנש ךפ"ר םיטפשמ אתלכממ ותייארו
 אירוג ןב יסיא כ"חאו הדוהי ןב יפיא םש

 יפיא םהתס ךפ"פ םש ןכו ,תרחא השרד

 ,הדוהי ןב יסיא םע תרחא השרד כ"חאו
 תורטג = יתר. אל יפי וב \ .קרצ אלו
 ,אתלכממ דחא םוקמ ינפמ תושרופמ
 שיא | ףסוי יעב ,בנ אמוי ורמא שרופמו
 ןב יסיא אינתהו היל אקפסמ ימו -- לצוה
 ,ערכה םהל ןיא תוארקמ 'ה רמוא הדוהו
 ףסוי אוה לצוה שיא ףסוי אוה אינתו
 ןב יפיא אוה ;הדוהי ןב יסיא אוה ,ילבבה
 אוה ,לאילמג ןב יסיא אוה  ,הירא רוג
 אביקע ןב יסיא ומש המו לאללהמ ןב יסיא
 'סמ חלשב אתלכמב שרופמ ןכו ,ומש
 'ה רמוא הדוהי ןב יסיא א"פ קלמעד
 ןיאור ונא הזבו ,ערבה םהל ןיא תוארקמ
 לצוה שיא ףסוימ ארמגה השקמש שרופמ
 רוריבב ועדי ןכש ןעי הדוהי ןב יסיא לע
 לכ בישח אק ןכו ,דחא אנת לש םש אוהש
 רמאש המ :ול הדנב ןרדסכ וללה תומשה
 ןב יסיא אנא אניבא רב אלישל יסא בר
 אוה יסא ברש רמול העטנ לב ךא) ,'וכו הדוה

 דחפמ וניאש אלישל ןכ בישה יסא בר ךאו ,יסיא
 ,(רורב הזו וברקב יסיא תומש לב יב ןעי ונממ

 םע הדוהי ןב יסיא קלוח ,זמ הטוסבו
 ירפס אבומ הזה רמאמהו  ,םחנמ ןב יסיא
 ,היבקע ןב יסיא םשו גיחאשנ

 רמוא הדוהי ןב יסיא ,הצ םיחספ ןכו
 ו"טפ אב אתלכמבו ,'וכו ופוגבש תוצמב
 ךהלעהב ירפסבו ,אביקע ןב יסיא סרג
 יסיא :דכ םיחספ ןכו ,איבקע ןב יסיא
 אוהש בלחב רשבל ןינמ רמוא הדוהי ןב
 ך"פסו ך"פר םיטפשמ אתלכמבו ,רוסא
 ,רמוא הירוג ןב יסיא סרג

 | ,ותרלותל אבנ הזבו

 ןב ו הועלא 'ר היהש "וניצמ | ויתובר
 יתכלהשכ יבר רמא :חי תוחנמכ עומש
 ילבבה ףסוי יתאצמ עומש ןב א"ר לצא
 ןכו ,רתויב וילע ביבח  היהו וינפל בשוי
 (ירופוצב) יסוי 'ר תבישיב בשיל ליגר היה
 אהא אל הדוהי ןב יסיא ,אפ םירדנכ
 היחכשא | ,ימוי 'ג יפוי "רד אתביתמל
 יתא אל ט"מ ל"א י"רד הירב םומיררו
 ךיבאד אמעט יכ ל"א ?אשררדמ יבל רמ
 ח'פ תיעיבש ימלשוריבו ,'וכו אנערי אל
 השעמה אבומ א"ה אי"פ םירדנבו ה"ה
 יסוי ל"צש תמאבו ,יצוה שיא הדוהי ש"ע

 ,לצוה שיא
 ןחבש הנומ היהש ,זב ןיטיג וניצמ ןכו

 'ר ,רפוסו םכח מ"ר ,רמאו םימכח לש
 ,ןיזוגא לש לג ם"ר ,הצרישבל םכח הדוהי
 רצוא ע"ר ,תנזוימ תונח לאעמשי 'ר
 עב"אר = ,םילכורה תפוק נב"יר  ,םולב
 ,יקנו בק יב"אר תנשמ ,םימשב לש הפוק
 ןחומ .ןועמש 'ר | ,ומע וקומנ יפוי 'ר
 ,חי"פס נר"דאבו ,אעמיק איצומו הברה

 התא המ ינפמ ל"או ןועמש 'ר ואצמש
 יתרמא יכו ל"א ,ח"ת ינפב ירבד טפטפמ
 הנוש התאש אלא | (חבוש התאש) ךילע

 חכשמ התאש המו אעמיק חכשמו הברה
 .ךתנשמ לש ןיבוס

 ילודג לכ םע עעורתהש ןיאור ונא הזמו
 ידימלת



 היהש יאדו לבא ,םינורחאה ע"רד ידימלת
 ,םדימלת ומכ בשחנו הברה םהמ ריעצ
 ורכזנ אלש ומכ הנשמב רוע רכזנ אל ןכלו
 ןיטעומ תומוקמב ךא םהידימלת לכ הנשמב
 ףוס ויה םה ויריבחו מ"ר רוד ךא יכ ןעו
 יבר רוד םהירחאלש רודו ,הנשמה יאנת
 ךא ןירכזנו הנשמה יררפמ ךא ויה המה
 ,תודחא םימעפ

 .הנשמב ורכזנ אל ונממ תוכלהש ףאו
 יפל ,הנשמב וניצמ ותריטפ ןמז לבא
 ףסוי אוה ורמאש ז"ה ג"פ ק"ב ימלשוריה
 יסוי, .אוה .הדוהי ןב יסיא אוה ילבבה
 לע כ"ג הזה רמאמה אבומ ןכו ,"אתנטק
 הזבו ,.בל ק"ב ילבבב הדוהי ןב יפיא םש
 ןב יסיא אוה אתנטק יסויש ןיאור ונא
 'ר תמשכ וט"מ ט"פ הטוס ףוסבו ,הדוהי

 ארקנ המלו ,םידיסח וקספ אתנטק יסוי
 ,םידיסח לש אתנטק היהש אתנטק ומש
 ,הנשמב רכזנ ב"א

 רכזנ ירפסבו אתלכמבו תותיירבב לבא
 בר רמאש עדונה ורמאמ ,ו תבשב ,הברה
 בותכו אייח 'ר יב םירתס תליגמ יתאצמ
 'מ תובאלמ תובא רמוא י"ב יסיא הב
 אבת =יכ- הב" (בצ מ"ב ןכו /תחאהטמ
 ,'וכו םרכב

 אמוי ,הצ :דכ :ח םיחספ רכזנ ןכו
 ו אפ "ל ו ,יגכ : ריבי טק ה
 ,.גס ןילוח ,,גפ מ"ב ,,בל ק"ב +וט הטיס
 ,רמוא הדוהי ןב יסיא אינתד ןלוכבו

 ינת םשב :הל ןישודיק ,:טל ןיבוריעבו
 ,עב"אר לע קלוח :ז תותירכבו | ,יסיא
 ,לאעמשי 'ר לע קלוח ומדתקח ירפסבו

 ןיבוריע ,תורשעמ שיר ימלשורי רכזנ ןכו
 ןב אסא םשב זטדיעסמ ירפס | ,רפ"ר
 ןב = יפו םשב חידבקע ירפסבו ,הביקע
 ר"פ ןיקיזנר 'פמ םימפשמ אתלכמו ,אביקע
 .דע תומביבו ,אביקע ןב אסיא םשב
 ,ילבבה ףסוי םשב ד"פ הרפ אתפסות

 ,ןנחוי ןב יסיא אבא
 םושמ רמוא ט"פס אמוז ץרא ךרדב

 138 רוסיא--ןנחוי ןב יסיא אבא

 לגלגל המוד הזה םלועה טקה לאומש
 ,םדא לש וניע

 .בקעי ןב יפיא
 ךא ,דכש זמר םיטפשמ וקלי רכזנ

 םימפשמ אתלכממ אוה רוקמה יכ ס"ט אוה
 ,אביקע ןב יפיא םשו ד"פ ןיקיזנד 'פמ
 וניבר תא ןתיאל ליכשמ ברה ספת םנחלו
 ,ר"הסעב

 הדוהי ברד הירב קחצי ברד הירב יסיא

 ותבש :דס תומבי 'ךא רכונ ,לאקזחי רב
 ביכשו אתירבמופד הבחרל תאשנ המוח
 ביכשג חב"ברד הירב קחצי ברל תאשנו
 ,ייבאל תאשנו

 ןב =יקאללתמ .ןבש,יםיא
 ,הדוהי ןב יסיא ךרע ,היבקע

 ,(אתיירבד אנת) ,םחנמ ןב יסיא

 ,הדוהי ןב יסיא םע  תקולחמב רכזנ
 ,גנהאשנ ירפסו ,זמ המטוס

 ו אביקע

 יהתג .רב סא תבע ,ןתנ רב

 ,יאזע ןב יסיא
 .ג"מר זמר חלשב טוקליב אבומ ןכ

 .ב"פ הרישד 'סמ חלשב אתלכמב לבא
 ,יאמש ןב יסיא סרג

 בש ירכ סא

 "ךרעב ל"צו לארשי רצואב אבומ ןכ
 ,יתבש יב.רב אבר

 ,יאמש ןב יפיא
 ,ב"פ הרישד 'סמ חלשב אתלכמ רכזנ

 :יסיא  א"רגה תסרגו ,ג"פס עסיו 'סמ םשו

 ..וע אמוי אבומדכ הרוהי ןב

 ..וכז"פ ר"הק רכזנ .ןירסיקד יסיא 'ר

 .רוסיא

 אוה היה יש"ריפ יפלו :טצ ק"ב רכזנ
 "ילולו ,תועבטמ יפלחמ םינחלוש וכנדו
 .תועבטמ םש אוהש רמול בורק יש"ריפ
 ,ס"קר ןייעו רסיאו אקנד ןיארקנה

 רוסיא
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 ,ארוינ רוסיא

 לעב היה .טמק ב"ב םב"שרה תערל
 ןדעב האשנ אוהו תיבשינש לאומש תב
 יש"ריפ ןכו רייגתנ כ"חאו  ותויגב ותויה
 ,: גע זמ"בו זמ תוכרב

 אלש ותרוה התיה הירב ירמ ברו
 םש 'פותב ךא השודקב ותדילו השודקב
 לאומש תב אשנש הזב ונאימ ירמ בר ה"ד
 השעמה םש רפוסי .גכ תובותבב יכ
 י"אל םואיבהו לאומש רמד היתנב ובשנש
 ןמש ברל רמא אנינח 'רו אנינח 'ר ינפל
 םג המו ,ךתבורקב לפטיא ליז אבא רב
 אשנ א"ב ןמש ברש ימלשוריה תעדל
 ,ז"אז ןהיתש

 ,םב"שרה לע אישוק םוש ןיא תמאה לבא
 הבכ רשירפ כר "ךרעב -רנראב רבב וכ

 תישילשהו י"אל ואבוה ןהמ םיתשו ,ובשנ
 רוסיא השענ הארנה יפכו ,רוסיאל תאשנ
 .ע ז"ע ורמאש ומכו ,ןנברמ אברוצ כ"חא

 ןניוה יכ ארויג רוסיא יל רמא אבר רמא
 ארטנמ אל יאדוהי ןנירמא ןתוימראב
 מ"בכ ארפס בר םע קסע ול היהו .אתבש
 רוסיאד היתעד אלב גלפ ארפס ברש :אל
 ;ה"ה רב" הבה :ינפל::ואבו

 יפלא 'בי רוסיאל ול היהש רפוסי .ב"בו
 היה אל הירב ירמ ברש ןעיו אבר יב יזוז
 רגד הרותה ןמ ויבא תשוריב תוכז ול
 אבר הצר ןכל ימד דלונש ןטקב רייגתנש
 הירב אקיא בר י"ע ךאו תועמהב תוכזל
 ףסכה תוכזל ךיא הצע ואצמ ימא ברד
 ,הירב ירפ ברל

 םשב חא ירמ ברל היהש ,דנק תבשכו
 בר: ךרעב :יתבראה :רבכו  ,הבר וא.אבר
 ,ירמ

 אנח הל ירמאו קפיא רב ירמ ,קסיא

 ,; וב תובותב קסיא רב

 : .אפיע ךרע ,אפיא

 ,אקיא בר
 תוחא אשנו ייבא ןמזב לודג םדא היה

 אנניח ברד הירב אקיא בר--ארוינ רוסיא

 אחא בר תא ול הדליו כקעי רב אחא בר
 ש"ע ארקנ ויבאש דע כ"כ לודג היה ונבו
 ₪3 אהא ברד הובא "הס 'ז"עב "ונב

 םו"כעל ארמח והל ךיפש הוה אקיא ברד
 יפלוג היל ובהיו ארבעמ והל ריבעמ ליזאו
 ,דע תובותכבו ,ייבאל ל"או ותא ארגאב
 היתחא רב אקיא ברד הירב אחא בר
 בי אא ברד

 הימשמ חונמ רב ה"ר וניצמ ,בכ ק"בו
 ,אקיא ברד

 תומבי אקיא ברד הירב ידיא בר שיו
 | רג םיחספ אקיא ברד הירב ה"ר ,,גמ
 ,: הכ תוכרב אקיא ברד הירב אנניח בר
 ,,מס ז"ע אקיא ברד הירב לאומש בר

 ,ןיבא רב אקיא בר
 ןישודיקכ לאננח ברד ודימלת היה

 ל"א לאננח בר רמא א"ב אקיא ר"א ,בע
 איה ידיד ומא ל"א ול ותיצת אל ייבא
 הולייש ליזא ,איה בר רמא לאננח ברד
 בר .ג הליגמ ןכו ,'וכו ל"א לאננח ברל
 רמא ,זע םירדנבו ,לאננח ר"א א"ב אקיא
 (ורדנ ול ריתהל) לאננח ברל קקדזיא ברש
 ןיסחויב ךא ,הברל תועטב אתיא ארמגבו
 לאש ךיא המת ד"הסבו ,ןגוהכ .אתיא
 ייבא אוהש רמוא ןכלו לאננח ברל ייבא
 בר תא םג האר ייבאש האר אלו אשישק
 ,וכרעב ראובמבכ הדוהי

 .ידוא ברד הירב אקיא בר
 חורב לצו ם"ט אוה .ךא ,,בי ק"ב רכונ

 ,וכרעב ראובמכ ימא ברד

 ,ימא ברד הירב אקיא בר
 רמלש .,טמק ק"בכ אבר ןמוב היה

 דיב חנומה ופסכ תונקהל  ךיא רוסיאל
 ,וילע דיפקה אברו ירמ בר ונבל אבר

 [וחותירכ \ ב "ז"ע "בי ק"ב" חכזנו
 ,: זע .ןילוח

 אנינח וא אנניח ברד הירב אקיא בר

 ,איננח וא
 רכזנ



 היובא ןב עשילא- -אינורשפמ אקיא בר

 םיחספבו ,:ק ןיבוריע ,,מל .תבש רבזנ
 אנינה רב +'צ ןילוחפו ,אנניח 5
 יפלו ישא בר םדוק היהש עמשמ םשו
 הובא אקיא בר דכנ היה תורורה ירדס
 ,אחא ברד

 .אינורשפמ אקיא בר
 תסרגו ,אברל ימרש ,דק ןיבוריע .רכזנ

 רב אקיא בר י"כמ פ"קדב אבומ ןיסחויה

 ,אנינח

 אתתשיא רב הדוהי בכר .אתתש"%*

 בצי ןיבוריש

 ודו מ"ב- תיא .-רב .אבה וש

 ברר וריבה 'יפא יבד ךרע תי 8

 ,יתא ךרעבו ,ישא

 תחפשמ ןולאל) ,ירבמ רב ינולא 'ר
 הדדמ"פ ר"ש רכזנ ,(וב-ןב"פ רבדמב ,ינולאה

 .קחצי 'ך םשב רמא

 שיא ןתנילא ןב אינוחנ 'ר .ןתנילא
 .ב"מ ו"פ .תוירע ילבבה רפכ

 .הסופילא
 רשעמ ןתנש ב"ה א"פ תומורת רכזנ

 ,ןה הינקותמ ל"או ,אבא רב ןועמש 'רל
 וניחא  הסופילא ל"א  ןנחוי  'רל לאשו
 ,אוה ןמאנ

 םיכלמ ,ךלמה והישאי . םיקילא) ,םיקילא

 תוכרב םיקילא ןב יסוי 'ר ה ב"פ 'ב
 ונ ו ו ב ןועמש 'ר ,:ט

 ,:זנ .ז"עב אברר היעמש םיקילא ּבֶה

 ,םיקילא 'ר רכזנ בכ-א"פ םילהת 'דמבו
 ,(ג"פר .הימחנ ,ג"הב בושולא) ,בישילא כ

 הדגאב וא הכלהב םוקמ םושב רכזנ אל
 בישילא 'ר תמשב :הכ ק"ומ ךא רכזנו
 רשפאו אעדררהנב אתרתחמ םיעבש רתחיא
 רמאש | ,מכ  ב"ב/ רכונה "אוה/ימרמופ
 בישילא רב יבד ינה התעמ אלא ייבא
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 וארייתה וייחב ןכל אמלא שניא היהש ןעיו
 ק"ומב ם"קר תסרג ' לבא ,ונממ םיבנגו
 קחצי ירי תמשכ יסרפש ייתנופני התו" חב
 ו 'ע .ורתחתיא | בישילא | ר"ב
 ךמד דכ םש ימלשוריפ אבומ ןפו\ אירבפב

 ןיעבש .ןורקעתא בישילא רב קחצי 'ר
 רב אחא 'ר שיו ,אלילגד ה"עבמ ןיפוקסא
 ודהל"פ ר"קיו בישילא

 ,עשילא
 יסוי 'ר  ,,דמ ריזנ עשילא ןב עשוהי 'ר

 ןב לאעמשי 'ר | ,,םלק תבש עשילא ןב
 1, תוברב+ ג"הב עשילא

 .(חא) היובא ןב עשילא
 דיעמ םותחנהש הסיע התואל הל יוא

 דמ) ל"זח ורמא ,הער איהש הילע
 ,(רוהגק"פ

 האלהו 197. .רצ ,ביחב ןד אב .םבחש
 היובא ןב עשילא ייח ימי בותכל אבשכ
 עדונה .ורפסב לאמכרק םהרבא םכחה ןכו
 ןתייוהכ םירבד בותכל ואב אל הלפת ןויע
 ימלשוריהו ילבבה םינמאנ רתויה םירוקמה
 אל םולכ ןיעדוי ונייה אל םדעלב רשא
 םייח םימ רוקמ ובזעו ,וישעממ אלו ומשמ
 אל ,םירבשנ תורוב תורוב םהל ובצחו
 םוש םהל ןיאש םימיה ירבד יבתוכ יקוחכ
 ,ויתורוקו תמאה םע ךא שיאה םע רבד
 ךאו ,םעו םע ימכח לכמ ךופיהל ושע המהו
 ויכרד לכב רומג קידצ היהש םבלמ ודב
 םיבזכו תולילע ךאו וישעמ לכב דיסחו
 ל"זר ימכח וכלהתה הביאבו ,וילע ורפס
 היאר םוש ילב ,ופכב סמח אל לע ותא
 עישרהו דיבבה ןורחאהו ,אוהש לכ לצ ףא
 רשא לארשי לכ לש ןבר וניניע רואמ תא
 לכ לע ןוילע תויהל הלעתנ ה"ע העורמ
 םאהו ,אכיקע יבר אוה לארשי ימכח
 בותכל םתנוכש םהילע בוט ץילמהל לכונ
 ? לארשי ימי ירבד

 רפיס רשאכ וייח ימי ירבד קיתענ ונחנאו

 םילהת ש

 ימלשוריב אבומ ומצעב רחא --עשילא | ,והדיד ארצימא ףילחד ןאמא וליפא ירפקד

 הגיגח
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 מ"רל רפיסש המ א"ה ב"פ הגיגח
 (ירישעמ) ילודגמ אבא היובא, | ,ודימלת
 ארק ינילהומל אבש םויב ,היה םילשורו
 ,דחא תיבב ןבישוהו םילשורי ילודג לכל
 ל"א -- רחא תיבב עשוהי 'רלו א"רלו
 ןוהדידב | ןיקפע ןוניאר דע .י"רל א"ר

 הרותב וקסעו ובשיו ןדידב ןנא קוסענ
 ,םתוא הפיקהו םימשה ןמ שא הדרויו --
 ףורשל םתאב המ יתובר היובא ל"א
 ןיבשוי אלא שו"ח ל"א + ילע יתיב תא
 אבא היובא ל"א -- ת"דב  ןירזוחו ונייה
 םא הרות לש החכ איה ךכ םא יתובר
 ,ושירפמ ינא הרותל ,הזה ןב יל םייקתנ
 אל ךכיפל ש"של ותנוכ התיה אלש יפלו
 רודה לודג השענו לדגתנשבו ,יב המייקתנ
 ליחתהו םדרפה תמכח דומלל ליחתה
 םש רפוסי הזל הביסהו ,תועיטנב ץצקל
 רסוניג תעקבב הנושו בשוי היה .א"פש
 לטנו לקדה שארל הלע דחא םרא האר
 רחמל ,םולשב םשמ דריו םינבה לע םא
 לטנו לקדה שארל הלעש דחא םדא האר
 ושיכהו םשמ דריו םאה חלישו םינבה
 תא חלשת חלש ביתכ רמא ,תמו שהנ
 תוכירא איה ןכיא םימי תכראהו --- םאה
 הדוהי 'ר לש ונושל הארש עריא ןכו ,וימי
 יפב ןותנ (תובכלמ ינווהמ היהש) םותחנה
 המיה --- הרכש דה הרות" וז רמא בלכה
 :טל ןישודיקבו) .מה"חת ןיאו רכש ןתמ ןיאש
 מגרותמה תיפצוה 'ר ןושל הארש | .במק ןילוח

 לכ םהל. היהש וניתוברו | ,(א"ד  היררגד

 דחא רבר רוע ורפסי הלבקב םהירבד
 הטעמב ךאו הער תוברתל אצי ז"יע רשא
 ומאש ורפסיו םהירבד :ופטע הצילמ
 לע תרבוע התיה ומע תרבועמ התיהשכ
 היהו ןימה ותואמ החירהו ם"וכע יתב
 לש סראכ הפוגב עפעפמ חירה ותוא
 ותוא תקנפמ ומאש יולג םתנוכו ,שחנ
 עודיבו תודהיה תרהט לע אלש רעונמ
 תרות םיחולשה י"ע טשפתהל ליחתה זאש
 :זמ הגיגח ל"זח תנוכ הזו  ,וילבהו ןימה

 ירפס הברה דמה"יבמ דמוע היהש העשב

 תוברתל אצישכו ,וקיחמ ןירשונ ןיעוט
 לכב לדתשה ךאו ומעמ שרפנ אל הער
 רשאכו ,לארשי ינב ישרש באל וחכ
 ינב תועימנב ץציק תמאבש םש רופוסי
 אצמו שרדמה תיבל ךלוה היהש ,לארשי
 ,הרותב ןיקסועו ןבר ינפל ןיבשוי םידימלת
 םכל תלעות המ םהל שורדל ליחתה
 בוט רתוי אלה ,דמה"יב תבישי  היהו
 ,הכאלמ דומלל םלוע לש ובושיב וקסעתתש
 תוכלמו לארשי ןיב עצוממה היה אוהו
 םתדמ לארשי תא ריבעהל ךיא העשרה
 תולודג רתויה תוריזגה ויה זאש עודיכו

 לארשיש תוכלמה רזגו ,רתיב ןכרוח ימימ
 םהילע םיניעטמ ויהו תבשה תא וללחי
 י"נב ומכחתהו ,תבשב תאשל תואשמ
 ורבעי אלש ידכ תחא הרוק ואשי םינשש
 לבא (ןירוטפ והושעש םינשש) אתיירואדא

 רחאו דחא לכש ורזגו הז זר הלג עשילא
 ,רה"שרל יה"רמ ואשיש אקודו ,ואשמ אשי
 הער תוברתל אצישכ ,וט הניגח רפוסיו
 עשילא ואלו ול הרמא העבתו הנוז חכשא
 ארשיממ אלגופ רקע %תא היובא ןב
 זא ינמו ,אוה רחא הרמא הל בהיו תבשב
 ."רחא , םשב ארקנ היה

 חנזש רבלמש רוריבב הארנ ולא לכמו
 דוע השענ ,םייח םיקלא תאו ומע תא
 אצמנ בוט רבד לבא ,םהל ביואו אנוש
 אציש םדוק ודימלת היה ריאמ 'רש וב
 םנ ובזע אל הז ודימלתו ,הער תוברתל
 בטומל וריזחחל לדתשה וחכ לכבו ,כ"חא
 עדי יכ ןעי וילע וננרי ןפ ששח אל ןכלו
 היה ןכו ,יח לאמ וחידי אל וברש ושפנב
 זמר הזיא םוקמ םושב  וניצמ אל | יכ
 רפוסיו ,מ"ר תא חידהל לדתשה רחאש
 שרדו אירבטב דמה"בב מ"ר בשי א"פש
 היה תבשו סוס לע בכור רבע עשילאו
 השרדה קספ ץוחב וברש מ"ר עמששכו

 עשילאו ,שררש המ ולאשו וירחא ץרו
 אביקע ןיחכתשמ אלו ןידבאד ייו ל"א

 ךבר

* 



 אסכלא---םיפנכ לעב עשילא
77-77 

 תוישעמה לכ ול .רפיס זאו ןכ שרד אל ךבר
 היהו ,הער תוברתל אציש והאיבהש המ

 ואציש רחא רעישש דע וירחא ךלוה
 ל"א זא ,תבש .םוחתל בורק ריעל ץוחמ
 ךירוחאל | רוזח .ריאמ בוהאה ודימלתל
 םוחת ןאכ דע יסוס יבקעב יתרעיש רבבש
 הבכנ אל דועש מ"ר ןיבה הזמו ,תבש
 אוה םגש ושקבו ובר בלמ השודקה תלחנ
 רחא ול בישה זא ,הערה וכרדמ רוזחי
 לע רבע א"פש הבושתב רוזחל ול א"אש
 לחש כה"ויב סוס לע בוכר ק"הק תיב
 תורמואו האצוי ק"ב עמשו תבשב תויהל
 דרמו יחכ עדיש עשילאמ ץוח םינב ובוש
 ,רמה"בל  הילייעו  היפקת בפ"עא = ,יב
 ל"א ךקוספ יל קוספ ל"או קונית אצמו
 ,ינפל ךנוע םתכנ -- רתנב יסבכת םא
 קוניתל .רמאו  ,רחא םנכה"בל הילייע
 השטת המ דודש תאו ל"א ךקוספ יל קוספ
 | וכלה ןכו ,יפיתת אושל --- ינש ישבלת יב
 ובלהש דע תסנכה תיבל תסנכה תיבמ
 קוניתל לאש ףוסל | ,תושרדמ יתב ''גיל
 עשרלו קוספה ל"או ,ךקוספ יל קוספ
 קוניתהו יקוח רפפל ךל המ םיקלא רמא
 רמא עשילאלו רמאו ונושלב םגמגמ היה
 התלכ יכ ןיבהו האר זאו . ,'וכו םיקלא
 יכ ןעי הנקת | םוש ול ןיאו הערה וילא
 ךלה הכו ,םיברה תא איטחמו אטוח היה

 תומל ונמז עיגהשכו ,ותומ םוי דע וכרדב =
 ושקבו ורקבל ורימלת מ"ר וילא אב
 הבושת ןילבקמ ימו ל"א ,הבושת השעיש
 ,הכד רע שונא בשת ביתכד ןיא ל"א ,הזכ
 היהו ,רטפנו עשילא הכב העש התואב
 הבושת ךותמש המור .רמאו מ"ר חמש
 ,רטפנ

 ול ..וחהמג אלש רבל אל ל" .ונותובד]
 ןיב ןורכז ול וביצהש ,ךופיהל ךא הבוא
 תובא ורמאמ ונל ראשנו םלועה תובא
 דמולה רמוא היובא ןב עשילא ך"מ ר"פ
 רהוט תא וארה הזבו ,המוד אוה המל דלי
 ,םחור .תרקיו םבל
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 תמש השעמ .כ ק"ומ אצמנש המ לבא
 עשילאל לאשו --- קזגיגב קודצ 'ר לש ויבא
 .דמ..ריזנב .ומכ ל"צנ  ,םזמ אוק ובא ןב
 .עשילא ןב עשוהי 'רל לאשש

 יבר ינפל תאבש תב  ונממ ראשנו
 המו ,:וט הגיגחכ יבר הכבו הנסנרפיש
 בקעי 'ר ןילוח ףוסו :טל ןישודיק וניצמש
 בקעי "'ר יףרעפ ייתפאב 'רבכ יהיתסב ה מ
 ןב היה אלו יאשרוק ןב בקעי 'ר ל"צש
 ,רורב הזו ותב

 ,םיפנב לעב עשילא

 ,טמ תבש רפוסי  וילעו לודג  דיפח
 תא ורקני ןילפת חינמה לכש ורזג א"פש
 ,קושל אצויו חינמ עשילא | היהו  וחומ
 ל"א ךדיב הז המ ל"או ךלמה רטוש ואצמ
 םשב והוארק ןכלו ,אצמנ ןכו הנוי יפנכ
 היהש הארנ השעמה ךותמו ,םיפנכ לעב
 ,םיאנתה ימיב

 .אסכלא

 הגיגחכ דולב ןופרמ 'ר ןמזב לודג םדא
 לכ ופנכנו תרצע רחא חובט םויב תמו ,חי
 תערו ,ט"ר ןחינה אלו ודפוסל לארשי
 תוחא לעב אוהש 63 דצ ןילמ ךרעה
 איהו המש אמאלאס ותשא םשו םוררוה
 תומ םדוק תאשנש הריעצה ותוחא התיה
 הגבי ::תא .והנתמב  םהל" ןתנו ,םחהוה
 הלודג הבוט השענ י"עש | ןעיו ,דורשאו
 תיממ םימכתחה תא ליצהש | לארשיל
 ןכלו  ןופיסויבו תינעת תליגמב אבומדכ
 רביד .המכח רבה \יכ או הישע. ןחפס
 סורפיטנא גרהנש עודיכ תמא אלל לבא
 ,םודרוה .ךלס  .םקמ . רגע | שוחה בא
 תישארו הנש דל ךלמ םסודרוהש עודיו
 ו"עב תיבה  ינפב הנש גק היה .ותוכלמ
 הנטק הדלי הראשנש רמאנ םא םגו ,,ט
 ןמזב .תוחפל התיה כ"א .היבא תמשב
 השעמהו ,םינש רשעו האמ ךרעל ןברוחה
 ט"ר היה ואש ןברוחה רחאל רבכ הוה הזה
 דוע היה אל תיבה ןמזב יכ דולב שירה

 מ"ר
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 ןתיל ונחנא ןיבירצ כ"או ,כ"כ לודג ט"ר
 רתוי םימי תכירא סודרוה תוחא לעבל
 ותוא בבריע לארשי רצוא רפסבו ,יאדמ

 'ר םע רבידש ירכנה טפוש אסכלא םע
 .תועט אוהו ,אנמ

 ,אטכלא 'ר

 רב בקעי 'ר א"ה ה"פ תובותב רכזנ

 ,היקזח םשב אסכלא 'ר אחא

 ,אסכיל וא אסב;א

 ז"פ תועובשו י"ה ט"פ תובותכ רכזנ

 תובט ןנידבע ןנא אנמ 'רל רמאש ט"ה

 ,ע"הואמ היהש עמשמו | ,ןוכנמ | אינס

 אסכלא ךרע ןילמ ךרע לעב תרעשהו
 ,ירכנ טפוש היהש

 ירו אניירוה 'ר לש ויחא רדנסבלא
 .ג"ה מ"פ ב*ב רכזנ ,ייטרסוס רב לאומש

 :.יאני ךרע .ךלמה יאני -- רדנסכלא

 .ירדנסכלא 'ר

 רודב היה ירדנסכלא 'רש רורב רבד הז

 שרופמכ י"אד יארומאל ישילשהו ינשה

 אפפ רב אנינח 'ר רמפנשכ :זע תובותכ

 'ר .היבגל ברק ארונד אדומע | קספיאו
 דובכ ליבשב השע רמאו ירדנסכלא
 םרבח היה אפפ רפ ח"רש עודיו ,םימכח

 ןגחוי 'רד ידימלת לכ לש
 לביק ירדגסבלא :רו

 ,וטנ .תוכרבב ומשב רמאש
 ,,חצ ןירדהנס

 ,ויא"עפ .יה"בכ "ןמהוי . 'דמ לביק -ןכו
 .ומשב רמאש א-ךל אמוחנת

 הימשמ רמאש ,אמ םירדנ וניצמ ןכו
 ומכ  ריהש פ"עאו - אבא ' רב .אייה' .?רד

 לביק אבא רב ח"רש ןעי ךא םירבח
 ונמפ ' אוה  לביק  ןכל* = ,לב"ירמ הברה
 ,לב"ירא הל ירמאו ורמאש םש חכומדכו

 אמוחנת ,ח"ה ד"פ ה"ר וניצמש המו

 ס"לב ,אירדנפכלא 'ר םשב לב"יר זידאצת
 רמאמה יכ  ,ךופיהל ל"צו אספרגה שבתשנ

 ,וברעב ראוכמכ
 לב"ירמ הברה

 אמוי
 .' ה...

 וי 4

 ירדנסכלא 'ר---אסכלא "ר

 יעיבשה שדוהב 'פ יתבר 'ספב אבומ ה"רד

 ה"רבו יול ןב הדוהי 'ר שרופמ םשו
 .לב"יר ת"רב אוה

 המה וירמאמ לכו לודג ןשרד היה אוה
 ,הדגאב ךא

 תוכרב ,הרקיה ותלפת ונממ ונל ראשנו
 יו'נ םימלועה ןובר ילצמד רתב רמאש זי
 9 ימו ךנוצר תושעל וננוצרש ךינפל

 בכעמ

 מ"רי תויכלמ דובעשו הסיעבש רואש
 בדהכ"פ םילהת 'דמ ןכו ,םדימ ונליצתש
 םירקבל ונתוא שדחמ התאש הממ רמא
 הכר ךהנומאש ןיעדוי ונא | תוילג לש
 רבכ וימיבש ןיבהל לכונ הזמו  ,ונלאגל
 ,י"אב תורצו תוריזג ויה

 זירכמו ךלוה היהש רפוסי :םי ן"עבו
 איצוה היבגל ע"וכ ףונכ ייח יעב ןאמ
 ימ קוספה ןהל הארהו םילהה רפס ןהל
 ,'וכו ךנושל רוצנ םייח ץפחה שיאה

 ור 'ג רמטאש :ןפ םיחספ רכזנו
 ועבק המ ינפמ רמא :זי הליגמבו ,ןתעממל

 יעיקפמ דגנב תיעישתב םינשה תכרב
 תוסג וב שיש לכ ,ה הטוסבו ,םירעש
 'י םשו ,ותרכוע אעמיק חור וליפא חורה
 םהרבא לש וחהפב --- םיניע חתפב בשתו
 לכ :רקיה ורמאמ .בכ ןירדהנסבו | ,וניבא
 ךשח םלוע וימיב ותשא . התמש םדא
 .הרותב קסועה לכ :טצ :גצ םשו ,ודעב
 תמש ,ה הניגחבו ,'וכו םולש םישמ המשל
 יאה יעב יא רמאו היתובבישב רימלת
 ,ייח הוה (םיבוט ךרדב ךולהל) ןנברמ

 ימ לכ ומשב ה"ר זט"פ םילהת 'דמבו
 םשו) ,דיסח ארקנ קתושו ותללק עמושש
 ג-בק"פ םשו (ומשב רמא והבא 'רש סרג ופפ"ר

 דתי ול שיש םדא ירשא ומשב אחא 'ר
 ,וב תולתהל

 םדא ירשא רמא זט-ץקמ אמוחנתבו
 םהל רמוא ה"בקהו וילע ןיאב ןירוסיש
 אהא רב ה"ר וניצמ ש"עמ ףוסבו ,יד
 ומשב

 ומ בופ תוכרכ  ,,ד ז"ע רכזנ רועו

 אמוחנה

 /קו יי יידרשו קיוו יד ריכורוויוו יוה רוי קיי וי וקיווה קייר ול" ייווצר ציר ="
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 סונגיטנא ןב רזעלא 'ר---יאנח רב ירדנסכלא 'ר

 ,א"םימפשמ = ,בדאריו | ,א-ךְל | אמוחנת
 םילהת 'דמ (ומשב ג"בש 'ר גדרהב) ,דיחאשת

 המו ,גהמצ"פ ,אי"מ"פ | ,יחה תמה ש
 -- לב"יר םשב רמאש :גנ אמוי וניצמש
 בר יכ פ"מ אוה יכדרמ בר ול רמא
 ,,ו הציבכ ישא ברר ודימלת היה יכדרמ
 יכדרמ בר ירבד םרוגש רקיע ח"ר תסרגו
 ןכו ,ה"רד הירב אייח 'ר ירבד רחא םש
 ,אצות '5פ תישארב נ"הדמ רהזב רכזנ

 ,יאגח רב ירדנסכלא 'ר

 ר"קיוב .רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ
 'ר יאגח רב ירדנסכלא ר"א בדטי"פ |

 יאב לכ ןישנכתמ םא ,הבורק ירדנסכלא
 ןיא ברוע לש דחא ףנכ ןיבלהל םלוע
 4%קעל עה"וא לכ ןישנכתמ םא ךכ ןילוכי
 סרג ןיסחויבו ,ןילוכי ןיא הרותה ןמ א"ד
 אידה"פ ר"שהשבו  ,ירגח רב ירדנסכלא 'ר
 ירדנסכלא 'רו ןירדה רב ירדנפכלא 'ר םרג
 םיטויפ רמאש רוביצ חילש כ"תמ 'יפו) ,הבורק

 .(ץבורקו

 ,(םוקמ םש אוה) ,אקודצד ירדנסכלא 'ר
 חלש אריעז 'רו ב"ה ב"פ יאמד רכזנ

 ,ולאש

 'ר "ךרק הבודק "רדנסבלק ל
 .יאגח רב ירדנפכלא

 ,םלא

 ,: בי אמוי רכזנ ג"הכ םלא ןב ףסוי
 ןב םשב ךא רכונ תוירוה ףופ ימלשוריבו
 ,םילא ןב םשב דדא"ה א"פ אמויבו ,םלא

 תב אתשוחנ) ,ןתנלא רב ךרע .ןתנלא
 ,(ח-דכ"פ 'ב םיכלמ ,ןתנלא

 ,רזעלא
 'ר ,.ם תבש רזעלא 'רב יאעליא 'ר

 תבש א"ב ןתנוי 'ר ,,אנ םיחספ א"ב ןנחוי
 הימרי 'ר  ,:טכ תבש א"ב קחצי 'ר ממ

 רזעלא ןב לאעמשי 'ר ,,חנ תוכרב א"ב
 ר"כיא רזעלא ןב הימחנ 'ר ,,בל תבש
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 רזעלא ןב ןועמש 'ר  ,םודה רכז אלו 'פ
 ,עדונה אנתה |

 ,רזעלא

 הנוממ היהש א"מ ה"פ םילקש רכזנ
 ,תכורפה לע שדקמה תיבב

 רזעלא אבא

 ב"פר ארקיו ארפסו :זט הגיגח רכזנ
 רזעלא אבא יל חס יסוי 'ר רמאש
 לש לגע ונל היה א"פ (ומש ךב יש"רפו)
 דוע הארש עמשמ הזמו ,'וכו םימלש יחבז
 ,וניינבב קמ"הב תא

 ,ןמחנ רב קחצי 'רד יובא רזעלא 'ר
 יה  םשב ףמאש -"א"ה א הפ םייב יכונ

 ,נ"ב י"רד יוחא ל"צ ם"לבו איעשוה 'ר

 ןיבוריע .רכזנ ,איריב שיא .רזעילא
 ,רמוא איריב שיא רזעילא אינת :הנ

 ,ג"פ ד"פ ר"כיא .הארצוב רזעלא ה

 ,אחא 'ר םשב םירמוא םוחנת 'רו אוה

 .אניבא רב רזעלא 'ר
 תוינערופ ןיא .רמאש ,גס תומבי רכזנ

 תוכרבו ,לארשי .ליבשב אלא םלועל האב
 רמואה לכ אניבא ר"א רזעלא ר"א :ד
 אניבא .רב א"ר ל"צו  ,'וכו דודל הלהת
 רפזנו ןכו יי /,שלקהו - ל"עוישתפרג אופ (ןכו

 יה = בםההצ"פ הבה | ,יחח"ה . א"פו (תומרב
 רמאמה אבומדכ ןדוי 'ר אוהו ומשב הדוהו

 כ"הד 'ספ שירבו ,זחאל"פ םילהת מב
 'פ רך"שהשבו ,הינתח םוחנת 'ר  וניצמ
 ,הינתח םחנמ 'ר סרג ינגל יתאב

 .ןיבא רב רזעלא 'ר

 הובתב ירד ל"צ ךא ,הרומ"פ חש 'תבוכ
 אבומדכ מ"ר םשב ןיבא 'רו רזעלא' 'ר
 ,דידחמ"פ ר"ב .רמאמה

 ,ג-חצ"פ ר"ב רכזנ ,יוחא ןב רזעלא

 י"אד ארומא) ,םונניטנא ןב רזעלא 'ר
 .(ינשה רודב

 אוה



 יאעלוד ןב רזעלא אבא---אנסיב רב רזעלא 'ר 0

 'רב ,רועלא 'רב ההימלת חוה .אוה
 יאמ ,אל ןיטיגכ ומשב רימת רמאו יאני
 הקידב לש ל"עמ | רמא ןנחוי 'ר .ל"עמ
 'רב א"ר םושמ רמוא םונגיטנא ןב א"ר

 רמוא מ ןילוחבו ,החנה לש ל"עמ יאני
 קלוח : הנ ןילוח ןכו ,יאני "רב א"ר םושמ
 םושמ רמאש םונגיטנא ןב א"ר םע חב"בר
 םושמ רמוא :ונ םש ןכו ,יאני "רב: א"ר
 הבירצ ה תחאו ר'תחא יאני" 'רכ יא"ר

 ךופיהל רמאמה אתיא ,רל הציבבו ,הקידב
 ומכ ל"צו ומשמ רמוא יאני 'רב א"רש
 לפנ םש יש"רבו ,ם"קדב אוה ןכו ןילוחב
 ונושלב | ןויכ יש"רו הזה תועטה | כ"ג
 אוהש רמול העטנ לבש | ןקתל שורקה
 הזבו = ,'וכו א"רא ג"ה  רמוא  ןכלו אנת
 רמו בכ .תבשכו .., ,ךלהס  .תיישוק .ךהס
 בי לב אזר לצו בסעי ןב א"ר םישמ
 העיצמ כו םיקדבו ,ף"ירחב = אוה : ךכו
 א"ר םשב רמאש ימלשוריב םימעפ הברה
 תורשעמ +-' והר -ם"פ -תופרבכ"יאני 'רב

 ,ר"ה ז"פ- מ"ב ,ח"ה-נ"פ. ןיטוג ,ג"ה ר"פ
 ןכ םיר ארו ה בטהפ היפ תוכרבבו
 'רב א"ר ל"צ יאני 'ר םשב  םונניטנא
 ,יאנו

 יב כמ ;אנםיב רב רזעלא יה

 ,אחא 'ר םשב רמא אדחי"פ

 תת יהב רב .רזעלא 'ר

 דחא רמאמ ךא ונממ ונל ראשנ
 ףייע םע רסמנ ןיא רמאש :דצ ןירדהנסב
 הל" קנצמה ימאדיב .הרותב

 .(אתיירבד אנת) ,למיג ןב רזעלא אבא
 אבומש תחא אתיירב ונממ ונל ראשנ

 תוחנמ ,: גי הציבכ ,ם"שב םימעפ המכ
 רמוא למיג ןב רזעלא אבא אינתד :דנ
 תומגרת .. בב .,.םכתמורס ,םפל ...בשחנו
 ןב םרנ ל ןימינבו . ףכו .רבחמ .בותכה
 ךוקמו ;לסונ-ןב "+תנתולוכבבו - ,אלמג
 ,בשחנו 'פ חרק ירפסמ אוה אתיירבה

 אוה למיגו) לאילמג ןב רזעלא אבא םשו
 .לאעמשי 'ר םע םש קלוחו (םשה רציק

 ןב א"ר  ךרע .יאלגד ןב רזעלא 'ר
 ,יאגלד

 .יאבהד ןב בזעילא :ר

 הלכ 'פמב .רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ
 וברל םולש ןתונה לכ רמאש ב"פס יתבר
 קלוחהו .וברמ עמש אלש רבד רמואהו
 קלתסתש הניכשל םרוג ותבישי | לע
 בפ" "םשכ רבד - רמואה לכו  ,לארשימ
 אבומ הזה רמאמהו ,םלועל הלואג איבמ
 ,"יאבהד ןב, תבית רפח םשו :זכ תוכרב

 .יאנלד ןב רזעלא 'ר +*

 רמאש ח"מ ג"פ דימת הנשמב רכונ
 להו סבב רהב אבא " תיבל גיה םיזע
 םשו ,תרוטקה םוטיפ ,חירמ תושמעתמ
 אתינתמב לבא יאלגד ןב אתיא הנשמב
 יובו "יאנלה ןב סרג אברעמ ינבר
 :טל :אמויבו ,ג"ה ה"פ הכוס ימלשוריב
 יסוי 'ר םש  ןיסרוג שיו ,יאגלוד ןב סרג
 ,יאגלוד ןב

 בל ןוילג 'ז הנש "הפקשה,, ןותיעבו
 ומ המוח = ךורב 'ר ברה | בתוכ
 האיצניוב יגרובמוב סופד תוינשמב אצמש
 ינלד ינש רזעלא ר"א םשו חפר תנש
 בתכ ןושארה קיתעמהש רעשייו ,'וכו םיזע
 בהכו ינשה קיתעמה אבו ,םיזע יגלר 'ב
 הפיד :חמפח:נ רבדי יכ םאו > ,"יגלד ב,
 ,הומוקמ עבראב שבשל דואמ השק לבא
 "רזעילא 'ר, רמולו שבשל ונא ןיכירצ ןכו
 ןמזב היה אל (עומש ןב) רזעלא 'ר יכ
 : םקמ םושב וניצמ אלש דועו ,תיבה
 ,ןאצ ירדע לע "יגל, ארקל ם"שב

 הנשמב רכזנ ,יאעלוד ןב רזעלא אבא
 הדוהי 'ר ,מ"ר םע קלוח ב"פס תואוקמ
 ,ןועמש רו א"רו

 רזעלא



 סונקרוה ןב רזעילא 'ר--אידרוד ןב רזעלא

 .אידרוד ןב רזעלא
 אלש ,זי ז"עב ארונ השעמ רפוסי וילע

 עמשו ,הריבע המע רבע אלש הנוז חינה
 ןירניד אלמ םיכ הרכשש תחא הנוז שיש
 ול הרמא ןתחיש ךותב ,הלצא אבשכו
 הירבדו ,הבושת םוש ול ליעוי אלש
 סראכ ובלב וסנכנ ןוכתמב אלש הרברש
 התציש דע כ"ב היכבב העגו הנממ ךלהו
 ןב רזעלא 'ר הרמאו ק"ב האציו ,ותמשנ
 יבר הכב -- בה"עה ייחל .ןמוזמ אידרוד
 אלו -- תחא העשב ומלוע הנוק שי רמאו
 היאר ןיאו ,"יבר, ןתוא ןירוקש אלא דוע
 יברש וניצמש ןעי יבר ןמזב היהש הזמ
 ע"ר ןמזב היהש ש"ב העיטק לע הכב
 ,:י ז"ב

 .יאניד ןב רזעלא
 ט"פ הטוס הנשמב יאנגל ומש ראשנ

 הלטב םינחצרה וברשמ ורמאש ט"מ
 יאניד ןב  רזעלא אבשמ ,הפורע הלגע
 ותורקל ורזח ,ארקנ היה השירפ ןב הניחתו
 ןוגב כ > תובותב - רבו .ןכו = ,([חצרה ב
 איבמ  םוי"ותבו = ,יאנוד .ןב לש .ותשא
 ,השירפ ןב הלחת ל"צש ליוונז ר"רה םשב

 'ר לש ותוחא ןב אמד ןב רזעלא י'ר
 ,לאעמשי

 לבא ,אמד ןב םשב  ךא רכזנ  ילבבב
 ד"ב רזעלא 'ר םשב רכזנ ימלשוריב
 'ף ודוד "ימיב 'דוע רודה" לוצנהיה וש
 ןב אמד ןב לאש :טצ תוחנמכ לאעמשי
 לאעמשי 'ר תא לאעמשי 'ר לש ותוחא
 ,הלוכ  הרותה 'לכ: יתרמלש "ינא " ןונפ
 ,וריתה אלו -- תינוי תמכח | דומלל :והמ
 לאעמשי 'רל לאש ג"פ תועובש אתפסותבו
 תוכרבו | ,ינב אמר ןב ,וארקו תודע ןידב
 ימולחב יתיאר לאעמשי 'רמ לאש +ונ
 ימור ידודג :ינש ל"א ורשנש ייחל ינש
 .ותמו הער ךילע וצעי

 השעמ :וכ ז"ע רפופי ותתימ תביסו

 ב"פ ז"עו ד"יפס תבש ימלשוריב) אמד ןבב

6 

11 

 לש ותוחא ןב (אמד ןב רזעלא 'ר אתיא ב"הס

 רפכ שיא בקעי אבו שחנ ושיכהש י"ר
 ושו םשב אמס רפכ שיא םש ימלשוריב) אינכס

 ,לאעמשי 'ר = וחינה אלו ותואפרל (פ'ב
 איבא ינאו ול חנה יחא לאעמשי ל"א
 קיפסה אלו רתומ אוהש הרותה ןמ ארקמ
 = ,תמוותמשנ התציש דע רברה תא רומגל
 אמד ןב ךירשא .לאעמשי 'ר וילע ארק
 אלו הרהטב ךתמשנ התציו רוהט ךפוגש
 .ךריבח ירבד לע תרבע

 אמר ןב א"רש ד"פ  יתברי יתולכיה "םבו
 ס"מ אוה יכ הארנו  ,תוכלמ ינורהמ היה
 ,וכרע' ןייע "אמד ןב הדוהי "ר .ל"צו

 .סונקרוה ןב רזעילא 'ר
 םינושארה וניתובר לכמ םכסומ הז רבד

 ,סונקרוה ןב אוה רזעילא 'ר םתסש
 וניצמ הרות דומלל ליחתה יתמו ךיא

 שירבו  .ג-ר"פ ' נ"לדאב " ,תואקם ני חבב

 ר"בב | הרצקבו | ,ידךל | אטוחנת ,א"ררפ
 ויכאש םידומ תואחסונה לכו | ,ב"מפר
 תואלחנ לעבו .לודג רישע היה סונקרוה
 הברה , םינב "דל ,ריהו  ,תוכלמל "בלו
 ה"ע ויה םלוכו ,המדאה תא ודבע םלוכו
 ךרדכ | ,ודמל אל הלפתו ש"ק וליפאו
 היה רזעילא ונבו ,אוהה ןמזב ויהש ה"ע
 אמוחנתה .תסונ יפלו הנש 'בכ ןבב רבכ
 הוה :נ?ררבא פ"עג .,הבש הב  ןבכ וחיה

 .השא יושנ רבכ
 ותשירחמ . בוזעל = ונויערב הלע זאו

 היודגה ותבשחמ הליגשכו ,הרות דומללו
 ל"או ונממ .קוחשל ליחתה ויבא | ינפל
 שקבמ התאו התא הנש .'תכ ןב .אלה
 ךינכו השא- ךל .חקו .ךל. .% הרות, דומלל
 ךא  ,רפסה תיבל .םכילות .דילות רשא
 ,ויבא .תיב תא  בוועל ותעדב רמג אוה
 הע - רצפת ..הכוב+ בשל הוה דא ,לממו
 םילשוריל ךליל וצעיו .והילא וילא הלגנש
 ./םינחה בל. "כפל פל

 הרבשנ שרוח היהש הנורחאה םעפבו

 לגר



 רזעילא 'ר 1%

 יתבומל, רמא זאו  ,ותרפ לגר
 םריעב :םולשוריל  תרבו...,?יתרפ . .לגר
 ,זו"ביר ינפל דמעו אבו לכ רפוחבו
 ,םולכ .בישה אל .והולאשש תולאשה לכ
 ז"מהבו הלפתו ש"ק וליפאש בישה ךאו
 | .ןברו ,הרותב הקשח ושפנו | ,רמל אל
 ליחתהו  ,וילע םחיר ובל בוטב  ז"בחוי
 ותיבמ .חרבש ןעי לבא ,הרות ורמלל
 אציש דע לוכאל המ ול היה אל םקיר
 ז"ביר הוצו ,בערה תמחמ ויפמ ער חיר
 ןתכה רט רני. עשה יה  קלמלתל
 ,ולש אינסכא ימ לצא שורדלו רוקחל
 ,רפע ןימ הזיא היה ולכאמש ואצמו
 הליג .כ"עב זא ,ו"בירל תאז ורפסשכו
 "ביר םש  זא נמו ,אוה ימ ןב וינפל
 ומכ ומחל רפחי אלש הבוטל וילע וניע
 יכ האר :הברו יבא .תיבב הומל .היהש
 ןפ הלעמל ..הלותב ,.ותריקשו | וב הלרב
 םינש שלשבש דע וילא והברק ,עבטה
 ,וידימלת ילודגמ דחא השענ

 הכפהמ ויבא תיבב השענ איהה תעבו
 ב"ב לכו ויבא ךרצוה הביס הזיא פ"עש
 ןכיהל ובל םש אל ןכלו ,םתלחנ בוועל
 ובששב ב"חא לבא ,ונב רזעילא .ךלה
 אב אל רזעילאו הנושארבכ םמוקמל
 (הרות דמול םילשוריב אוהש ועמש רבב ם"לבו)

 וינב ול ורמא זא לודג ןקז זא היה ויבאו
 תעל ,ךל השע ךנב רזעילאש המ האר
 לוכאל םילשוריל ול ךלהו ךחינה תאזכ
 הנעתה רשא לכב וננעתה ונחנא ,תומוטפ
 לא ךאו ,ךתרצ םויב ךונחנה אלו ךשפנ
 םג םאו ,ונתאמ דחאכ אבי השוריה
 אישנה יכ הזל ועמשי אל האוצ בותכת
 םהל  ןעיו /  ,ותבומל :ןידה | קוספי "ביר
 ךלא ינא יכ ונממ ודחפת לא ויבא
 הדעו םע לכ ינפל תבשה םויבו םילשוריל
 אבשכו .םכמע הלחנו קלח ול ןיאש זירכא
 'ר יבאש ז"בירל רבדה עדותנו םילשוריל
 ילודג ןיב והובישיש הוצ ,אב רזעילא
 ותוא שורדי אוהש הוצ א"ר תאו םעה
 ,תבשה

 | הרבשנ

 | למ

 םונקרוה ןב

 תא תורנל ה

 הארמל ןימאה אלו םמותשמ דמע ויבאו
 היהש ונבש ךיא וינזא עמשמלו ויניע
 להק לכו אישנה ינפל תעב בשוי ה"ע
 וינפו הרובגה יפמ השמכ שרודו לארשי
 הביח בורמש .דע המחה רואכ תוריאמ
 קחצי םהרבא םכירשא ל"או ז"ביר וקשנ
 אשנ א"רו ,םכיצלחמ הז אציש בקעוו
 וילגר לע רמועש ויבא תא ריכהו ויניע
 לוכו יניאש בש אבא ל"או  וינפמ להבנ
 דמע זא ,ךילגר לע רמוע התאו ת"ד רמול
 לב ינפל רמאו לספסה לע סונקרוה
 םילשוריל יתילעש יתובר אנ ועד להקה

 ןמ וקחרלו ינב רזעילא
 ינש ול ןתונ ינירה וישכע לבא ,השוריה
 בישה ונב א"ר לבא ,ויחאמ רתוי םיקלח
 אלו תועקרק אל ה"בקהמ שקיב אלש ול
 לוטי אלו ,שקיב הרוה ךאו ,בהזו ףסכ
 ,ותלחנ לע רתוי ויחא קלח

 .יול וא ןהכ היה םא
 אנורממ ר"ה ג"פ הטוס ימלשוריב וניצמ

 אטח מ"מ רזעילא 'ר תא הלאש תחא
 ,תוהימ 'גב םיתמ ןהו לגעה השעמב תחא
 ,הכליפב אלא השאל המכח ןיא הל רמא
 הבישהל אלש ליבשב ונב םונקרוה ל"א
 תואמ 'ג ינממ תדביא הרותה ןמ א"ר
 הרעה ןברק שריפו ,הנש לכב רשעמ רוכ
 השמ ידי שריפ ןכו ,היה ןהכ א"רש
 חופוה.יהבב ..לבא .> ,ה"'פס הכר רבדמב
 ושוריפל אובמב ל"דר ןואגה תמאב

 היאר איבמו ןהכ היה אלש א"רדפ רקיה |
 ןהכש ל"ס א"רש : אס תומבימ הלודג
 א"ר אשנ ךיא כ"או הנטקה תא אשי אל
 תומביכ הנטק התיהשכ ותוחא תב תא
 ,ל"בע ,ב"ה :ג"יפ

 ןיטיגמ ןהכ היה אלש תצק היאר דועו
 יאכז ןב ןנחוי ןכר תא ואיצוהשכ | ,ונ
 א"ר סנכנ תמש ובשח םלוכו םילשורימ
 היה םאו ,א"צמ עשוהי 'רו דחא דצמ

 וניבי אלה + תאזכ תושעל הוצ ךיא ןהכ
 רמולו קוחדל א"או ,אוה יחש םעה לכ

 רתומש
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 ואל לבא רודה אישנל אמטל רתומש
 ,רורב הזו ;ןידה יעדי ע"וב

 השמ הלעש העשב רכ-תקוח אמוחנתבו
 קפועו בשוי ה"בקה לש ולוק עמש  םורמל
 תב: הלגע רמוא רזעילא:?ר -=יחרפ 'פב
 אהיש ר"הי -- ע"שבר השמ רמא -- התנש
 ,'וכו ךיצלחמ אוהש ךייח ל"א  יצלחמ
 םוש ןיא לבא  ,יול היהש ןיאור ונא הזמו
 ןואגהו ןיפחויה תעדכ רשפאש הזמ היאר
 ב"ח ןיד רקיה רמאמב הירזע םחנמ לעב
 לש וערזמ םאה דצמ היה א"רש ו"טפ
 וניצמ אלש ןעי ןכ רמול םהנוכו  ,השמ
 שדקמב ותדובעמ רבר םוש םוקמ םושב
 ןמ היהש עשוהי 'ר וריבח תא וניצמדכ
 ,שדקמב םיררושמה

 ואיבה הלענה ונורכזו הרותב ותדיקשו
 תויהל כ"כ הלודג הגררמל עינהש דע
 תובאכ ז"ביר ידימלת ןיב ןושארהו שירה
 השמחל הנושארב ובשחש ח"מ ב"פ
 וילע דיעה וברו ,םילודג רתויה וידימלת
 רמאו ,הפיט דבאמ וניאש דוס רובכ אוהש
 םינזאמ ףכב לארשי ימכח לכ ויהי םא
 תא עירכמ | סונקרוה ןב א"ר זא םג
 ,םלוכ

 היהש עשוהי 'רמ וליפא לודג היהו
 א"ר ליחתהש םדוק דוע ז"בירל דימלת
 ,א"ררפ שירכ דומלל

 ןתחתהש דע כ"כ לודגו ךלוה ומשו
 תינמכחה ותב תא אשנו ג"בשר אישנה םע
 .ןלהל ראבנ רשאכו "םולש אמיא, םשב
 תובוט תודמה לכ שורקה וברמ שרי אוהו
 ומדק אל וימימש ,חכ הכוס שרופמכ
 וליפא ד"מהבב ןשי אלו  ,ר"מהבב םדא
 רמ"הבב םדא חינה אלו יארע תניש
 רמא אלו ,ןילוח תחיש חש אלו ,אציו
 .םלועמ ובר יפמ עמש אלש המ רבד
 ןויע ורפסב בקעי תובש לעב | ןואגהו
 אלש א"רד םש רמאי ,צ תומבי בקעי
 א"ר אוה ,ובר יפמ עמש אלש המ רמא
 ודובכמ הליחמבו ,עומש ןב וא בקעי ןב
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 םכהה הזב העמ ןכו ,ארמנב ןייע אלש
 רמאיו 43 דצ וכרת :תנש ץולחהב ש"הי
 לכ ולפנ הזבו ,עומש ןב א"ר לע יאקש
 ,אריבב ויתויזה

 מ"פ םיעגנב שרופמ וניצמ ןכ תמאבו
 היה אלו והולאששב ז"ימ | א"יפו * ג"מ
 ןכו ,יתעמש אל בישה וברמ הלבק ודיב
 תוכלה םישלש והולאשש ,חכ הכוס
 יהי ,יתעמש םהל רמא 'בי ,הכוס תוכלהב
 רמש דבלב הכלהב אלו ,יתעמש אל ל"א
 הפייש אלש המ םנ לבא | ,הזה  ללכה
 ינולפ :וס אמוי והולאשש וניצמ הבלהל
 אלש ינפמ םתונעל הצר אל ב"העל והמ
 ,ובר יפמ עמש

 קלוחה :זכ תוכרב ומצעב רמאש הזו
 המ רבד רמואהו -- ובר לש ותבישי לע
 הניכשל םרוג ובר יפמ עמש אלש
 יכרדב פ"זר .ברהו ,לארשימ .קלתסתש
 אל א"רש רמול רשפא ךיא המת הנשמה
 ובר יפמ עמש אלש המ רבד םוש רמא
 א"רמ תוכלה תואמ שלשכ וניצמ אלה
 יפמ םעמשש רמאנ םלוכ לע יכו הנשמב
 ב"ח ד"ורב ו"האר ברה וירחא אבו ?וכר
 ודומלתב רמש רשא ללכה,, רמאיו ט"פ
 ןיא -- לכק רשא הלבק לכ יב היה,
 תושר ןיאו ןינע םושב הנממ תוטנל,
 א"כ םינומדקה ירבדב רקבלו שירפהל,
 ףא ,לטבל אל לבא ,םהירבד  'םייקל
 מ"פ םיעגנכ םלוטיב תחרכמ ארבפהש

 ,ל"בע :ו"טפ | ר"פ . -עירות כת
 םיברה וינויצב הארי רשאכ ומותל ארוקהו
 .אוה תמאו יניסמ ןתניתנכ המה יכ המרי
 וינויצ ינשהמ | ,הזחינו רפס יתינ לבא
 הנשנה דחא רמאמ ךא אוה איבהש
 שוריפב אתיא םשו כ"ותב לפכנו םיעגנב
 וירבדל היאר איבה הריתב ןב הדוהי 'רש
 ירבד תמייקש התא לודנ םכח ל"א א"רו
 םכחה אצמ ארבס הזיא כ"או ,םימכח
 אלש המ אלפלו ?םלוטיב תחרכמש סייוו
 לבא ,ז"מ א"יפ םיעגנמ םג ןויצה איבה

 םג

. - 
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 .א"ר תלבקל היאר ב"ביר איבה םש םג
 היה א"ר, ל"זו םייוו םכחה רמאי ןכו

 :ז \הדנ | ;;חק:.תומביכ ויתורמ- הושמו,
 םעטה יווש היה אל ותאושהב הדמה לבא,
 -- ז"לו םוושומה םירבדה .ינשב הבפהו,
 דחי הושהש םינינעה בור ןיבנ םא אלה,
 יכ אצמנ רחא טפשמ םהל תויהל,
 ןיב לודג לרבה שי םשרש לע ונרמעב,,
 תואמגוד איבמו ,וניניע הארמל םיושה ןיב,
 םידול רפכמ וליפא א"אר ,ב ןיטיגמ,
 יאדו נ"פבו נ"פב רמאיש ךירצ דולל,
 ארבסה םנמאו ויתודמ קלח אלש ינפמ,,
 לייבש" הוה .ןוימרל תרננתמ ו

 שוריפב אלה הזב שיםיניע ןורוע המכו

 רמימל א"ר אתאו ,ד ארמגב םש ורמא
 תנידמב קולחת אלש אל ימנ תועלבומ
 ימל יוארה תיתימא ארבס הזו ,םיה
 םהיתוברמ ולבק לודנ ללכש ןעי םרמאש
 רמאיש ךירצ י"אל םיה תנידממ טג איבמהש
 המכ רמאיש הז אוה ימ כ"או נ"פב
 ? י"אל םיה תנידממ היהיש ךירצ תואסרפ
 וליפאש רמאו ויתודמ א"ר הושה ןכלו
 ימנ .הולל..םידול.. תפבמ.. .ומב. ..תועלבומ
 האס 'מ ורמאש ומכו נ"פב רמול ךירצ
 ונתנש ןעי  הלוספ הוקמה בוטריק רסח
 ח"בבר ירבדלו ,םהירבדל  רועישו קח
 יבוכ יבמכ רולמ םידול רפכ הקוחר םש
 הכוסכ תואסרפ השש אוהו ,אתידבמופל
 רמאי ןכו ,אהירבמופמ ה"ד י"שרב :וכ
 הזה ונוימד יפלו, = םייוו םכחה האלה
 אלש רבד יתרמא אל רמולללוכי תמאב,,
 עמש ונוימדב יכ םלועמ יבר יפמ יתעמש
 חנומ ןכ יכ .ז"ע אילפהל ןיאו -- לכה,
 םיצעמ ,קזח המדמ חכש םדאה עבטב,,
 המ עומשל בשחיש רע שפנה לע ב"כ,
 -- האור וניאש המ תוארלו ,עמוש וניא,
 ,ל"כע ",שמשה תחת שדח לכ ןיא,

 לע הזה םכחה יפמ הקרזנ האובנ ומכו
 אלש .המ האורו עמושש המדמש ומצע
 רמול בורק : רתוי וא ,האר אלו עמש

 סונקרוה ןב

 הבריו םיארוקה יניע רועל ןודוב השעש
 ,ולש המדמה חכ תא קזחל םינויצב ךא
 תויוז ןרק הזיאב תחנומ הרותהש המדיו
 ןייענ רשאכ לבא  ,לגר .ינמ תחכשנה
 רפפמ בור יפ לע קיתעה רשא וינויצב
 ,וירבד ךופיה שממ םלוכ אצמנ ד"הס
 רמולמ רהזנ היהש דבל אל א"ר תמאב יכ
 לבא ,השעמל ובר יפמ עמש אלש המ
 אלש שוריפב וניצמ ימנ דומיל ךרדב םג
 : זכ הכוס שרופמכ עמש אל םא רמא
 ןירס שורפל רופאד רמול א"ר הצר אלש
 היל טושפתו ארמגה ךירפו ,הכוסה לע
 להא לע ףיפוהל רופא רמאד הידידמ
 ךא רמא םש אלה ךירפ יאמו ,יארע
 השעמל ןאכ ןכלו ,השעמל אלו הבלהל
 ונא הזמו ,עמש אלש המ רמול הצר אל
 ,הזב רהזנ היה השעמל אל וליפאש ןיאור

 ויריבח םע ןד א"ר היהש וניצמש המו
 ג"יבו ארבסב ז"עז ןיחכוותמ ויהו הכלהב
 ,ב תינעת ,:אע ,ופ םיחספב תודמ

 ,תוינשמב תומוקמ המכבו ,:זצ ןירדהנס
 רקיע ךא שדח ןיד שרחל ןד היהש אל
 םייקל ןד היה ךאו וברמ עמש ןידה
 ,ותעומש

 ,א"ר וב רזחש ,זכ הכוס וניצמש המו
 ,אוה ןכ אל ויתובר תלבקש רכזנש רשפא
 שוב אלש ותראפתו ותלודג הז הברראו
 היה תמאה לע דומעל ךאו וב רוזחלמ
 ,ותמגמ לכ

 וריבח עשוהי 'ר ירבד ונילע ונמאנו
 חירל קוספ ר"השב ,םירע האמכ לודגה
 הוהי:א"ה: לש :ושררמ תיב ל"זו ,ךינמש
 םש התיה תחא ןבאו םיר ןימכ יושע
 'רישנבנא"פ = ,הבישיל | א"רל /דחוימו
 קשנל ליחתהו | (א"ר תריטפ רחא) עשוהי
 רהל המוד תאזה ןבאה רמאו ןבאה התוא
 ,תירבה ןוראל המוד וילע בשיש הזו : יניס
 אלפה היא עשוהי 'ר לש ותודע ירחאו
 תולבק לכ לודגה ונורכזב ןומט היה םא
 ,הרותה : ילבקמ ןמ היהש לודגה וברר

 םכחהו
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 ינפמ וילע ותמח לכ ךפש םייוו םכחהו
 ודימלת תא ללקש אצמש ןעי %המ
 ותנש איצוי אלש וינפב הכלה הרוהש
 אלש תמא אלל וירבד לבא ,גס ןיבוריע
 הימת ותשא םולש אמיאל רמא ךאו וללק
 ? התא איבנ ל"א ותנש הז איצוי םא ינא
 לכ ינלבוקמ ךכ אלא יכנא איבנ אל ל"א
 ,התימ בייח ובר ינפב הכלה הרומה

 הליגמב רמאיו םייוו םכחה אצמ ןכו
 עדוה .וופל ארק דחא דימלת :הב
 אצ א"ר ל"א היתובעת תא םילשורי תא
 הניש ןאכ ,ךמא לש היתוכעת עדוהו
 היה אל יכ ארמגה ןושל תא ןורזב םכחה
 "דחא םדאב,, השעמ ארמנה ל"זו ודימלת
 "וכו עדוה א"רמ הלעמל אריק היהש
 הברדאו .לוספ ץמש וב ואצמו וירחא וקדב
 פ"עאש ומעל ותבהא תא ןיאור ונא הזמ
 םיצירפה ובירחה ךיא ויניעב האר אוהש
 כ"פעא ,ונתראפת תיב תא םעה יעשרו

 םוש עומשל הצר אלו םהילע תוכז דמל
 ,ולוכ ללכה לע  תונג רבד

 םע א"ר ורבדב,, םייוו םכחה רמאי ןכו
 םישק וירבד ויה הרות ינינעב ויריבח
 אוה הז םג ,:1 הדנכ חור.תומרב םירמאנו
 המב אוה חור תומר הזיא יב תמא אלל
 אלא תעמש אל התא עשוהי 'רל בישהש
 ימל םירמוא יכו ,הברה יתעמש ינאו תחא
 תמאבו ,דיעיו אוביש שדוחה האר אלש
 ןתעש ןייד  םישנ עבראש םש א"רכ הכלה
 רמאיו ,תיתימאה הלבקה אוה ןכש ןעי
 וילא אב תיקסמרוד ןב יסוי 'ר  ,האלה
 א"ר ול םלש המבו ודבכלו וינפ לבקל
 הוצו :ג הניגחכ תצרמנ הללקב +ולומג
 םידי 'סמב ןייענשב לבא ,י"שרפב ןייעל
 שוריפב הארנ ב"פ םש אתפפותבו ד"פ

 והוקיחרהו והודינש רחא התיה השעמהש
 רמב בשיש א"ר ןכלו ,םהמ הנבי .ימכח
 שדחתנש המ ודימלת ול רפסשכ דולב ובל
 המה המל םהילע םעב  הנביב : הכלה
 הכלה ודיב שיש רבדב ןינמל ןיכורצ

 המ י:יחכ 'םשו הוו
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 יניס דע שיא יפמ שיא הלבקב תשרופמ
 ויניע וגלז וסעכ ךותב כ"פעאו ,אוה ןכש
 ויאריל 'ד דוס רמאו החמש לש תועמר
 רחאלש םייסמדכו ,הכלהל ונוכש רמולכ
 ורזחיש ןוצר יהי רמא ותעד הבשייתנש
 יוטיב הזיא ןמ םאהו ,ןמוקמל יסוי יניע
 לבונוסעב תעשב שיא יפמ אצויש השק
 ? לארשי ימי ירבד תונבל

 רמאיו א"ר לע אוש תלילע אצמי דוע
 יתוערז יתש םכל יוא רמא ובל הבוגב,
 הברה ,ןיללגנש הרות ירפס ינשכ םהש,
 וליפא יתוברמ יתרסח אלו יתרמל הרות,
 לוחכמכ וליפא ינורסח אלו קקלמה בלכב
 םגו .ל"כע .חס ןירדהנפ ,תרפופשב,
 ןושל קיתעה אלו הליעמב דיזה ןאכ
 א"ר רמאש אתיא יכה ארמגבו ארמגה

 יתוברמ יתרפח אלו יתדמל הרות הברה
 רמולכ ,יתימאה טשפה אוהו י"שרפו)  ,'וכו וליפא
 םילודג הלחתמ ויהש הממ םתמכחמ םיתרסה אל

 אלש יפל ינממ םה םילודג התע םגו ינממ רתוי

 הרות הברה (.םהמ טעמ ךא םתמכחמ יתדמל

 "אלא,  ידימלת ינורסח אלו יתדמיל
 ומצע תא ליפשה הזבו) תרפופשב לוחכמכ
 ריסחה אל אוה יב כ"כ

 וריסחה וידימלת
 הלודנ רתוי

 לבא | םולכ ויתוברמ
 תווינע אצמת םאהו ,טעמ ונממ

 .(ותתימ תעשב אצויה הזמ

 היפ לע הרעק ךפהו םייוו םכחה אבו
 תורקיה א"ר תודמ לכ תא ןייצל חכשו
 הרק>ה-וחלפת ומכ ,ם"שה לכב תורזופמה
 לעממ םימשב ךנוצר השע : טכ תוכרב

 !ידימלתל הוצש
 :זמ םשו = ,'וכו םכירבח דובכב | ורהזה
 תא ררחיש הרשע םילשהל ליבשבש

 הרותה ןמ א"ד .רוסמל אלש ירכו ,ודבע |
 רשעמ רוכ תואמ 'ג דיספה םישנל
 המוס רמאו ,ד"ה ג"פ הטוס ימלשוריכ
 המ רמואו םויה תפ ול שיש ימ לכ :חמ
 ,הנמא ינטקמ ז"ה רחמל לכוא

 םירדנכ עבטה ןמ הלעמל היה ויתועינצ
 המודו חפט .הסכמו חפט הלגמ היהש :כ
 בטומ רמא רי הדנבו ,דש ואפאכש ימכ

 א'צוו
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 העש עשר אהי לאו וינב לע זעל :איצוו
 א"פש :בל תוחנמבו ,םוקמה ינפל תחא
 הילע חנומ ת"פש רכזנו הטמה לע בשי
 ומכ המודו  עקרק :ג"ע :בשיו  םמשנו

 ,שחנ .ושיכהש
 דע :"ורומ ינבז יניעב '"/ם?ב= לוד חוהא

 א"ר לש ומוקמב ,לק תבש ורמאש
 תושעל םימחפ תושעל םיצע ןיתרוכ ויה
 ןישוע ויהש י"אב התיה תחא ריעו לזרב
 אלא | דוע אלו ןנמזב ןיתמ ויהו א"רכ
 ריעה התוא לעו הלימה לע ורזג א"פש
 ,ורזג אל

 ז"עכ .דואמ דואמ רימחה ז"ע ןינעב
 שרשל ךירצ ז"ע רקועה רמאש המ
 ולצא אצמנש ת"ס :חמ ןיטיגבו ,הירחא
 רמוא י"מ ח"פ תיעיבשו  ,ופרשל ךירצ
 .ריזח רשב לכואכ ם"וכע תפ לכואה לכ
 א"ר םפתנשכ :זט ז"ע ארמגה ןבוי הזבו
 אוהש וילע ורמאש לאננח וניבר 'יפו) תונימל
 וסנכנ הזמ לוצינשכו | (תווושר 'בב הדומ

 ןימוחנת וילע לביק אלו ומחנל וידימלת
 וליפא הזמ קוחר איהש ומצעב עדי אוה יב ןעו)
 (?וב ןיאש המב והודשחי ךיאו הרז הבשחממ

 רבד אמש יבר ל"או ע"ר וריכזה כ"חאו
 א"ה - רכזכ= זאו. .דאגהה ..ךדיל :אכ  תונימ
 אינכס רפכ שיא בקעי םע רביד א"פש
 יכ והודשח ז"עו ,שיאה ותוא לש ודימלת
 םימיה ירבדב עודי הזו ,םתערל הטונ אוה
 תוכלממ םיפדרנ ויה םינושארה םינימהש
 ןכלו ,םילילא ידבוע ןיידע זא ויהש ימור
 םיחולשהמ דחא םע רבוד א"ר תא וארשכ
 (םכח) ןקז ןומגהה ול רמאש הזו ,והוספת
 ,וללה םילמב ירבדב = קוסעי ךתומכש
 וליפא םיקירצה םע קרקדמ ה"בקהש ןעיו
 ןטק רבד לע םג שנענ ןכל הרעשה טוחכ
 .דימלת .ותואמ הנהנש הוב

 א"אר ט"מ ב"פ תובא רקיה ורמאמו
 דובכ יחי "רמאש ' י"מ םשו

 חונ יהת לאו .ךלשב ךילע
 יוהו ךתתימ ינפל דחא םוי

 ,הבוט

 ביבחה ךרבה

 בושו :םועבל

 ןיע

| 
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 ריהז .יוהו םימכח לש ןרוא דגנכ םמחתמ
 םהירבר :':לכו --.הוכת :אלש | ןתלחגב
 ,שא .ילחגב

 לודגה רזעילא 'ר םשב ארקהל הכזו
 א"רמ ארמגה השקמש : טל :ןישודיקכ
 הז םשב רכזנו  ,א"ר םתס לע = לודגה
 ,יפמ גו הטוס ,,זנ ןיטיג ,,בל ,\ תוכרב
 וה ו זרע |" ,;אכק ב"ב  (;םנ מ"ב

 ,גפ :ק"ב =:תלוז -הדגאב = ןלובו = ,ומ"פס
 | .הכלהב

 ארקנ  ןכלש רמול הצורש ימ שיו
 רבכ זא היה דומלל ליחתהשכ ןעי לודגה
 המ יכ .תמא אלל הזו ,םינשב אבו לודנ
 ,ותודליב ה"ע היהש המ ז"ע וריכזהל ונל
 פ"ע ןכ ארקנ ןכלש רמול רתוי בורקו
 ךא, וילע ורמאש :םנ מ"בד השעמה
 ."העש התואב היה לודנ

 ,םילודגה ויארקמו וייחו ונמז

 םילשוריל .חרבשכ ליעל  ונבתכ רבכ
 הברה שמשו הנש 'בב ןבכ זא היה רומלל
 עיגה ובר ימיב םגש דע ובר ינפל םינש
 םופורטופא לאשש ,זכ הכוסכ הארוהל
 הליגמבו  ,א"ר .תא ךלמה םפירגא לש
 התיהש םייסרט לש ס"נכהבב השעמ ,וב
 לכ הב השעו א"רל והורכמש םילשוריב
 ןכו :(קודצ "רב א"ר םש ןיפרוג שי ךא) ויכרצ

 הנשמב ורמאש ,הס םיחספמ תצק היאר
 ארמגב : ורמאו םימכח ןוצרב ,אלש םש
 ,םייק קמה"בשכ היה הזו א"ר ןוצרב אלש
 ז"ביר רבכ רפי א"קמב ונראבש המ יפכו
 םינשב תורשע המכ הנביב הלודג הבישי
 והמכחב האר יכ ןעי ןברוחה םדוק דוע
 םיצירפהו | ,ברחיל | םילשורי  הדיתעש
 האופרה םידקה ןכל םילשוריב דואמ וברתה
 ימכח תא הנביל | ץבקו הכמל | םדוק
 ימלשוריכ הנשה תא ורביע םשו לארשי
 הנביב הילעל םינקזה וסנכנשב הטוס ףוס
 ןייואר םינש םכב שי ל"או ק"ב התציו
 אוהו) ןהמ רחא ןטקה לאומשו ק"הרל

 רךמפנ



 רזעילא' 'ר

 (וכועב ונראבש מב ןברוחה םדוק רטפג

 ,סונקרוה ןב א"רב םהיניע ונתנו
 ז"ביר ובר ילגרל בשיש המ רבלמ הנהו

 ונראב רשאכ תיטרפ הבישי םג ול היה
 'גי ושמש אביקע 'רש ,אביקע 'ר ךרעב
 ימור ירשו = ,ןברוחה םדוק דוע הנש
 יבהוא המה וידימלתו ז"בירש בטיה ועדיש
 םילשורימ תאצל ז"ביר הצרשכו ,ימור םולש
 ואשנ רסיק סוניסיפסא ינפל דומעל אובל
 ,ונ ןיטיג- ראובמכ 'ותטמ תא יו וש
 תאו תיבה ןברוח תא ויניעב האר א"רו
 ורבעש תורצה לכ תאו הלודגה הכפהמה
 וידימלתו ז"ביר .ךלה זאו ,ומע ינב לע
 שרופמכ םתוא ךימסהו הנביל םילודגה
 ,ב"הס א"פ ןירדהנסב

 ישארמ א"ר היה ז"ביר תרימפ רחאו

 לגו תחת הנבי ירדהנסב רודה ילו
 ,לאילמג ןבר וסיג

 גלפומ היה  ותרות .לרונ דבלמ 8
 א"ר היהש ,זי ןירדהנסכ תונושל המכב
 המכ וניבהש הנבי לש ר"בב 'דה ןמ
 לכב קלח חקל רודה לודנכ אוהו ,תונושל
 המכ ותוא וניצמש ומכ לארשי ללכ ינינע
 לטבל י"רו ג"ר םע ימורל עסונ םימעפ
 ג"יה ז"פ ןירדהנסכ תויללכה תוריזגה
 טדג"יפ ר"בו  ,ימורל ןוקלפ ג"רו י"רו א"ר
 םיל ןישירפמ ויהש י"רו א"רב השעמ
 סונירדנא ל"א ימורל ולעש ןויכ --- לודגה
 ,(סונירדנא ךלמש םדוק בר ןמז היה הזו) | ,'וכו
 וניתובר ויהש השעמ דכהב"פ הבר םירבדו
 חריבש הריזג התיה זאו נ"רו י"רו א"ר

 ,ידוהי םלועה .לכב .היהי' אל םומו

 ע"רו .עשוהי 'ר םע ' ותוא וניצמ ןכו
 ע"רו ,אירבטד ןיסומיד ירהב ץוחרל ולעש
 לדגתנ ע"רש פ"עא יבר םשב דימת ארק
 ,: טנ מ"ב | ,הס םיחספ וניצמדכ דואמ
 | ,אק ,חס ןירדהנס

 פ"עא | הנהו תודמ לכי יול = ישפפש
 הרותב ותלודג ירחאו וברמ | תורקיה
 ריבעמ וניאש שיא ועבטמ היה תומכחבו
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 השעמ :הב תינעת ראובמכ ויתודמ לע
 אלו רובצה לע תוינעת 'גי רזגש א"רב
 רמאו וירחא ע"ר דרי-- םימשנ ודרי
 יננרמ ווה -- םימשנ ודריו --- ונכלמ וניבא
 הזש ינפמ אל הרמאו ק"ב התצי ןנבר
 לע ריבעמ [ע"ר] = הזש אלא .הזמ  לודג
 ,ויתודמ לע ריבעמ וניא [א"ר] הזו ויתודמ
 האנ לשמב ופייפ ע"רש אבומ .וט תומש רהזבו)
 יעבו  ,אדבע אנאו אכלמר אמיחר והיא רמאו
 ,הינימ שרפתי אלו אמוי לכ הידהב יעתשאל אבלמ
 הזבו ,ןירטלפד יערת לועאד אכלמ יעב אל אנאו

 וילע איבה הז רבדו | .(רזעילא 'רד ותעד חנ

 וירבחמ הדנתנש דע תוערו תובר תורצ
 ול ךלהו םינושארה וידימלתמו םירקיה
 אב אל זא ינמו תיטרפ ותבישיל דולל
 י"ע השענ הז לכו הנביל ןירדהנסה דעול

 עשוהי יי "רי בוהאה  רריבחו רו מיה

 תוילוח וכתח ןידב :טנ מ"ב אבומדכו
 רזעילא 'ר אילוחל אילוח ןיב לוח ונתנו
 הכלהה "וארקו ןיאמטמ םימכחו רהטמ
 בישה | א"רו  "יאנכע לש רונת, | תאזה
 קדצהש םלועבש תובושת לכ םימכחל
 ק"ב התציש דע -- ונממ ולבק אלו ותא
 ותומכ הכלהש א"ר לצא םכל המ הרמאו
 רמאו וילגר לע עשוהי 'ר דמע זא ,מ"כב
 הרותב תבתכ רבכ -- איה םימשב אל
 רבדה קזחל 'ידכו = ,הומהל ."םיבר ירחא
 ותוא י"ע א"ר רהיטש תורהמ לכ ואיבה
 ע"רו ,והוכרבו וילע ונמנו םופרשו רונת
 םירוחש שבלו חילשה היה לודגה ודימלת
 א"ר ל"א ,תומא 'ד קוחרב וינפל 'בשוו
 ! יבר ל"א  ?םימוימ םוי "המ"  ,אביקע
 אוה ףא ,ךממ םילידב םירבחש המורמכ
 עקרק ג"ע בשיו וילענמ ץלחו וידגב ערק
 ,הכבו

 דע כ"כ" הלורג התיה א"ר "ילש רעו
 ג"רו ,ףרשנ וב ויניע א"ר ןתנש מ"בבש
 לושחנ :וילע "רמע  .הניפסב "ךלוה "היה
 ןיאש יל המודמכ רמא  ,ועבטל םיבש
 לבא  םונקרוה ןכ- א"ר ליבשב אלא הז
 ידובכל אלש ע"שבר ךינפל עודיו יולג

 אלו
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 ךדובכל אלא יתישע אבא תיב דובכל אלו
 םיה חנ זאו לארשיב תקולחמ וברי אלש
 ותשא היתקבש אל האלהו םויהמו ,ופעזמ
 לופיש | ג"רל תוחא התיהש םולש אמיא
 לבש םש ורמאדכו הכבי  אלש 'ופ) ,היפא לע

 דח .אמוי  (,האנוא ירעשמ ץוח ולעננ םירעשה

 הרבסו רפחו אלמ אחרי ןיב ותשא התעמ
 האצמו ח"רע היה .תמאבו ח"ר :אוהש
 םוק ותשא החווצו היפא לע ליפנד ותשא
 ארופיש קפנ יכהדא | ,יחאל | תילטק
 ,ג"ר רטפנש

 א"ר ךלהש | ג"פר ק"ומ .ימלשוריבו
 תיבהמ הפשאה הדביכ תחא השאו קושל
 א"ר ךלהש עגר .ותואב ץוחל | הקרזו
 א"ר חמשו ,ושאר לע הליפה הגגשבו
 וברקי יריבח התעמש יל המודמכ רמאו
 לבא ,ןויבא םירי תופשאמ רמאנש יתוא
 אלו וירבד | ומייקתנ אל ובל ןובאדל
 אל ותומ םוי דע אוהה םויהמו ,והולביק

 הנפנו ,הנביד לודגה דעוב וירבד עמשנ -
 םש ץיברהו תיטרפה ותבישיל רולל ךלהו
 .הברה הרות

 א"ר תילו ישקמ ג"פר ק"ומ ימלשוריבו
 אל ינשמו ,תומהל םיבר ירחאש עדי
 ,וינפב ויתורהט ופרשש י"ע אלא ריפקה
 ,: לק תבשכ יתומשד א"ר והוארק זא ינמו
 ןעי אתמש ןושל אוהש י"שרפו ,:1 הדנ
 ישר .. .איבמ ...םש ...תבשבג .. ,והובהבש
 ןעי יתומש והוארקש שרפמ ימלשוריבש
 ,'סותה ובתכ ןכו ,יאמש ידימלתמ היהש
 תומורתו ט"פס תיעיבש ימלשוריב אוהו
 ג"ופ. תומביג .,ר"ה.,א"פ .הצנב ..,ד"ה .ה"פ

 פ"עאו ,א"ר לע ש"במ םש השקמש ו"הס
 ןעי לבא "בירד ירימלתמ הלה 3 -רש
 ב"פ תובאכ יאמשו ללהמ לביק ו"בירש
 םהינש תוכלה וידימלתל רסמ אוהו ח"מ
 ,יתומש ארקנ ןכלו ש"ב ךרד זחא א"רו
 םג יכ ילבבא גילפ אל ימלשוריה לבא
 השעמה אבומ ג"פר ק"ומ ימלשוריב
 ,והודינש

 םא רומג יודנ היה םא יודנה ןינעבו
 אובמב ל"דר ןואגה הזב ךיראה רבכ ,אל
 שו"חש = .הארנ ןויעה | ירחאו >  ,א"רדפל
 ינב:לכ לע :לוהג .היהש א"ר תא ודניש
 הנבי.ימכח לכש היה ןינעה לבא ורוד
 םתרבחב היהי .אלש םהיניב רשק ושע
 קסע םוש םהל אהי אלשו האלהו םויהמ
 ,לארשיב תקולחמ | וברי אלש ידכ ומע
 יל המגדמכ + מנ .מ"ב ע"ר ל"אש :.הזו
 ולביקש ונייהו: ,ךממ .םילידב \ םירבחש
 אליממו ולש תומא 'דב ובשי אלש םהילע
 שרופמ :ןכו ,לודגה דעוה תיבל אובי אל
 א"ר תריטפ רחאלש ,חס ןירדהנסב ןושלה
 הזמו ,"רדנה רתוה , רמאו עשוהי 'ר דמע

 שרפנ תויהל ורדנ המה ךאש ןיאור ונא
 םהילע אב אל המל השק אל ובלו ,ונממ
 הדנתה .אלש ןעי יודנה .וריתיש םשקבל
 השעיש וילע לבקלו םהילא אובלו ,םלועמ
 רמא אלש ותלבק דגנ היה הז םהירברכ
 םלועל ובר יפמ עמש אלש המ רבד
 ,וב רוזחל לוכי ךיאו

 [ ור דנס ,ורמאדכו..הגלל..ול> ךלה ןבלג
 חהוה .ץוברה .םשו. ,רולל .א"ר רחא :בל
 הנביבש .רודה ..ילורנ .ךאש .ןעי = םיברב
 לבא ,ונממ שורפל םהילע ולבק המה
 הזב  םיבייש ויה אל .המה  םירימלתה
 : םנ מ"ב ורמאש המ שרפל םיצורש שיכו
 וחיכוי שרדמה תיב .ילתוכ א"ר  רמאש
 הענש רע | ,הבישיה ירימלת לע הנוכה
 .הזב וברעתי אלש י"ר םהב

 יפוי "'ךב השעמ ג הגיגח וניצמדכו
 ונפ תא .ליבקהל .ךלהש תיקסמרוד ןב
 ?םלשותיב ,הגיצמ .ןכו .-י ,הולב ובר. א"ר
 היה הזש) ג"ר תמשבכ ,כדא"ה ג"פ תוכרב
 אציש | ןויכ (ןהמ שרפנש רחא הברה םינש

 תא ופכ וידימלתל א"ר רמא רצחה חתפמ
 רטפנש םוקמב א"ר היהש אלו  ,תוטמה
 לכ .וכלה אישנה תמשב .הנוכה ךא ג"ר
 וידימלתל א"ר הוצ ןכלו דיפסהל םשל םעה
 הרצקבהשעמה אבומ ןכו ,םש וגהנתי ךיא

 ק"ומ
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0 
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 לעו ,ח"מ ב"פ תובאב ז"ביר ובר תודעב | א"ר הלחשכ :הכ תוכרב ןכו ,:זכ ק"ומ
 ,ורקבל וידימלת וסנכנ

 תעל ותוחא תב תא אשנש וניצמ ןכו
 נ"רדאו ב"ה ג"פ תומבי ימלשוריכ ותונקז
 | ,ז"טפ

 ךאש ונירבדכ ןיאור  ונא הז "'לבמו
 וידימלת אל לבא ,ונממ ולדכנרודה ינקז
 ורמאש ומפו םיברב הרות "ץיברהו ביו

 ןישוע ויה א"ר לש ומוקמבש ,לק תבש
 .'וכו .םיצע ןיתרוב ריחו ראש

 ורפסב | ,ללירב בקאי ,'ר, .םבחה ב
 רמחנ רבד רמאי הנשמה | אובמ רקוה
 םימכחה לכ לע א"ר קלחש המ ןינעב
 םיבר ירחא הרותה ירבדל עמש אלו

 םעמה, 76 דצ םש ונושל הזו ,תוטהל
 ורבה ד"ב ירבד למכל לובי יב ה
 ג"עא ,ןינמבו המכחב ונממ  לודג כ"אא
 תוטהל םיבר ירחא ךא ביתכ הרותבד
 ןינמה לדוג לע .ךא הרותה הדפק אל כ"א
 םימכחה לכ ןוצרש יפל ,המכחה אלו
 תמא םיפשל קר היה רודו רוד לכבש
 לא הפ  דחי ונתנו ואשנ םאו ,קרצו
 לודגה טועימה םא קפס ילב א הפ
 םג זא םתתימאו םהעד וררבי המכחב
 ירבדל | ועמשיו םהירבד  ולטבי  םיברה
 םתעד תמאה חכונ ךא יכ ןעי | ,טועימה
 ןתמו אשמ ירחא םא לבא ,רהייתהל אלו
 הרמא זא םתעד לע םיברה ודמעי ז"בב
 םהיניב עירכי  "דבל,, .ןינמ בורש הרות
 ,המכחב םהמ לודנ טועימהש פ"עא
 ,פ"אפ םיניידמ םא ךא | ךייש הז רבדו
 ד'ב:לע וקלחי הז רודבש ד"בםא לבא
 םהמ לודג תויהל | םיכירצ זא  ןהינפלש
 םא רשפאש עי  ,ןינמב םגו המכחב םג
 תרבסו | תעד יכ  ואצמי פ"אפ  ורבדי
 ,טועימהל םיברה ודויו ,רתוי הנוכנ טועימה
 המכחב , םהמ לדג תויהל  םיכירצ ןכלו
 יאנכע לש רונתב וז החנה יפלו ,"ןינמבו
 לבא | דיחי היהש פ"עא רהממה א"רש
 ןלוכ תא עירכהו המכהב םהמ לודג היה

 אל  םחצנו םהל בישהש תובושתה לכ
 "ונמיה ולביק, = אל ךא | ויתויאר .ורתס
 ךא ומצע יפמ רמא אל א"רש טרפבו
 ךייש = אל ךכלו <. (ומומ \ ילכיקש הממ
 םיבר ירחא ביתכ אלה וילע | תושקהל
 לזא אלו םהילע ופא הרח ןכלו תוטהל
 ,ל"בע םסייפל

 םינושארה תורוד לעב םכחה ןואגהו
 ןינעב רמחנ רבד רטאי ' המק דע א רש
 א"פ תוידע הנשמה טשפ ראבל ל"זו הז
 ריהיה ירבד  ןיריכזמ המלו ורמאש ה"מ
 ירבדכ אלא הכלה ןיאו ליאוה ןיבורמה ןיב
 דיחיה ירבד תא ד"ב הארי םאש ןיבורמה
 לטבל לוכי ר"בןיאש וילע ךומסיו (ךומסי)
 הדוהי ר"א -- וכו דע וריבח ד"ב ירבד

 םיבורמה ןיב | דיחיה ירבד | ןיריכזמ כ"א
 ,לבוקמ ינא ךכ םדאה רמאי םאש ,הלטבל
 .תעמש ינולפשיא ירבדכ ול רמאי

 שי תלעות המ הנשמה תנוכ ןיבהלו
 םינורחאה ד"ב םא פנ"ממ דיחיה ירבדב
 ילב םג לטבל ןילוכי םינושארהמ ןילודג
 ליעוי המ םילודג םניא םאו ,דיחהיה תעד
 ? ףיסוהל הדוהי 'ר אב המו ?דיחיה םהל
 אבומ תוידעב םשש אוה ךכ ןינעה ךא
 רמול םדא בייחש אלא -- רמוא ללה
 ודיעהו םיידרג ינש ואבש דע ,ובר ןושלב
 ,'וכו ןוילטבאו היעמש םושמ

 הזיאב םיברו דיחי וקלחנ םאש | ,הזו
 ואבי םא זא םיברמ ולבק םהינשו יד
 לש הלבקהש ואצמיו םהירחא לש ר"ב
 ירבדכ תושעל ןילוכי זא קדוצ דיחיה
 ירבד לטבל ארקנ אל הזש ןעי = ,דיחיה
 ןה ןימייקמ ךופיהל ךא םינושארה ד"ב
 ב"ביר קלוחש ז"מ ז"טפ תומבי וניצמדכו
 דע פ"ע השא ןיאישמש רבוסו םימכח םע
 ןכש הימחנ יפמ דיעחהו ע"ר אבשכו רחא
 ולבקתנ זא ןקזה ג"ר יפמ הלבק ול שי
 ו"פ \תוחוכבי .ןכוי ,םיבפה רפנ 29379 רבה
 ורמא השלש דוע הנמ הנביב אליא ח"מ

0. 
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 םהירחא לש ר"ב ,ולא תא ונעמש אל ול
 ד"בלש ונייהו ןימומ ולא ירה | ורמא
 ,ותודעב אליא קרצש ררבתנ םהירחאלש

 ןיריכזמ = המלו:  תוידעב \ורמאש י הזו
 ירברקיד"בי האדי | םאשי - - ידיחיהי" שרב

 ,וילע ךומסל ןילוכיש 'יפ ,וילע ךומסי דיחיה
 ךומסיו פורגלמ רתוי = קדוצ ךומסי אסרגה ןבלו)

 המל כ"א רמאיו י"ר אבו | ,(ש"ויסות ןייעו
 ךא הו] ןיבורמה ןיב דיחיה ירבד ןיריכזמ
 םעמ דוע שיש ףיסומ ןכל [+ ןלמבל ידכ
 לבוקמ ונא ךכ םדא רמאי םאש רחא
 תעמש ינולפ שיא ירבדכ -- ול ורמאי
 ,ח"תפרו .,ןב .ולבק .אל .םימכחת.בור לבא

 לכונ אל הארונה השעמה עריא יתמ
 השעמהש ונל עודי תאז ךא ,רוריבב עדיל
 ע"באר םקוהו ותואישנמ ג"ר תא ודירוהש
 א"רד תקולחמ ירחא רבכ היה הז אישנל
 רבו -יאל-4י וב( תוכרבב יב -,םהמ .םררפהו
 ע"רל--- עשוהי 'רל יקונ ורמאו א"ר םש
 א"ר אלו .,ןופרט .'ר .םג רכזנ .ימלשוריבו
 שרופמ ןכו ,ןהמע היה אלש | איה תוא
 פקוהש) םויב וב לכ םש בשחש ר"פ םידי
 ןומע ץראש ורמגו ונמנשכו (אישנל ע"באר
 זא תיעיבשב ינע רשעמ ןירשעמ באומו
 לפיו ...א"רל .תיקפמרוה ,ןב .יםוו 'ר אכ
 םהל :רומאג 'אצ | .ל"או --- א"ר .הכב ל
 .םהמע היה אלש ןיאור ונא הזמו ,'וכו

 םרוקהד .השעמה םגש | הארנ ןכו
 רוש .עשוהי'הו גלה. .תקולחמה -ה'רב
 כה/ליב/ולימרתבו ולקמב אוביט ןילע ג"ר
 ןכו,י (,דפ ח"הכ .רוגיבשחב \.תויהש . לחש
 אל :זא :םנ הל. תוכרבב .יצ"רד ..השעטה
 רבככש איה תוא םהיניב א"ר לוק עמשנ
 ,ןהמ ררפנ

 השעמ תספ לש הד הדגהב וניצמש .המו

 אביקע 'רו הירזע א"רב ןב:אזחו. יהו
 פ"עב +  ,קפב /ינבּב | ןופוספ .,היהש, "רה

 תודחא םינש היה הזש רמול ונא ןיחרכומ
 עוריו  ,אישנל .ע"באר  םקוהש | םדוק
 תערל :וא םינש .'חי .ןבכ היה .ע"בארש

 סונקרוה ןב רזעילא 'ר

 אישנל םקוהשכ 'זט ןבכ ךא היה ימלשוריה
 ,הנש .'די ,ןבכ .היה 'א"ר םע בשישב כ"א
 ןב רענ ךיא ןיבהל דואמ השק הז רבדו
 שו הוחה ומבח ינקו .ןיב .. בשי הנש 'די
 וא ויהש ם"רו ע"ר םדוק ותוא בישח
 רואמ בורק ןכלו ,הנש םיעבשל בורק
 ןב ה .אוהו  ע"באר  .בותב .היהש רמול
 אילה. ,הירוע .ןב .א"ר .הזמ .השענו ךרע
 דימלת היהש םרבח תמאב היה ךרע ןב
 השעמ טחג"יפ ר"בב וניצמש המו ,ז"בחויר
 םיל ןישירפמ ויהש עשוהי 'רו א"רב
 ₪ -קנא ל"א ימורל ולעש ןויב -- לודנה
 רסקתנ סונירדנאש עודיו 'וכו אימט קיחש
 ירבדב אבומדכ ןברוחל הנש 'ומ ךרעל
 זאש וא רמול ונא ןיכירצ כ"עב ימור ימו
 היה ךאו | רפיק דוע םונירדנא היה אל
 ןתחל כ"חא וחקלש םדוקה רסיקהל ןבכ
 הירזע ןב א"ר ,א"ר תחת ל"צש וא ,ותב
 ג"רו רפיק היהשכ תמאב היה השעמהו
 עשוהי ירו :ע"באר וראשנו רטפנ רבכ

 תודחא םינש הז היהו אוהה רודה ישאר
 ;התיב ברוח  םדוק

 .הנשמב | ויתוכלה
 ,הליגמ \:,םירוכבב : ,הנשמב רבזנ א"ר

 לכב ,תוירוה ,תועובש ,ק"ב ,הגיגח ,ק"ומ
 .תחא םעפ ךא אתכסמ

 ,היבא = ;תוכמ  ,ז"ע  ,תינעה : ,הציבב
 יתש ,ןיצקוע | ,םידי = ,ןירישכמ | ,הליעמ
 | ,אתבסמ לכב םימעפ

 ,ב"ב הכוס = ,םילקש : ,הלרע ,יאמרב
 הרומת ,תורוכב ,ןילוח ,תוחנמ ,ןיררהנס
 .אתכסמ לכב םימעפ שלש ,םיבז

 ,ןישודיק  ,אמוי = ,תורשעמב
 .אתכסמ לכב םימעפ 'ד  תורהמ

 ,רוט הלחי ,םיאלכ  ,האפ  ,תוכרבב
 יאתכסמ לכב םימעפ 'ה ,תואוקמ ,ןיטיג

 שש ,ןיכרע ,םיררנ ,תובותב ,תיעיבשב
 ,אתכסמ לכב םימעפ

 לכב םימעפ עבש ,הרנ ,םיעגנ ,הטוסב
 ,אתכסמ

 תותיחכ

 םיחספב

 5 2% ב רב



 הקול א הר

 ,םימעפ עשת םיחספב
 תוידע ,תומבי ,ןיבוריעב

 ,אתבסמ לכב
 'אי  ,תולהא | ,תבשב

 ,אתבסמ
 ,םימעפ 'בי  ,םיחבזב

 .אתכסמ לכב םימעפ 'זמ ,הרפ ,םילכב
 .םימעפ 'טי  תומורתב
 תואמ יתש הנשמב הכלהב רכזנ ה"סב

 .  .םיתשו םינומשו

 ןלובב ר"הסב איבהש תומוקמה רתיבו
 רבכ רשאכ (עומש ןב) רזעלא 'ר  ל"צ
 ןיבירצ ךאו ,ןתיאל ליכשמ ברה םש ריעה
 ומכ ,טימשהש המ ןהילע ףיסוהל ונא
 רזעלא 'ר ל"צש "' "מ "ייפ יבוש
 םע קלוחש :וצ תומביב רמאמה אבומדכ
 רמול א"או ןתמחב ת"ם וערקו יסוי 'ר

 ,יסוי 'רד ובר: םונקרוה 'ךב א"ר

 ,ב"פר = הלרע" = ,ה''מ "ב"ש" " תיעיבש
 י"פ תומבי ,ז"מ ה"פ אמוי  ,ג"פר םילקש
 ח"פ הטוס ,ד"מ ז"פ ז"מ ו"פ ריזנ ,א"מ

 ,ג"'מ ר"פ ןישודיק ,ז"מ ד"פ ןימינו נ"מ
 "בפ < ,ב"מ כ"פ יםילכ מ ואו

 ו"פ ןירישכמ  ,די"מ ט"פ תולהא | ,ב"ימ
 ללפ .םוקנו = ,רועלא "רף ל"צ קומבי וב
 'ר םע א"ר קלוחש מ"בבש * ךידיב הו
 אמויב ךופיהלו ,עומש ןב א"ר אוה ןועמש
 ליבשמב אלדו רזעילא 'ר  אוה נ"מ ז"פ
 .ןתיאל

 ,ש"עמב ,ללב רבזנ אל תותכסמה ולאבו
 .םוי לובט ,םינק  ,תודמ  ,דימת "כ

 אוה ןושארהו שארה ותוקלחמ ילעב

 םימעפ רש

 לכב םימעפ

 תומוקמ ו"נב ומע קלוחו עשוהי 'ר
 ןיושו = ,ח"מ ב"פ תובא רבלמ | ,הנשמב
 ,י"מ == ,ם"מ! "פו תומורתב "תמש
 ,ז"טפס תומבי

 ,הנשמב תומוקמ ח"כב קלוח ע"ר 'םע
 תובותכבו = ,תומוקמ הששב ג"ר םעו
 רגנ א"רו ג"ר ןיקלוה ,ט-ח 1 "מאב
 ,עשוהי 'ר

 ון סונקרוה ןב

 ,הנשמב תומסרופמה ויתוכלה

 ףיס רע ש"ק ןמוש 7 א"פמ * תובסב
 ,הנושארה הרומשא

 עבור תיב וליפא עקרקש י"מ ג"פ האפ
 ,האפב תבייח

 רמאו האפ טקילש ימ ט"מ ר"פ םש
 .ול הכו ינע ינולפל ז"ה

 םיצוק םייקמה ח"מ ה"פ | םיאלכ
 ,שרק םרכב

 י"מ ח"פ תיעיבש
 ,ריזח רשב לכואכ

 ה"ה " םירובר יתחווכה 5 רי פ ןמש

 ,לובזורפ הילע ןיבהוכו עקרקכ
 המורתש"' : ,(ז"מ ד"פ"""'תומורת

 ,א"קב
 רשעתמ תבשה ו"מ ,ה"מ ד"פ תורשעמ

 תורמת רשעתמ ףלצהו ,ןיריזו קריו ערז
 ,סרפקו תונויבאו

 האיבה אלש האובת ,ג"מ א"פ הלח
 ,הלחה ןמ הרוטפ שילש

 אב ינא ןורחא רחאש א"ימ ב"פ הלרע
 .(רופא םרוג הזו הזד)

 ןליאל הוש גורתאש ו"מ ב"פ םירוכב
 כר ילסב

 הלפקש דגבה תליתפ ג"מ ב"פ תבש
 ,הב ןיקילדמ ןיאו האמט הבהבה אלו

 חמורו | תשקו ףייסש | ,ד"מ .ו"פ םש

 ,ול ןה ןיטישכת
 ,בייח ורשב לע טרסמה ד"מ ב"יפ םש
 רתומש | עדונה  ותכלה | ט"יפר .םש

 לזרב תושעל םימחפ תושעל םיצע תורכל
 .תבשב הלימל

 ה"בו ש"ב לע .קלוח 'ב"ס יא"פ ןיבוריע
 ,םייחל יובמ רשכהש רמואו

 םירבז \ ,ויסכנ 'שרקמה ז"מ ד"פ םילקש
 ,'ובו תולוע יכרצל ורכמו

 ץוחרל ןירתומ הלכו ךלמש ח''פר אמוי
 ,בת"ויב לחנה לרעסל תר לחלום

 תודועס 'די לוכאל םדא בייחש הכוס
 :הבוסב

 םו"כע תפ לכואה

 הלוע

 הגיב



 !אפ -1 -4+

 ןכומ רצחבש המ לכש ו"מ ד"פ הציב
 ,אוה

 תינעת שיר
 ,גח לש ןושארה

 ול שי המח םירסש ר"מ ח"פ תומבי
 ,םדא םירס אלו האופר

 ,הלוספ הלילב הצילחש ב"מ א"יפ םש
 ,הרשכ לאמשבו

 הנטקה תא ןידמלמ ז"מ | ג"יפ םש
 | ,וב ןאמתש

 זמט"פס םש

 ,דהא דע
 םים, חית יט ב ןשיפ \ תובוהּב

 י"רו תנמאנ א"רו ג"רש עדונה ןתוקלחמ
 .ןייח ונא היפמ אל רמוא

 ,הנוע  .ינמז -ו"מ ..ה"פ -. םש
 ,ויבא דובכב ןיחתופ א"מ ט"פ םירדנ

 ,דלונב ןיחתופ ו"מ םשו
 הקשמו םינש פ"ע הנקמ א"פר הטוס

 ,רחא דע פ"ע

 הרות ותב רמלמה לכ ד"מ ג"פ םש
 .תולפת הדמל ולאכ

 חרופה ףועמ עמש וליפא ו"פר םש
 ,הבותכ ןתיו איצוו

 לצא שארה ןיבילומש ג"מ ט"פ םש
 ,ורובטממ ןידדומש ד"מ םשו פוגה

 .דולל םידול רפכמ ףא א"פר ןימיג
 אלא השרגתנ אל וקיפא ט"פר םש

 .תשרוגמ ז"ה השאמ
 תינקנ הקד המהב ד"מ א"פ ןישוריק

 ט"וימ םימשג ןיריכזמש

 פ"ע השא ןיאישמ ןיאש

 ,ההבגהב
 הרותה ןמ רופא שדח מ"מ א"פ םש

 .ל"וחב
 ההפש אשנש רזממ א"ימ ג"יפ םש

 ,רזממ דבע ז"ה
 .תומא ז"ט הקילד ןינעב ר"מ ו"פ ק"ב
 ה"רב רוב : רופחל ::רתומ ג"פס בב

 ,תרבוע הלגע אהתש ידכ
 אל רצחה תא רכומה ד"מ ר"פ םש

 ,רצח לש הריוא אלא רכמ

 סונקרוה ןב רזעילא 'ר

 ןגרוהל םדוקה לכ ד"מ א"פ ןירדהנס
 ,הכז

 ,ןילתנ ןילקסנה לכ ד"מ ו"פ םש
 ןהל שי רבדמה רוד נ"מ י"פ םש

 ,בה"עלח
 לע בייח וניאש ה"מ ב"פ תועובש

 ,שרקמ םלעה
 שרופה רשב תיזב- ג"מ ו"פ תוידע

 ,אמטמ יחה ןמ רבאמ
 ונתנש תאטח לש ללק ז"מ ז"פ םש

 ,רהטמ ץרשה ג"ע
 ברקי אל םימלש רלו ו"מ ז"פ םש

 | ,םימלש
 א"ר יאנכע לש רונתב ז"מ ו"פ םש

 ,רהטמ
 ,חלמה םיל האנה ךילוי ט"מ ג"פ ז"ע
 ותטיחש םו"כעל טחושה-ז"מ ב"פ ןילוח

 ,הלוספ
 ,חלשל .בייחמ .רכז ארוק ב"מ ב"יפ םש
 הופה .רטפ תמ . .ו"מ ..א"פ . תורוכב

 ו ,ףּבקי
 .ןהעש ןייד םישנ 'ד ג"מ א"פ הדנ
 תדלוי ן"ה הדג השקמה ר"מ ד"פ םש

 .בוזב
 תותפסותו תותיירבב | ויתוכלה לכו

 תואמ המכל םילוע ירפסו ארפס אתלכמ
 אוה ךא | .ינועמש תלחנ רפסב אבומדכ
 םירמאמ המכ איבה קדקרל אלש וכררכ
 םש לע עומש ןב א"רל םיביישש | המ
 רפסה וילא םחייתנ םגו ,םונקרוה ןב א"ר
 וילע ףסותינ לבא ,א"רד יקרפ םסרופמה
 םיארומאד תומש הברה םש ורכזנ יכ הברה
 ,לבל .עוריכ

 .ויריבח
 'ר םשארבו ז"בירד ידימלת לכ דבלמ

 ש"רו ןהכה יסוי 'רו ךרע ןב א"רו עשוהי
 קודצ 'ר םג היה | ,וסיג ג"רו ,לאנתנ ןב
 ןישודיקב ג"רד ונב התשמב דחי ויהש
 קודצ 'ר בישה ו"מ ט"פ םירדנבו :בל
 א"ףל .בישה ירונ ןב ןנחוי 'ר ןכו ,וילע

 כ"ות

 ו -ייטש יאר ה 2 4-



 רזעילא 'ר

 ןישודיק ומשב רמאו ,ח"פ ינימש 'פ כ"ות
 פ"עאו הדגהב אבומדכ ןופרט 'ר ןכו ,,טל
 ךא היה הז ,אק ןירדהנסכ יבר והוארקש
 ,ותעד סיפהל

 .וירמאמ  ירמואו" .ןידימלת

 וילגרל בשיש ע"ר היה ןושארהו שירה
 לרגתנש פ"עאו ג"ה ו"פ םיחספכ הנש ג'י
 רימת לבא ,היתגולפ רב היהו כ"חא ע"ר
 תעשבש | ,רס ןירדהנפכ רימלתל ובשח
 ירבד העמשאו ינוכמס א"ר רמא ותריטפ

 | .ידימלת אביקע
 הרות לש םוגרת רמא רגה םולקנוא

 ,ג הליגמכ ויפמ

 ןיבוריע א"רמ יתעמש רמא יאעלא 'ר
 ,:חל םיחספ א"ר תא יתלאש ,ו"מ כ"פ
 לארשי ימכחמ א"ר דרפנשכ םג וילא ךלהו
 .:זב .הכוסב לגרב .וינפ לבקל רולל

 א"ר םושמ רמוא ןנח וא ןינח אבא
 ב"ב ,,המ ריזנ :,,די יהטוס - הס .תומפיפ

 .וכרע ןייעו .,זי ןירדהנס ,,לק .,טיק

 אתפסות ומשב יאני 'רב יאתסוד 'ר
 ,ו"מפס תבש

 ןיבוריע  ומשמ ןוידרת ןב אנינח יבר
 ,טל אמוי | ,,רצ

 ןיבוריעכ וינפל דיעה שידג ןב הדוהי 'ר
 יזפ

 ותבוסב א"ר .תבשש יעלא רב ןנחוי
 ,:זכ הבוסכ ירסיקב

 ךלהש ודימלת תיקסמרוד ןב .יסוי 'ר
 : ג הגינח דולב וינפ .לבקל
 ,:דצ: םיחספ !רמשב הדוד "דב

 ולצא ךלהש ,ודימלת אדירפ ןב יסוי ר
 ימלשוריבו ,:אי ןיבוריעב :ןילבואל  'ר
 ןב סו ןב :יפוי םהנ/'ב"ה א"פ וע
 ,אוירפ

 ,אמ םירדנ ומשב אטרפ ןב :יפוו ד
 אתפסות ומשב | רפיכ ןב | יסוי 'ר

 'ה םשב 'ל"צ םש ךא :,ה"ה' אפו יעומש
 ,ח"ה ב"פ םש אבומדכ רזעלא

 ו -
 ודפכ םונקרוה ןב

 ,'סותה יפל .ונ ב"ב ומשב סונירמ 'ר

 איבמ ןכ  ,ודימלת שרח- ןב איתמ 'ר
 אל לבא = (188 רצ "ב"חפב ץערנ  םכחה
 אצמנ אל יכ הזל רוקמ םוש יתאצמ
 ,ומשב רמאיש וא ומע רבדיש

 .:זצ םיחבז ,,גפ ןירדהנס ומשמ לאומש

 ,הצ תבש ומשב רזעלא ןב ןועמש 'ר
 ,א"רל ךימסמ הוה אנהכ רב ןועמש''ר

 ,הלח ףוסו ב"ה ג"פ .יאמד

 .ם"בו :התתפשמ

 ליחתהשכש | נחו"פ נ"רד תובא פ"ע
 א"ררפ פ"ע לבא ,יושנ רבכ היה דומלל
 אישנב ןתחתה הרותב לדגתנשכו יונפ היה
 ותשא ,ג"ר תוחא אשנו גרהנה ג"בשר

 תבשכ םולש אמיא םשב המכחהו הלודגה
 םירהנכו מנ מפה כס :ןיבוריעמ מק
 דואמ םיפי  םינב א"רל הדילוהש :כ
 םהל הרפיס ןיפיפי ךינב מ"מ והולאששו
 וינב ורכזנ אל לבא ,המע א"ר תועינצמ
 וילע התמ הארנה יפכו ,םיקמ םושב

 תב תא אשנש וניצמ יכ וייחב .ותשא
 םייחב דוע התיה ומאו ותנקז תעל ותוחא
 א"ר לש ומאב השעמ ,ב"ה ג"יפ תומביכ
 --ותוחא תב תא אשיל וב תקחוד התיהש
 ,תורעש 'ב האיבהש דע הריכה אלו הסנכו
 התיה םא התוא אשונ היה אל קפס ילבו
 בורק ןכלו | ,םייחב ותשא םולש אמיא
 ןיררהנפ רכזנה ונב סונקרוהש רמול דואמ
 הפרטנ ומא תעדו ותעד וילע רמאש ,חס
 '8 תותליאשב לבא ,ותוחא תב ןב אוה
 היהש ףסוי ןב ע"רב השעמ אבומ תומש
 ומע השעו םונקרוה ןב א"ר לצא רכשומ
 ךאו ,ורבש ול םליש אל ףוסבלו םינש 'ג
 ורכש לכ ול איבהו וולא א"ר ךלה כ"חא
 תועמ ול היה אלש ךיא ול רפיסו םלשמ
 וכ" ריסכנולכ" ישידקהש  ךעי" התשמ\ רע
 ,'וכו הרותב קסוע היה :אל ונב םונקרוה
 ,ו"טפ ז"אר אנתב אבומ הזה .השעמהו

 םש רכזנ אל םש ךא ,זכק תבשב םגו

 א"ר
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 תותלאשה תסרג ונילע ונמאנ םאו ,א"ר
 היה סונקרוהש .רמול .ונא = ןיכירצ כ"עב
 הזב ךיראה רבכו הנושארה ותשאמ ונב
 וברג.- ,א"הדפל ..ותטדקהב ...ל"הר ..ןואגה
 .םש הלאש קמעהב ב"יצנ ןואגה וניבר

 רבלמ יכ לודג רישע היה הארנה יפכו
 רכ ול היהש וניצמ ויבאמ שריש המ
 ג: אל" היחכ" יבמ .רפב ' רצב יחול תרומב
 לסרטי םעד לרכיבה: ךל. והלה של
 ,חס ןירדהנסכ

 .ותריטפו וילח
 ףרנסנ א"ר הלחשכ "יג חפ:יתופרב וניצמ

 דנרמל' וניבח ול: ההמא | ,והקבל/ ונהיטלת
 םכירבח דובכב ורהזה ל"א ,םייח תוחרא
 םובישוהו ןויגהה ןמ  םכינב תא = וענמו
 | ועד םיללפתמ םתאשכו :ח"ת יכרב ןיב
 רמול דואמ :בורקו ;,ןירמוע  םתא ימ :ינפל
 אלש הרקיה ותדמ םדמלל היה ותנובש
 ןבלו < ,םברמ רעמש :אלש המ. הבד רמול
 ןויגהה .ןמ: םבינב/' תא : וענמו :םהל :רמא
 ולבקיש ח"ת יכרב ןיב םובישוה (ךאו)
 ,םתוברמ

 א"ר הלחשכ רפוסי ,אק ןיררהנסבו
 עשוהי :יחו/יט"רו ותל בל םינקו 'ה/הסנכנ
 וסייפל .ולדתשה : םלוכו :,ע"רו  ע"בארו
 בומ (רמאו< ם"ה תנעגו :ו"דתריטפ /"'םהוק

 י"רו ,םימשג לש הפיטמ | לארשיל התא
 לגלגמ .רתוי  לארשיל התא בוט רמא
 באמ רתוי התא בוט רמא ע"בארו  ,המח
 ינוכפס .רמא::"רבדל יער .ץפתשכו \ ,םאו
 רמאש ידימלת אביקע ירבד | העמשאו
 ו? .היהש :ןיאור  ונא הומו :,ןירוסי ןיביבח
 וידימלת וסנכנשכ םש ורמא ןכו | ,ןירוסי
 םלועב שי  הזע המח ןהל רמא ורקבל
 ול ורמא קחשמ ע"רו ןיכוב ןה וליחתה
 ? הכבנ אלו רעצב יורש הרות רפס רשפא
 האור ינאש ז"ב = קחשמ ינא ךכל ל"א
 אמש יתרמא --- ץימחמ וניי ןיאש "יבר,
 ינאש | וישכעו ומלוע יבר לביק ש"וח

 םונסרוה י ןמ רזעילא

 ?הלוב הרותה ןמ יתרסח םולכ ,אביקע
 קירצ .ןיא םדא וכ | וניבר ונתדמיל ל"א
 וכו

 םוי  תוטרפב רפוסי | ,חס ןירדהנסבו
 ע"ר .וסנכנ א"ר הלחשב | ל"זו ותריטפ
 ןהו ולש ףוניקב בשי אוה ורקבל ויריבחו
 ש"ע םויה ותואו ולש ןילקרמב ןיבשוי
 ויליפת ץלחל ונב םונקרוה סנכנו ,היה
 המודמכ ויריבחל ל"א הפיזנב אציו וב רעג
 (ססוג אוהש) הפרטנ אבא לש ותעדש ינא
 'תעדו ותעד ל"א וירבד עמששכ א"ר לבא
 הליקס רוסיא ןיחינמ ךאיה יכ הפרטנ ומא
 םימכח וארש ןויכ ,תובש רוסיאב ןיקסועו
 וינפל ובשיו וסנכנ וילע תבשוימ ותערש
 ל"א םהאב המל םלאשו תומא 'ד קוחרמ
 דע םתאב אל המלו ,ונאב הרות דומלל
 ,יאנפ ונל היה אלש | ןעי ל"א | ,וישבע
 ןמצע תתימ ותומי םא . ינא המת | ל"א
 ןהלשמ השק ךלש התימש רמא ע"רלו
 ויתועורז יתש לטנ וצק בורקש ןיבהשכ זאו
 יתועורז 'ב םכל יוא .רמאו ובל לע ןחינהו
 פו ןוללפנש | ההות ירפס 'בכ | ןהש
 ןירבו -- רודכה  ןידב םימכח והולאשו
 הזבו רוהט ל"א והמ סומאה ג"עש לוענמ
 עשוהי 'ר דמע זאו ,הרהטמב ותמשנ התצי

 ,רדנה רתוה רדנה רתוה רמאו וילגר לע
 דיקפ ךימד ימ המטוס ףוס ימלשוריבו
 | = וניקתהו ,האמומה ינפמ רצח ונפ רמאו
 < ב"פס תבש ימלשוריבו | ,ז"בירל  אסכ
 ויליפת ץלחו עשוהי 'ר סנכנ רמפנשכ
 יבר .רמאו הכבו | וקשנמו ופפגמ היהו
 (חנה 'רחיה"'וישרפו .לארשי בכר, ובר
 ("ר וב עגפ = ש"צימבש םש ןירדהנסבו
 ןטשונ ויהש י"שרפו דולל ירסיק ןמ
 רפנש עמשמו דולל ירפיקמ ותטמ
 היש םשל והואיבה הלחשכ רשפאו ירסיקב
 דול  והואיבה | כ"חאו | כומ ריוא םש
 זאו ןתבישי םוקמב ותלחנ לע | ורבקל
 הכמ ויהש דואמ רמ דפסה וילע ריפסה

 חתפו ץראל תתוש ומרש דע ורשבב | ל"א ,חמש נא רעצב יורש "יבר,, האור
 וילע
\ | 
\ 

| 



 איינח ןב רזעלא 'ר--ארמז ןב רזעלא 'ר

 לארשי בכר יבא יבא רמאו הרושב וילע
 ינחלוש יל ןיאו יל שי תועמ הברה וישרפ
 ,ןתוצרהל

 השעמה אבומ ה"כפ \ "רד תומא

 הכבו וידגב ערק ע"בארש םשו תוכיראב
 וארו ואב יתובר םימכחל רמאו אציו
 ותמשנ התציש ב"העל אוה רוהטש א"רב
 ,הרהטב

 תמשמ הטוס ףוס ורמא םנח לע אלו
 ףוס ימלשוריבו | ,הרות רפס זנגנ א"ר
 ,המכחה רפס זנגנ סרג המופ

 ותריטפ רחאלש רפוסי ,גפ ןיטיגבו
 יסוי 'ר וירבד לע בישהל םינקז 'ד וסנבנ
 ןהל רמא -- ע"רו ע"בארו "רו ילילגה
 רחאל יראה תא ןיבישמ ןיא עשוהי 'ר
 א"פש ,חירל קוספ א"פ ר"שהשבו ,התימ
 קשנל ליחתהו א"רד ד"מהבל י"ר סנכנ
 תאזה ןבאה רמאו א"ר הילע בשיש ןבאה
 המוד הילע בשיש הוו יניפ רהל המוד.
 .תירבה ןוראל

 .םיכוראת היחשמז

 ליעל ונאבהש ומכ | םימי ךיראה א"ר
 רודה | ילודנמ הוה * תיבה .ןמוב וש
 ,שודקה ובר ייחב דוע  תוארוה הרוהו
 םיעברא .ןבכ  רבכ היה | ןבהוההא ןשעבו
 םדוק דוע הנש 'גי וילגרל בשי ע"רש
 חכומכ רתיב ןברוח רחא רטפנו ןברוחה
 לודגה רזעילא 'ר אינה ורמאש ,זנ ןיטיגמ
 -- םידי תעקבב שי םילחנ יתש רמוא
 ןמ שיו | .(י"שר  ,רתיב ןברוחמ) םד דחאו

 רמול א"אש ורמאו ז"ע ןיקלוחש םימכחה
 ןעי = רתיב ןברוח לע הנוכהש | י"שרפנ
 גרהנ וירחא הברה םינש יחש | ע"רו
 ןברוח . רחא .:םינש בני רתיבל פלמה

 ל"פ א"בד אנתמ היאר ןיאיבמו ,תיה
 -- ואב םיקלא רמוא לודגה א"ר םש "זו
 לש אירדנסכלא ספתו רסיק סונירדנאאנ
 םידי תעקבב ודמעו ואצ ל"או --- פרצמ
 | ילחנ 'ג םימכח ורמא -- םתוא םש גרהו
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 םידי תעקבמ ןיאצויו ןיכשומ ויה | םד
 ורמאי ןכלו ,םימ דחאו םד יקלח 'ג ואצמו
 ןברוח לע ןיטיגד השעמה בברתשנ הומש
 ,רתיב

 ירבדב עודיכו  ילבבהכ .תמאה לבא

 םע םוחלל אב רסיק סונירדנאש ימור ימי
 אוהו םרפסמל 139 תנשב אבכוכ רב
 המ  כ"או  '(תיבה ןפקוחל \א"פ "רעל
 היה ןברוחה רחא הנש 'בנ ע"סב ורמאש
 םעה וליחתה זאמש הנוכה רתיב ןברוח
 בר ןמז .ךשמנו המחלמל תונכה תושעל
 ללביזגרהג- ואל ע"ה /(ןברוהל אס דע
 הנש 'חס ךרעל רטפנו רתיב ןברוחב
 המו  ,וכרעב ראובמב תיבה ןברוח רחא
 שי הזע המח ,חס ןירדהנפ א"ר רמאש
 רתקב ןברוח החא רבכי היה הז םלשב
 ,הז רחא בר ןמז וכשמנ תוריזגהש עוריכו

 תגירהב א"דתב אבומש השעמה לבא
 ראובמכ סונירדנא םש ס"ט אוה אירדנסכלא
 ךרע ןילמ ךרע רקיה רפסב | תכיראב
 ,סוירביט רדנסכלא

 יח היה א"רש יתאצמ הלודג היארו
 .רי:המ  תוברבמ "ירתיב '" פה ץ רחא
 המחנב הרמואל הצר רמוא | רזעילא
 הנביב םימכח ונקתש תכרבב --- הרמוא
 רטפנש םרטש |םיאור ונא כ"ע ,הרמוא

 ביטמהו בוטה רמול הנביב ונקת רבב א"ר
 הזמו  ,הרובקל ונתנש רתיב ינורה לע
 .הנש האמל בורק םימי ךיראה א"רש

 .ארמז ןב רזעלא 'ר

 םא רקיה ורמאמ ט"לפס ר"ב רכזנ
 שותי וליפא אורבל םלוע יאב לכ ןישנכתמ
 ל"צו ם"ט אוה לבא | ,ןילוכי ןיא .דחא
 םש אבומדכ ארמז ןב יסוי 'ר םשב א"ר
 ,דדר"פפ

 םילקש = רכונ  ,אייגח ןב רזעלא 'ר
 'ף .אוהו .אנמ 'רל. ךימסמ הוה ב"ה 'ז"פ
 ,ינשה אנמ

 יה
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 .(אוומא) .אתפלח ןב רזעילא 'ר
 רמוא . אחא 4 7 ר"כפ "קיוו רכזמ

 םשב אחא 'ר םרג וטדג"פ ר"הקבו ,ומשב
 אבומרכ הנוכנה  אסרגו  ,אתפלח ! ח
 רב לאומש 'ר םשב אחא 'ר בידרומא
 ,ינמחנ

 .ךונח ןב רזעלא
 יאנגל .ו"מ ה"פ תוידע הנשמב רכזנ

 וחינהו יודנב תמו הדנתנו י"טנב לזליוש
 היהש םשמ הארנש יפכו ,ונורא לע ןבא
 ,לאללהמ ןב היבקע .ןמזב

 יחכ תבש רכט ,אטינה רב ירזעלא 'ר"
 א"ר ל"צש הארנו ,ז"ה ז"פ תובותב "ה
 התנה רך םשב

 היקזח ןב היגנח ןב רזעלא
 .ןורג ןב (תיננחןב)

 רמאש ו"פ שרחבד 'סמ ורתי אתלכמ
 ורכוז אהת .ושרקל תבשה םוי תא רוכז
 הפי הנמ ךל הנמתי םאש תבשב דחאמ
 ןב"מרה .תסרגו ,תבש םשל .ונקתמ אחת
 ןב .היקוח ןב היננח .ןב .א"ר .הרותה .לע
 םש אתליכמב = ו"האר ברה .תערו ,ןוירג
 ןמ ולאו ר"מ א"פ תבש רכזנה אותש
 היקזח ןב היננח תיילעב ורמאש תוכלהה
 ,ורקבל ולעשב (ןורג ןב ארמגבו) ןוירוג ןב

 ,תינעת תליגמ בתכ היננחש :גי םש ורמאו
 א"רש ורמא ב"יפ תינעת תלינמב לבא
 ,תיגמ .ובתב התעיסו גב חב תיננח .ןכ
 אלמלאש בוטל רוכז היקזח ןב היננח ויבאו
 יירבד ,רוהש '...לשקות ל, הפס .ןטככ ,אנה
 בר ןמז | הילעב בשי אוהו ז"אז ןירתיס
 אצמ האיצמ אתלכמב םש םייוו ברהו ,ןשריו
 המש רמאיו ל"זח ירבדמ קוחש תושעל
 ןגבר והוכמסאש) מ"הנמ :וט הציב ורמאש

 רמאד לאומש רמא (ןילישבת בוריע תושעל

 והרכז ושדקל תבשה םוי תא רוכז א ארק
 אתיירבש רמאיו | ,וחיכשהל אבש רחאמ
 ארמימש וא לאומשל הנמדונ תשבושמ
 הנטרזנו ..שובישב .הבותב התיה לאומשד

 נ'הכ םוסרח ןב רזעלא---אתפלח ןב רזעילא 'ר

 דומלתה יררסמ
 והרכז = התיה

 ל"זר ינפל השובישב
 הנוכנה החסונה םנמאו
 אתיירבה אוהו ,ךתבשל אבשב דחאמ
 ה ,הוטכח רבה .ןלגי.. .אתלכמב .אבומה
 ףבקל םכהל ול..המ . לבא. ..ונשהתה ,זא
 אתלכמה הבייש המ יכ תאוכ תויתפ
 תא .רוכזלל םדא ךירצש ןידה הרמאש
 ,יאמש תרבסכו ןושארה םוימ םג תבשה
 ונקית המל אתכמסא לאומש איבמש ןידל
 הרותב בותכש ןעי רמאו ןילישבת בוריע
 רשפא אמתסמ כ"א תבשה םוי תא רוכז
 םוי יכ ןעי חכשל א"א הז רבדו וחכשל
 רשפאש רמא ןכל ,לבל עורי יעיבשה
 הברמש תמחמו ט"ויב ש"ע לחשב חכשל
 םוי תא שדקל חכשי ןכל ט"ויב החמשב
 ,רחמ רובע םולכ חיני אלש רמולכ תבשה
 יכ רוכזי ן"יעו ,ןילישבת בוריע  ונקת ןכלו
 ש"ע ונייה ט"וימ חינהל ךירצו תבש רחמ
 ,בר יב רב לכל רורב הזו תבשה םוי לע

 ,לאקזחיב ויתושרדמ הטלפל וגל ראשנו
 ךל "יהי אל קוספ 'אצת ירפפ אבומדכ
 ןורג ב ,היקוח ןב .אינגח.ןב ,א"ר ,ךסיבב

 הפיא ליאל הפיאו - רפל הפיא רמוא
 הפיאש דמלמ אלא --- (יומ לאקזחי) שבכל
 ,הפיא היורק הנמק הפיאו הלודג

 רועילאב השעמ ו"פ .תוחמש 'פמבו
 ול .הדבאנש ןורג ןב היקזח ןב היננח .ןב
 ףיקהו הלעו הנמ האמב החוקל ולש ת"פ
 ל"או ואבש דע (ק"מהבמ) םשמ וז אלו
 היהש ןיאור ונא הזמו ,'וכו ת"סה אצמנ

 הו תו ..הרוזנש עורו בו. תיבה ןמזב
 ,א"קמב ראובמכ ןברוחה םדוק

 .ג"הכ םוסרח ןב רזעלא
 אהש םיערזל ותמרקהב ם"במרה תערל

 מ םוש וניצמ אלו | ,םונגיטנא ןמוב
 רֶא היה ןופיסוי ירופיס יפל יכ = ,הזל
 המ וירחאו ויחא רזעלא קירצה ןועמש
 בשב קירצה ןועמש לש ונב וירחאו ודוד
 רמאש אל םא | ,םילודגה .םינהבה | וינח
 םונגימא ןמזב שמשמה ןהב היה אוהש

 רשאנ
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 יסוי רב .רזעלא .'ה--הדוהי "רב .רועלא ה

 ,קירצה .ןועמש .ךרעב ונראב רשאכו
 ,הנש 'אי | ג"הב היהש רכזנ ,ט אמויבו
 ומא ול התשעש | וילע רפוסי :הל םשו

 ויחא והוחינה אלו אוביר יתשמ תנותכ
 ,םורעב הארנש ...יגפמ ...השבולל םינחמה
 ,בר ןוה ול חינה ויבאש םש וילע רפוסוו
 דאנ לטונ היהו ותורישעמ הנהנ אל אוהו
 ריעמ ךלוה היהו | ויפתב לע הטל | לש
 וידבע והואצמ א"פ הרות דומלל ריעל
 רכזנש המו ,והוריכה אלש אירננא וב ושעו
 אנשלד ארגיש אוה ח"ב רזעלא יבר םשב
 ,"יבר, םשב דוע ןיארקנ ויה אל ונמזב יכ
 בור לע לשמל רכזנ :םמ ןישודיקב ןכו
 םוסרח ןב א"ר םש אמויב ורמאו ,ותורישע

 ,םירישעה בייחמ

 רזעלא 'ר ךרע .הדוהי 'רב רזעלא 'ר
 ,אתותרב שיא י"רב

 אנת) ,םילבא שיא הדוהי ןב רזעלא
 ,( אתיירבד

 שיא :; הנ .ןילוחבו | דב | םיחב ה ב
 אתפסותבו ,םולבא שיא : בכקםשו ,םילביא
 ףוס אתפסותבו ,םיילביא שיא א"פ ש"עמ
 ,ןולבוא רפכ שיא םשב הדנ

 .אתותרב שיא הדוהי ןב רזעלא 'ר
 .(תנשמב רכזנ אנת)

 םוי .לובמכ ' :עשוחו "רד וחימלת/ היה
 'ר:ירבדב .ע"ר\יםע גלוש "שו וש
 'ר. םושמ = רמא :;גי .םוחספ "כי שומה
 אתפסותמ אוהו ,זנ .תורוכב ןכו | ,עשוהי
 ע"ר םע | קלוח םש םגו ו"ה ז"פ םש
 ,עשוהי 'ר .ירבדב

 ןבר ד"מ א"פ הלרע הנשמב רכזנ ןכו
 תסרגכ .ג"בשר ל"צ לבא ומשמ .לאילמנ
 ו"מ ג"פ תובאבו ,אברעמ ינבד .אתינתמ
 ינכד אתינתמבו) רמוא אתותרב שיא א"ר

 (אתותרב שיא הדוהי ןב רזעל 'ר םרג  אברעמ

 ורמאמבו ,ולש ךלשו התאש ולשמ ול ןת
 תינעת רפופיש המש הארנ הזה רקיה

 יזח ווה דכ אתריכ שיא עלא"

 ו

 לכד .הינימ ישמ הוה .הקרצ .יאבג הול
 האנ היהש = ,גהל ביהי היבג הוהד יאמ
 ס"קד תסרג תמאבו ,םייקמ האנו שרוד

 שיא סרג י"עבו אתותרב רפכ שיא א"ר
 שואי ההוהי "ןב א"ר" אותו ' אתר

 ,אתותרב
 ןב רזעלא 'ר םתסש רוריבב | הארנו

 םיבז הנשמב יכ אתותרב שיא אוה הדוהי
 ש"ב םידומ הדוהי ןב א"רא אתיא א"פר
 תאזה הכלהה אתיא םש אתפסותבו ,הוב
 אתותרב שיא הדוהי רב א"ר םושמ ש"רא
 תולהא םג רכזנש הזב וניכוו .ע"ה .ינפל
 אתינתמבו) 'רב רזעלא 'ר םשו ה"מ ג"פ
 הזו הז רמוא הדוהי (ןב אתיא אברעמ ינבד

 ,לאעמשי ''רו ע"ר לע םש קלוחו םימכ
 םשב רכזנ ןכו .אתותרב שיא א"ר אוהו

 ןועב .רמאש :בל תבשב הדוהי ןב א"ר
 תהלתשמ הראמו סנוכמב הכרב ןיא הלח
 ,םירעשב

 יהיו  יםמ .חלשב ..אתלכמב, רבונ = פג
 נס ,.םחנפ  ירפסבו .  ,ע"באר\ רחצ ב

 ,ומש ילב :חס תוחנמ אבומ הזה רמאמהו
 איריב שיא רזעילא אינת :הנ ןיבוריעבו
 ,אתותרב שיא ל"צש רשפא רמוא

 רמאיו 'פ | וניזאה ירפס וניצמש המו

 איקרולמ וניבר .. אבש השעמ | ,םהילא
 הרוהי. ןב א"רו הדוהי "רב יפו "רו םנבג
 ןיע ריאמב איבמ | תמאב  ,וינפל ובשיו
 סרוגש םש םוקלימ תרחא אסרג םש
 סנכנו איקדולמ אבש רחא םכחב השעמ
 ,אקורב .ןב ,טחוי רוש ווב

 הרי ךב .א"ר תיח.תארנכ
 ךרעבו  ,הנבי תבישיב ןינושה םיאנתהמ
 .ונב .היהש .ונכראה רזעלא ןכ ןועמש "רך

 רוב: י"אד יארומא) | יתרו רב רועלא ?ף

 ,(ישימחה
 ר"הס בלמ תמבכ חכשנ הזה ארומאה

 יסגו-יהב א"ר אוה .,ךכזנש ם7בבש בשחו

 ןייענ רשאכ לבא ,אנתה אתפלח ןב
 יארומא םע ירטו ליקש רכזנש מ"בבד

 םינורחא |

 יפכו
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 ,שרפנ רשאכו י"אד םינורחא
 הנוי "ירד דרובת יהיה \ טור -יריבא

 ,(יסא 'ר אוהש בשחו ד"הסב רכז אל ותוא םגש)
 'רש ז"ה ג"פ תוירוהו י"ה א"פ הליגמבו
 רזעל 'רל הרתנקמל יעב הוה דב יסוי
 המו ,ומע 'ה םינפל ל"א הוה יפוי 'רב
 ךרד ןכש ןעי הירב רזעל 'רל ורמא אלש
 ש"ר ה"ה ז"פ ןירדהנסכ רמול ארמגה
 'ר ימוק אעב יזופ ןב ללה 'רד הירב
 ,יובא ימוק יעב רמא אלו יזפ ןב ללה
 השענו א"הה ממשנו הירב בותכ היהש וא
 יסוי 'רמ הברה לביק אוהו  ,י"רב הזמ
 ביתהש ב"ה כ"פ | תינעת רניצמהכ יבא

 ר"פ - ,ה"ה א"פ תוכרבו = ,יפוי 'ר-ימוק

 ,יםו "יי ריסוק יישב איה ג"פ- ןיפיג . ,ג"הר

 רמא ט"ה ר"פ םירדנ ,ב"ה ח"פ םיאלכבו
 ,יפוי יר ימוק

 ,םל ןישודיק ילכבב םג  ומש ראשנו
 'ר ל"א -- י"רא יסא ר"א םש ורמאש
 םש והיגהו ,ןנת ןנאהו יסוי 'רב רזעלא
 ונא ןיא לבא יפא 'רל רזעלא 'ר ל"צש
 אוהו יסוי 'רב א"ר אוה יכ היגהל ןיכירצ
 'רש רמול םג רשפאו יסא 'רל השקה
 ,וברו ויבא יסוי 'ר אוה הז יסא

 תורשעמכ ןיבא 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 ב"ה ב"פ

 רביאכ :והבא ירד הירביהינגח" רך .םשב

 וחג"פ

 רפי "יה"ד אתרצק * רב יפו "ר "משב
 תה

 תורשעמכ אייח רב םוחנת 'ר םשב

 א"פס ז"עבו ,א"ה א"פ ק"ומ ,ג"ה א"פ
 םשב אייח רב םוחנת 'ר תועמב אתיא

 היפ: ב"בז ,ךופיהל ל" "רב" ועל ה
 תבית רסחו םוחנת 'ר םשב רמא א"הס
 ,אייח רב

 בר םשב הכלה רמאש וניצמ םגו
 ח"פ תומורת ,(ףסוי רב םשו) ז"פס תוכרבכ
 ,ג"הס

 םשב ימלשוריב םימעפ המכ רבזנ ןכו

 אתפלח ןב יסוי 'רב רזעלא 'ר

 םיחספכ | ,יסוי 'רב אוהו רזעל 'ר םתס
 תוצותב | ,ב"ה נ"פ  ןיבורוע = ,א"ה ד"פ
 ,א"ה א"פ תועובש ,ב"פר ןיטיג  ,ד"ה ג"יפ
 א"ר אוהו ןיבא 'ר םשב רזעלא 'ר רמאש
 ,יסוי 'רב

 'ר ז"ה א"פ הציב וניצמש המ  ןכו
 אתיפ ורוה אינתמ 'רו ירמ אבא 'רו רזעל
 חב תרא .יםיוכ יסוי 'רב א"ר אוה "וכו

 טרפבו א"ר ןמזב ויה אל אינתמ ''רו
 ,ןיד תורוהל

 'ר :בדא"פר תבש וניצמש המ ןכו

 א"ר אוה הנסרכ ןועמש 'ר םשב רזעל
 ג"ה י"פ ןיבוריע וניצמש המ ןכו ,יסוי 'רב
 הורו נב ירך םשב "ימידבא 'רו א"ר

 6 ל

 קלוחש ןוב 'רב יסוי 'ר ויה  וירבח
 .ב"הס ב"פ ז"ע ומע

 'פ יתבר אתקפפב אהא 'רו ןמחנ 'ר
 ,שדוחה

 ,ג"הך מ"פ םיאלכ "יאסורד 'ר  םעו
 ,ב"ה ר"פ תינעת ב"הר א"פ תבש

 הדוהי 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,גיחנ אמוחנתב םולש

 ,הכדאשנ אמוחנת ןהכה עשוהי 'ר
 ₪ ביוב ומשב ןוג רפכד םוחנת 'ר

 ,א"הס
 אמוחנהבו ,א"יה א"פ תבש רכזנ ןכו

 ר"בו ,אובמב םש ראובמכ תומוקמ המכב

 'רב הדוהי 'ר םשב אמוחנה 'ר בדב"לפ
 'רב רזעילא 'ר םשב אמהנמ 'רו ןומיס
 לבא ,ותנמוא ןב בהוא םדא ךל ןיא יסוי
 ,"וכו ותנמוא ןב בהוא םכחה

 רכזנ  .ארמז ןב יסוי 'רב רזעלא 'ר

 ל"צ ס"לבו ,וטדג"פ ר"הקו הדז"כפ ר"קיו
 ומשב רמאש ארמז ןב יסוי 'ר םשב א"ר

 ר"ב

 ,םירבד המכ

 אנת) ,אתפלח ןב יסוי'רב רזעלא 'ר
 .(אתיירבד

 םיזרא השמח עמנ יסוי 'ר  ויבא

 ,אתפלח'ר ,רזעלא 'ר ,לאעמשי'ר לארשיב
 ה /



 אתפלח ביפו ""ףכ .רועלא-'ה

 ;תיק תבשכ = ,םחנמ 'רו  ,םליטבא 'ר
 ,המבי ינב ויהש תומבי שיר ימלשוריבו
 דוע הרותב לודג היה .ונב רזעלא 'רו
 רזעלא י"ראש = ,זיק םיחספכ ויבא ייחב
 ,ויריבח | וילע | ןיקלוחו -- .רמוא = ינב
 ר"א ,זס אמויבו  ,ןהירבדמ וירבד ןיארנו

 ,ינב רזעלא יל חס יסוי
 השא וא שיא קוספ םיטפוש ירפסבו

 ,םירבד 'ג  .רמוא ינב רזעלא .יפוו ר"א
 יסוי 'ר לש וגב א"ר אוה םש יכ הארנ ךא)

 ןירדהנס אתפסותבו (.ליעל םש רכזנה יליקגה
 רזעלאו ינא יתכלה א"פ יסוי ר"א ב"פר =

 ינא 7 ,ינב רל - יתמנו הנש"רוביעל
 םרכב ותוא וניצמו  ,דחאכ ןינמנ התאו
 :גל תבשכ 'ש"רו הדוהי 'ר 7 םע הנכבה
 יסוי 'רב א"ר  .ל"צ .םש"יכ האו א
 ויבא יסוי 'ר :יב" ;,  בם" תחברמכ | יסולנמ
 ונב אלו " ש"רו הדוהי "רד  םףבה היה
 לביקש וניצמדכו +?ש"ר םדוק רבדי ךיאו
 רמא ךכ יפוי רב א"רא ,אי ןיטינכ ש"ףמ

 י"בשר ב"נפס ר"שו ,ןדיצב םימכחל ש"ר
 תעמש רשפא יסוי 'רב א"ר תא לאש
 י"בשר דמע -- הרטעב והמ ךיבאמ

 ,ושאר לע וקשנו
 אלש ורזג א"פש :וי הליעמב ןכו

 ךלי י"בשרש ורמאו תבשה תא ורמשי
 א"ר ךלי ומעו םיסנב דמולמ אוהש ימורל
 ךליש הצר אל ויבא יסוי "רו :(וטוי חב
 וילע םועכי ןפ ארייתה יכ ומע ונב א"ר
 י"בשר וילע לביקש רע  ,ונשנעיו י"בשר
 | הלאשנ ךרדב ןיכלוה ויהשכו ,ונשנעי אלש
 א"ר םקע ,אמט אוהש ץרשה םדל ןינמ
 היהיו י"כשר שיגרי אלש שחלב) ויפ יסוי ר"ב

 פל הזו רמאה (י"שר ,וינפב הבלה הרומב

 רכינ ךיתפש תמיקעמ י"בשר ל"א ,אמטה
 (ינפל תירוהו ליאוה לבא) התא | ח"תש

 םשב איבמי'שרו) .ויבא לצא ןבה רוזחי לא
 י'בשר רבזנש דע תומל ושפנ הטנש הדנא
 םימחר שקבו םולשל וריזחיש ןיבאל חיטבהש

 םהל השענ ימורל ואבשכו (אפרתנו וילע
 םהל ונתנו ךלמה תב האפרתנ י"עו םנ

1 

 זאו  ,תוריזגה וערקו ךלמה יזנגל סנכיל
 םימד יפיט םע | תכורפה תא םש האר
 ה"פ םש ימלשוריבו :זנ אמויב אבומ ןכו
 ,וה הכוסו + גס תבשב ץיצה תאו ,ד"ה
 תאו ,זחי"פ ר"בכ סוטימ לש שותיה תאו
 ,ביחא"פ ר"סאבכ המלש אסכ לש וירבש

 אתפסותו ,חנ הדנכ תוארוה םש הרוהו
 ר"פאבו ,ר"פ תואוקמ אפסותו ,ז"פר הדנ
 ינחוי רב םשב דחא שיאש רפוסי דחב"פ
 רמאו ,ימור ילודגל הדועס תושעל הצר
 היב ךילמאו לזיא ןאכ וניריע ןב אלה
 (רובע) דובע ןירשע ארקמל תיעב יא ל"או
 ףוסבלו ןכ השע אל אוהו ,םישנא 'הכ
 ולאששכו ,דחא רובע רפח היהש שייבתנ
 ירדח לבא הרות ירדח - ולננ ךינפל םא
 עדי יכ ול .בישהו + תערי אנמ הדועס
 אביו : ביתּכד = (יג:ב"ש) קוספה ]מ :תאז
 שעיו םישנא םירשע ומעו דוד לא רנבא
 ,התשמ ותא רשא םישנאלו רנבאל דוד
 'וכו םישנאלו אלא ביתכ ןיא התשמ שעיו

 רנבאל דוד, ןמ תויתואב קדקדמ היהש הארנו

 תויתוא 'חכ המה "התשמ ותא רשא םישנאלו
 רוכע הדועס תושעל יב הלבקב ול היה הזמו
 .('הכ רובע תושעל ךירצ םירשע רובע

 בצקה ןב הירכז םשב רמאש וניצמו
 הקסמרורי ןב יפו "רי םשבוו עס ם"בפ

 ,מל ןישודיקכ

 םירצמ לש אירדנסכלאל ךלהש וניצמןכו
 ,איק | ןירדהנסכ

 הארהו םיתוכה תא חצנ םימעפ יתשו
 ןירדהנסו :גל הטוסכ םיפיוזמ םהירפסש
 יי

 עדונה ורמאמ וניצמ הכלהב / וירבד
 הזמ שרדו המוח אול .רשא .:ג הליגמ
 ,ןכל םדוק ול היהו וישכע ול ןיאש פ"עא
 ץרשה םרל ןינמ בישהש המ +זי הליעמבו
 המא ףלאש :ונ ןיבוריעבו ,אמט אוהש
 י"ף .לש..ונב א"ר. .ל"צ .םש :ךא . .ןשרגמ
 הטופס הנשמב  ןירה אבומדכ | ילילגה
 ,ג"מ .ה"פ

 הדגאבו



 ונכ לזעלא .'ר 100

 ב"ב רקיה ורמאמ ונל הראשנ הדגאבו
 ןישוע לארשיש רסחו הקרצ לכ רמאש ,י
 ןיב םילודג ןיטילקרפו לודג םולש ז"העב
 ,םימשבש ןהיבאל לארשי

 .ילילגה יסוי 'ר לש וגב רזעלא 'ר
 .(הנשמב רכזנ אנת)

 ילוסכ ,ןיב .ידפל לדוג ה הר בא
 :הבזהל הבז רגב::רועילא "ירו. ,הנבירהוהה
 רחא ג"מ ה"פ הטוסב א"פ הנשמב רוע
 ,שרגמ המא ףלא רמואו וילע קלוחש ע"ר
 1 ןיבורישבו לבו

 וחנשכ רתיב ןברוח ירחא וצבקנשכו
 ; גס תוכרב ורמא הנביב םרכל תוריזגהמ
 הימחנ 'רו יסוי 'רו הדוהי 'ר םש | ויהש

 םלוכו הלילגה ג"ר לש"  הנכי רענלא:"חו
 קוספה שרד אוהו יאנסכא דובכב ושרד
 םש "ל"צ כו ,םודא .דבוע תא 'ה .ךרביו
 הלוהל 'ריסע .  יהנפמכ | םרפב .היהש גל
 אבומש המ קדצהש ןיאור ונא הומו ,ש"רו
 העבש ןיב ובשחש ,ערז רקובב קוספ ר"הקב
 ר"בבש פ"עא םינורחאה ע"רד ידימלה

 ןכו ,םהיניב היל  בישח אק אל | ג"א"ספ
 דמשה יפלשב ג"ב"פ ר"שהשב וניצמ

 ירו הדוח 'ר.  .אשואל .ןניתובר ' וסנכת
 י"ב .לש נב אדו "בשרו . ם"ר .הימחנ
 ,י"בארו | ,ילילגה

 ,הברה רגב ,רפממ אל . הכלה .ןינעל
 ריב ךל השע רמאש |: ןירוהנסכ תלו
 'שוריבו ,עוצבל רוסא רמא :ו םשו ,המונ
 ,ללפתהל רופא רצימה רמא ה"פר תוכרב
 ידי לאל שי  ,רמא ט"ה ר"פ םירפוסבו
 בי וימפ ה" בבוח ,לוח ןלוב "דרי לאל יה
 אבומ וז הכלהו ,תירב םד תפטה ןינעל
 א"ה ח"פ תומבי ימלשוריבו ,הלק תבש
 ,רזעלא ןב ש"ר םשו ז"מפ םש אתפסותו
 לבא ,הדגא רצל ןיטונ ולאה תוכלה םגו
 רמאש ןנחוי 'ר ירבד ונילע םינמאנ הדגאב
 מ"כש :טפ ןילוח ןועמש 'רב א"ר םושמ
 ג"הירב א"ר לש | וירבד .אצומ  התאש
 תמאהו .תסכרפאכ ךינוא השע הדגהב

 ילילגה יסוי 'ר לש

 הלודנ הטלפל ונל ריאשה יכ אוה ןכ
 םשב | תוכיאה ברו תומכה טעמ ורפס
 תשרדנ הדגאהש תודמ ב"לד אתיירב
 תותירכה ורפסב ןוניקמ ןושמש וניברו ,ןהב
 .םהב םיברה תא הכוש ןושארה היה
 אנליוומ ןעגיובנלנצאק ה"צר םכחה ברהו
 תאזה אתיירבה לע רבכנו רקי רפס רביח
 אלש המ ןטק וא לודג רבד ריאשה אל
 ,םלוע תוביתנ ורפסב ראיב

 ויתושרדמ המכ הטלפל ונל ראשנ דועו
 םתורוש ןיבמ .רשא םיאלפנהו םירקיה
 .םהילע וטבמו ומעל ותבהא וריהצו

 .'ר זידחח"עפ םילהת 'מב רקיה ורמאמ
 יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו ומשב ןנחוי
 ,ןרכש ןתמל םדאו ןישנועל ןאצ ,םדא
 ע"הוע לכו ונתוא ראת םירצקה וירבדב
 ,םלש רפס ליכי אלש המ

 ןכה .דמ תוכרב ויתושררמ וניצמ ןכו
 ,ארמגו הנשמ ארקמ הז ךתכאלמ ץוחב
 ם"צו תואמ 'ט וליפא רמא ,בל תבשבו
 ,לוצינ תוכזל דחאו הבוחל ךאלמ ותואב
 היחהש םיתמ ןינעב :גצ | ןירדהנסבו
 א"רו הדוהי 'ר ,י"רו א"ר םיקלוח לאקזחי
 2 םחא .ךבונ 1 הצ םשו ,ג"היר לש ונב
 תיאמ 'ט רמא א"לפ נ"רדאבו עשוהי 'רו
 התיה םלועה ארבנש םדוק תורוד ד"עו
 ו הח-בב בב .,תחנומו הבותכ הרות

 וניצמ | ןכו .(טעמ רחא ןושלב ומשב אנוה

 שדוחב 'פ ורתי  אתלכמב | ויתושרד
 םחנפ םשו ,האר 'פר ירפסבו ב"פ-א"פ

 ן"כש ךריב .היהי .הז ןמיס ,שרד ז"טפ 'זכ
 דיב הדוקפ ושפנ םייחב ןותנ םדאש
 סומכ אוה אלה קוספ וניזאה םשו  ,ונוק
 ,ונממ תושרד המכ

 ור | םצלמ ..רמא . 'ג ב"לפ ר"בו
 ןושל ןיא  אידג"נפ םשו = ,וינפב ןירמוא
 זכחא"פ ר"שו | ,םימד תכיפש אלא קוחצ
 האר ויחא תולבסב תוארל השמ אצישכ
 ולש ןוגרד חינהו -- ,ןטק לע לודג יושמ
 אבי םא זחא"מפ םש ,םהל בשיימו ךלהו

 מה"למ



 ןב תועופא:וה ראש ףב רזעלא יד

 ,'וכו .יתארב =: םנח לע = רמאיו = מה"'למ
 א"ואכ | דיתע רמא זדו"מפ םילהת 'מבו
 ,םירצמ יאצויכ םינב דילוהל לארשימ

 ,י"אד יארומא יפב ויתושרד וניצמ ןכו
 ,רכחחנ אמוחנת ומשב ובייא 'ר ומב

 םש ,נירא"פ "ב "ומשב < אנו ה

 ,ירא ושיכה הביתה ןמ אצישכ חנ דחו"לפ
 ליחתמש ימ לב ג"ה"פפ םש ,טדמ"לפ םש
 הרמוגו אב רחאו הרמוג וניאו הוצמב
 ,טדתישארב אמוחנת ןכו ,ומש לע תארקנ

 לוק קוספ ב"פ ר"שהש ומשב ןדוי 'ר
 ,ידוד

 ,ומשמ תושרד המכ רמא ןנחוי 'ר
 ינאש העשב וליפא רמאש : טפ ןילוחכ
 ,םכמצע ןימעממ םתא הלודג םכל עיפשמ

 ,ך'פר ר"קיו ,ה"פר תוכרב ימלשוריבו
 רשיי אבמ אלעפל ורמא | י-ְך"ּפ ר"ש
 השאה םא המו רמא הדט"יפ ר"קיבו ,ךחכ
 הדנ הארק הרותה םימי 'גו 'ב השריפ

 ונשדק תיבמו | ונייח תיבמ ונשריפש ונא
 תחא לע םינשו םימי המכ | ונתראפתו
 ,המכו .תמב

 .בדו"כפ ריב .הומשב תוכחנ ₪

 ואבשכ םימי ךיראה אל הארנה יפכו
 ויריבח ןיב .ולוק עמשנ אל ןכלו אשואל
 ול היהש וניצמו ,תואישנל ג"בשר הלעשב
 .: בי ןילוחכ אנינח 'ר םשב חא

 .(אתיירבד אנת) ,יאני 'רב רזעלא 'ר

 א"פ םיבז אתפסותב ךא וניצמ ויתובר
 ינפל אמסח רזעלא 'ר םושמ רמאש ב"ה
 יאני 'ר .הז ןיא  ריבא יאני ירו מח

 רכזנ אל יאני'ר םגש ןעי יברד ודימלת
 בורק ךא | ,ונב רכזי ךיאו אתיירב םושב
 תובא .רכזנה יאני 'ר ןב אוהש רמול
 ,ו"טמ ר"פ

 'ר ודימלת י"ע .ונל וראשנ ויתובלה
 ומשב ךימת רמאש סונגיטנא ןב רזעלא
 ,וכרעב ראובמב

| 

| 

 11 בקעי

 .(הנשמד אנת) ,בקעי ןב רזעילא יה

 איבוברע האב הזה אנתה ימי ירברב
 תיבה ןמזב דוע ותוא וניצמש ןעי הלודג
 היאר דע ומכ רפסיש ב"מ א"פ תודמכ
 ןהכ היהש) רומא יחא תא ואצמ א"פש

 תומביבו ,ותוסכ תא ופרשו ןשי (קמה"בב
 דימלת היהש) יאזע ןב ןועמש רמא :טמ
 ןיסחוי תליגמ יתאצמ (.חנק ביכב ערס דמה

 בקעי וב א"ר תנשמ הב בותכו םילשוריב
 .היהש רוריבב ןיאור ונא הזמ ,יקנו בק
 הנומ ותמדקהב םב"מרה ןכו ,ןומדק אנת
 ותוא וניצמו  ,ןברוחה וארש רודב ותוא
 ר"בכ ע"רד םינורחאה וידימלתמ היהש
 ידימלת ןיב דימת ותוא וניצמ ןכו ,ג"אס"פ
 ,הדב"פ רישהשב::הדוהי:רומלר טעו שילר

 ירפס ןכו = ,א"ה ג"פ הניגח ימלשוריבו
 פ"אפ אמסח א"ר םע קלוח ןכו ,ח"פ תקח
 ןב סםחנפ 'ר םשב רמא ןכו :בל םיחספכ
 .ב"לפס םילהת 'דמכ ריאי

 םש אוהש ןפוא םושב רמול א"א ןכלו
 5"עבו> :,םימג, ךיראה ךאו ."רחא אנד

 ןב א"ר ,ויה םינשש | רמול ונא ןיכירצ
 תיבה ןמזב דוע תמאב היה ןושארה בקעי
 בק יב"אר תנשמ ע"ב ןועמש רמא וילעו
 ינת ןאמ ,וט אמוג ורמא וילעו | ,יקנו
 ןמזב .היהש | ןעיו יב"אר | תודמ | (תבפמ)
 לכו קמה"ב תא דוע רכוז היה ןכל תיבה
 רבוע היהש ומא יחאמ לביקש המ
 ,שרקמב

 ג'מ ו"פ םילקש רמאש וניצמש הזו
 רעש ומש ארקנ המל ו"מ ב"פ תודמו
 ירק עריא םא  ט"מ- א"פ םשו  ,םימה
 היה .ליחה תחת תכלוהה .הביסמב ,ןהכל
 תימורד ..תיברעמ הח"מ ב"כ שנ פה

 ב"פ םש ןכו ,תשמשמ התיה המ יתחכש
 ה"פס םשו ,המא הובגו התיה הלעמ .ו"מ
 התיה המ יתחכש ץעה תכשל רמא
 רונקנ ירעש רמא ,חל אמויבו ,תשמשמ
 ןכיה :טס םשו ,התיה .אתינולק תשוחנ

 רג הכופבו .,תיבהי רהב יב ארא וב

 רמא

 פיפי

 ו
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 םיחבזבו | ,חבזמה ג"ע - תועיקת 'ג רמא

 ,טנ םשו ,ןופצ ןועט חספ אהי לוכי ,חמ
 ,אס םשו ,םולכמ יונפ ןופצ אהיש הנופצ
 ירה ,זק  תוחנמו ,םינבא םימעפ 'ג ל"ת המ
 ,ארוניצמ תוחפי אל תשוחנ ילע

 החנמ וליפא רמא ג"מ ט"פ תוחנמבו
 ןינועמ ולא ו"מ ה"פ םשו | ,ןיאס 'ס לש
 א"מ ג"פ תורוכב ,יב"אר ירבדכ הפונת
 ןיא ב"פס ןיכרע ,'וכו העפשש .הסג המהב
 תותירכ ,ןכורה לע ןידמוע ןיאו ןינמל ןילוע
 וילע קורזיש דע הרפכ רסוחמ רג ב"פר
 ,םרה

 םושמ רמוא יאעלא 'ר :טל םיחספ ןכו
 הדוה יב"אר ינפל יתאבשכו --- רזעילא 'ר
 ןיקלוחש ר"מ ט"פ הטוס ןכו | ,ירבדל
 ,ללהה תרידמ .ןינעב .יב"ארו 'ע"רו א"ר
 'רו יב"אר תקולחמ ב"מ ו"פ םיאלכ ןכו
 יהי םע קלה טיפל םילכבומ הזעללא
 רבופ לאעמשי 'רש ,ג הטוסבו ,לאעמשי
 רחממ "באר ינ"פט תוהה בש לב ארכ
 יאעליא 'ר םש אתפסותב אבומ בלכב
 דיעה רי"פ תבש אתפסותבו ומשב ןכ רמוא
 .,הכק תבש אוה ןכו יב"אר םושמ יסוי 'ר

 אל ביאר: הרמוא- זן "עת לג" ב"בו
 כ"אא הקרצ לש יקנָךאל הטורפ םדא ןחי
 ,ןוידרת ןב אנינח 'רכ (ה"ת) הילע הנוממ
 ;ןברוחה "הורבי ב" "חיה: םב טרק תערלו
 םונניטנא = ןבנו,א"ר :המוא בק | .תבשבו
 המהש רוריבב עדיל לכונ ולא לכבו ,ומשב
 ,לבא ,ןושארה בקעי ןב א"רל םיכייש

 בקעי ןב רזעילא 'ר
 גחאס"פ ר"בכ ע"רד ודימלת היה ינשה

 'רו מ"ר םינורחאה וידימלת 'ז בישח אקש
 םירורמאה ,צ תופביבו ,יב"ארו - החוה"
 הימת םתוא .וניצמו ,ץ"רב יבייאהו יב"ארכ

 וסנכנשכ א"ה ג"פ הגינח ימלשוריכ דחיב
 ןומיר א תעקבב  הנשה .רבעל | םינקו 1
 ה שחשב 8 יבמ בפה רב"הרו --ם"ה
 וניתובר וסנכתנ דמשה יפלשב הדב"פ

 -- ם"ר ,הימחנ "יהו ..הרוהי "ר ."אשואל

 בקעי ןב רזעילא 'ר

 ירחא םינש המכ היה הז לכו | ,יב"ארו
 טעמ | לקוה זאו ויריבחו ע"ר תגירה
 א"קמל ע"ר ידימלת לכ וצבקתנו תוריזגה
 .תואישנל גב"'שר הלעש םרמ דוע היה הזו
 ארמגבו תוינשמב תוכלה הברה וניצמו
 יב"ארל . םיכייש המהש | רוריבב עדנש
 ;הש הטופי ר"מ : י"פ =: םיעגנב ( ,קזנשה

 יםיחספבו ,הדוהי 'ר םע קלוח :זי ןיברע
 ,ה'מ א"פ םירוכבו ,פא"פ ומע קלוח :ב
 ,יסוי 'ר םע קלוח ז"מ  ד"פ | ןישודיק
 רו הקו ה, תקולחמ .?הכ ,. ןושודיקבו
 א"ר םע קלוה ,בל םיחספבו ,יב"ארו יסוי
 םע קלוח ,חמ תובותכבו ,פא"פ אמסה
 וו | ללוח קל  המוסבו = ,רזעלא 'ר
 ןיבוריע  ,מ"מ : ה"פ םיאלכבו | ,הישאו
 ,רכ ארמגב םשו א"מ ג"פ םירדנ ,ו"פר
 תקולחמ :ד ה"רבו ,ריאמ 'ר םע קלוח
 לב דב יב"ארו מ"ר  ,ש"ר  תקולחמ
 ,;;ב םיחספ ,ד"פס תיעיבשבו | ,רחאת
 ש"ר תקולחמ חי ןילוח | זי ןישוריק
 ,ש"ר ןיקלוח ה"מ ג"פ תומורתבו ,יב"ארו
 ש"ר ב"מ ט"פ הרפו ,יב"ארו אמסח א"ר
 ,הס םיחבז ,,בס מ"בו ,םירמוא יב"ארו
 ןופסכ כו ",םירמוא יב"ארו .הימחנ 'ר
 ,ם"ר םע רחיב' ותוא יי וניצמ 'ח"פ  תקוח
 תובאב ורמאמ ןכו = ,יכוי 'רו הדוהי 'ר
 ;.8"ר. ירבד''רחא רדסנ א"ימ ד"פ

 יכ | ,קלוח גב"שר םע םגש יתאצמו
 רזעילא 'ר תקולחמ ה"מ ה"פ תובותכב
 השוע השאהש תוכאלמ ןינעב גב"שר םע
 הכלה :אס ארמגב םש ורמאו הלעבל
 מ"בב ל"יק אהו 'פותב םש ושקהו ,א"רכ
 ותומכ הכלה וניתנשמב גב"שר הנשש
 ימיב היהש ותוא (גב"שר) הז ןיאש וצרתו
 דואמ השקו ,(גרהנה גב'שר ךא) רזעילא 'ר

 רמאנ םג םא םישודקה םהירבד ןיבהל
 השקי ןיידע ןושארה אוה | גב"שר הזש
 גב"שר -ייחב רודה לודג היה אל א"רש
 ינבד אתינתמב יתאצמו | ,וילע קולחיש
 א"ר הנשמב סרוגש הרקי אסרג אברעמ

 ןב



 בקעי ןב רזעילא 'ר

 קלוחש המ ריפש יתא אתשהו בקעי ןב
 היהו יבר יבא גב"שר אוהו גב"שר םע
 'סותה תיישוק השק אל כ"או  ,וירבחמ
 גב'שרכ הכלה אלה יב"ארב וקספ ךיא
 ,יקנו בק יב"אר הנשמש ןעי  \ונתנשמב
 לע םג יאק הזה ללכהש ראבנש המ יפכו
 ,ינשה יב"אר

 יכ ,הכוראב רברל ונל שי הז ןינעבו
 ןועמש ונל ןתנש ללבה יפל אטיהר םופל
 יב"אר תנשמ יימלשוריב בותכ אצמש ע"ב
 יב"ארא יאק קפס ילב כ"א | ,יקנו בק
 תומבי ארמגב ורמאש וניצמדכו ,ןושארה
 -- תרזממב רופא רזממ קפס רמאש ול
 :טנ םש ןכו נו"ק יב"אר תנשמ ירמא
 וריבח תתופמו תסונא אשנ םא רמא
 יב"אר תנשמ ,ס םש ז"ע ורמא ,ללח דלוה
 .:גפי תירוטב ןכוש ויק

 74 רצ הנשמה יכרד ורפסב פז"רהו
 רבד לכוא אל שירחה,, רמאי 6 הרעהב
 תקולחמ םש יכ ופ"ר ןיבוריעמ הומת
 ןורחאה | יב"אר אוח כ"א. :יב"ארו מ"ר
 ארמגב םש ורמא ךיאו ע"רד ודימלת
 אל רשא ?יקנו בק יב"אר תנשמ ל"יקהו
 ףסאמה וירחא אבו +יב"אר ז"ע רמאנ

 38 רצ ב"ח דו"רב והא"רה  תונחמה לכל
 לזו בר ללש אצומכ חמשו ,9 הרעהב
 הזב הז .ופילחה תילבבה ארמגה ילעבו,
 :בס ןיבוריע ארמגה איבמו םימעפל
 ףסוי ברל ןכ השקהש ייבאש םיטושפ םירבדבו)

 םיצע רוע ףיסומו (ארבגל ארבג ןיב העט

 רכזנ :אמ ןיבוריעב,  רמאו חאה לע
 אוהש יאדו .כ"עו = הימחנ "ד םע ביו

 ז"ע ךומסל וצר ש"ארהו ס"ותהו ,ינשה
 אבומ ח"מ ר"פ .םיאלכבו ,הכלהל ללב
 אוהש יאניכה ןב אנינח 'ר םשב יב"אר,
 לע בסומ ט"מ בפ םש ןכו  ,ינשה ול
 פ"ע טי"ותב לופלפ ןאכו ,ויריבחו מ"ר,
 ריגמה הגש \ ןכו  .,העטו ..רכונה תרה
 תבשמ .דכ הכלה .ג"פ \ םב"מהב עמ
 .ל"בע

| 
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 המ יכ = ,והותו םפאמ ותחמש לבא
 תליגמ אצמש | יאזע ןב ןועמש רמאש
 יב"ארא יאק "לב אוה םילשוריב ןיסחוי
 ,ןושארה

 ןיטיג תשרופמ ארמג דוע ונל שי לבא
 היהש (םרוד ןב .היהש) הדוהי ןב יפיאמ זס

 אוה רוקמהו ,םימכח לש ןחבש הנומ
 ןושלה הזב םשו חי"פס נ"רד תובאמ
 תומש םימכחל ארוק היה הדוהי ןב יסוא
 םכח,,י\ הדוהי ..'רל......רפוסה .. םפח ,.ם תל
 ,יקנו בק בקעי ןב רזעילא 'רל ,הצרישכל
 ,גב שרל ..(גביהל מע . ףקיטב יפי 'רל
 ,ש"ףל

 ימכח לע יאק וירבדש קפס םוש ילבו
 םתוארל דוע הכזש םימכחה וא ורוד
 טקלמ אוהש רמאנ םאש ,ארמגה תסרגכ
 ירבד איבה אל המל כ"א ול ןימדוקה ירבד
 ןב א"רל ארקש ח"מ ב"פ תובאמ זב"יר
 ןיעמכ .ךרע ובלא" רו מוס רוב .לרומ
 ירבדש ונרמאש ומכ יאדו אלא  ,רבגתמה
 יאק ללבהו ינשה יב"אר לע יאק יסיא
 ,יאוע ןב ןועמשמ ןושארה לע םהינש לע
 הזבו ,הדוהי ןב יסיא ירבדמ ינשה לעו
 ,םהירבד לכב וניתובר וקרצ

 ימ ררבל לכונ אלש תוכלה המכ שיו
 ומכ ,ינשה וא ןושארה יב"אר םא ןרמא

 ומ"פ ,ו"מ ח"פ תבש ,ג"מ ה"פ םואלכ
 ,ג"מ .א"פ ק"ומ ,י"מ .ח"פ ןיבוריע ,ם"מ

 ה"פ  ,א"מ: ג"פ םירדנ | ,נמ- גי"פ .תאמבי

 ב"פ תוכמ ,(הרירב שי רנוסש) ,ב"מ  ,א"מ
 אי"פ ז"פר םיעגנ ,ט"מ חכ"פ םילכ ,ב"מ
 ,ג"מ ו"פ ןירישכמ ,אי"מ

 ,:תס . אמוי  ,:מק .תבש | תותיירבּבו
 ן:צ יתומבו . ה הציב ₪ ב בטה
 ,יב. ומ. ץישוהיקי . אב ,.ןוטיב | תו הוב
 מיק תיק בב ומכ מ"ב יו דש ב

 תורוכב ,: גמ תוחנמ ,:טע םיחבו :* תוכמ
 ,;ב.הרוט תו ךמ

 יבד ןושלה םימעפ המכ וניצמ ןכו
 יב"אר יבד וא .יב"אר יבד ינת. הא  ,יבעאר

 אנת
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 םיחפב דג פורש בל = תופרבכ אנה

 : נמ ריונ .,זיייהנינח ,,הנ ?המ :אמוי ,,הל
 ץילוה ףנצ תוחנש ביצי :+ "ץיררונפ
 יב"ארל םיבייש המהש הארנ ולאבו ,,בלק
 םינורחאה ע"רד ידימלת לכש ןעי ינשה
 בורק ןכלו  ,תותפסותו תותיירב ורבח
 'רד 'פפות ןיעכ רביח אוה םגש רמול
 ןכו ,ארמגב הטילפל ונל וראשנו הימחנ
 ינת םשב םימעפ הברה םישרדמב וניצמ
 'ר :נק תבש וניצמש המו ,רמוא יב"אר
 אוה יב"אר םושמ םונגימנא ןב רזעלא
 ,יאני ןב .א"ר ת"ר

 םולכ עדונ אל תויטרפה | ויתודלותמ
 יכדרמבו ,ןיבורמה ויתוכלהו וירמאמ לכמ
 וניבר 'יפש איבמ 'זצ"תס ד"פ ןיבוריע
 הכלה םירבד ב"קבד הלבקה יפמ לאנגח
 שיש טשפהש רמול דואמ בורקו ,ותומכ
 ,תמאה לא בורק הזו תוכלה ב"ק ונממ

 תחא הכלה 'ךא "ראבל  רנל" ראשנו
 תא ושיערה רודה ימכח  לכש יב"ארמ
 יב"אר רבוס  ,ומ תובותכב יכ ,הזב םמלוע
 ובוס ןבו) שממ הלמש ,הלמשה ושרפו
 ןואגה אב ז"עו ,(ועמשמב םרבו תיב .גמ הטוס
 וירחאו תמאו םולש ירבד ורפסב ר"יש
 םכחהו 111 דצ גי"פ א"חב וה"ארה
 רמאנה אנתהש רמול רשפא ךיאש ,ץערג
 םיקורצה תעדכ רמאי יקנו בק ותנשמ וילע
 םהש ד"פ תינעת תליגמב אבומש ומכ
 .ןבתככ םירברה הלמשה ושרפו ושרד

 ןהירבדמ | ץוחו
 הי ייפ "הלותב .-הדענ הבי יםב"פרהש
 ,יבא"רכ קספ

 ועטו אישוק חיר םוש ןיא תמאב לבא
 םדקדק לע הכה רבכו ,ארמגה טשפב
 א"חכ םינושארה תורוד לעב רידאה ןואגה
 ךיא אוה יב"ארו ןנבר תקולחמש 'חר דצ
 תלותב לע ר'ש איצוה םאש הרותה תנוב
 ורכס ןככרז = ,הקול .ךוא \: הקול לארשי
 כ"ג ר"ש איצוה ךא םא לעב אל וליפאש
 ורווחיש הנוכה הלמשה ושרפו הקול

 | ךיא תמאב השק

 הימרי ןכ .רעלא 9 חצו הב רזעלא 'ר

 ךא הקולש רבוס יב"ארו ,בטיה םירבדה
 ושרפו הרותה תנוכ יכ לעבשב אקוד
 ,שורפל המ שי זא לעבשב כ"עב הלמשה
 לבא ,הרות ןידכ םידע פ"ע אקוד זא םגו
 ללכ :לעב אלש אצמנו ר"ש איצוה םא
 וניאו הקול וניא זא הלותב איה ןיידעו
 תובותכ ימלשוריב שוריפב אוה ןכו ,םלשמ
 אוה םיקודצה .שוריפ לבא | ,ה"ה ד"פ
 ןכרדכ  םהינש ירבדמ | ךופיהל | ירמגל
 הזו ,שממ וטושפכ הרותה ירבד שרפל
 רבד םוש אלו םידע אל הזל ךירצ ןיאש
 ימ םע םהיניב תודעה היהת הלמשה ךאו
 זא הלמשה לע םילותב אצמנ םא ,קרצה
 ,תגרהנ איה אל םאו ,םלשמו הקול אוה
 רשפא ךיא יכ רומג רקש אוה הז רברו
 רשפא אלה תודעה היהת הלמשהש רמול
 וירבדב ש"ע ,המודכו רחא םוקממ האיבהש
 .תעדו םעמ בוטב ךיראהש םירקיה

 ,קחצי 'רב רזעלא 'ר
 (י"שר בר יבא) וביא .רמא : דמ הכוסב

 קחצי 'רב א"רד הימק אנמיאק הוה

 ארבג אוהה הימקל אתא (ם"קד תסרגל)
 וביא .:רמא :ןכו ,תיעיבש .ןירב  .ולאשו
 רתוי ש"עב םדא ךלהי לאש םש ומשמ
 ,תואסרפ 'גמ

 ןיסחויה ינפל תאזה אפרגה התיה ןכו
 'רכ :א"ר | ךרע :.ד"הסב  וספת םנחבו
 ,קורצ

 םורד רפכ שיא קחצי ןב רזעלא 'ר
 אל"ט"פ ר"מב ,,ב הטוסב אתיירבב רכזנ
 קחצי רב א"רו ןנח ןב יסוי אבא תקולחמ
 הלות תוכז הל שי םא ןינעב לאעמשי 'רו
 סרג ן"פ אשנ ירפסבו ,םישדח העשת הל
 ,רזעילא 'ר

 .(אתיירנד אגת) ,חימרי ןב רזעלא 'ר

 רבוסו הריתס רועישב ,ד הטוס רכזנ
 = ג"שרד תרגאבו ,אמינ ידרג .רושקל ידב
 "3 רודב היהש בתוב ב"פ א"ח
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 --הטישי רב רזעלא 'ר

 .הטישי רב רזעלא 'ר
 ימלשורימ לארשי .רצואב אבומ :ןכ

 םשפב העט הליחמבו | ,י"ה ד"פ הליגמ
 'ר ןב) תדפ 'ר םש ורמאש | ימלשוריה
 עמשר ןילימ ,אסי "רד ארומא היה (רזעלא
 םשב "יבר, רמא ךכ רמא הוה ויבא .ןמ
 הוה ויבא ןמ עמש אלד ןילימ ,"אבא
 רזעלא 'ר םשב "יבר, רמא ןכ רמא
 איבמ כ"חאו ,(יסא 'רד ובר היה | א"ר יב)

 'רד .ארומא ' הוה .אטישי רב, ארמגה
 רבסו ימלשוריה טשפב העט אוהו "והבא
 ,הטישי רב א"ר ארומא שיש

 ,לאעמשי רב רזעלא 'ר

 לבא ,ו"ה ט"פ תומורת אתפסות .רכזנ

 המו ,רזעלא ןב ש"ר סרג י"כ אתפסותב
 ירוגירפ 'ר ב"ה אי"פ תומורת אצמנש

 ל"צ לאעמשי 'ר יב .רועל ר"א ןירסיקד
 .לאעמשי 'רכ רזעל ר"א םש

 .(אתיירבד אנת) ,יאבהמ ןב רזעלא 'ך

 תבשב םיבגח רצה ןירב :וק תבש רכונ
 ןכו ,רוטפ תואבו תוחלקמ ויה םא רמוא
 תומבי רכזנ ןכו ,גי"פ םש אתפסותב אוה

 ,אמושה לע ןידיעמש ,זב מ"בו .,בק

 ,טלק תבש רכזנ .יאלמ רב רזעלא 'ר
 ,ל"ר םשב רמא

 ,םחנמ רב רזעלא 'ר
 : הדא"ה א"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ

 אמוהנת רכזנ ןכו ,ומשב סחנפ 'ר םשו
 ,אהוכ"פ " ר"קיו * ,גראמ"פ רחב

 הובג םוניקא והבא 'ר שרד נכ"פס ר"בו
 ארקמ אלהו םחנמ רב א"רא םלועה לכמ
 ,גנמזב היהש עמשמ הזמו ,אוה אלמ

 .ימוינמ רב רזעלא 'ר
 ארוסל עלקיא ןמחנ בר :םטי ןילוחב

 א"רד ונייה ואל .והל רמא -- הינימ ועב
 קרפמכ היושעה הטיחש רמאד ימוינמ 'רב
 ,נ"רמ ןקז היהש עמשמו ,הרשב

 15 איתמ רב רזעלא 'ר

 ,םורמ רב רזעלא 'ר

 לע ביתה ב"ה ר"פ .הליגמ ימלשוריב
 אתיא ג"ה ר"פ תינעתבו ,הנוח בר ירבד

 ר"ורבו = ,הנוי 'ר ימוק ביתהש רמאמה

 ו"פר רשה"שבו -- םירמ רב א"רא טדח"פ
 ,דחא אוה ילואו ןורמ רב א"ר

 הכיא  רכזנ .םונירמ .רב רזעלא 'ר
 ,ב"פס יתבר

 .(הנשמב רכזנ אנת) ,איתמ ןב רזעלא 4

 הנביד רורה ידימלת ילודגמ היה .אוה
 'עב ועדיש 'ד ויה הנביבש ה"פר םילקשכ
 ,יאניכח ןב . ,אמוז ןב ,יאוע ןב ה"או ןושל
 ,ורמא .ר"ה .ב"פ ש"עמבו ,איתמ ןב א"רו
 יאניבח ןב אנינח םימכח ינפל םידימלת
 אל :זי ןירדהנפב לבא . ,איתמ רב .א"רו
 ר"פ תוכרב אתפסותבו ,היל בישח אק
 רעש תיבב ןיבשוי ויהש םינקז 'רב השעמ
 ,איתמ ןב רזעלא ה"או עשיהי 'ר לש
 ןועמשו ע"ב ןועמשו | יאניבח ןב אנינח
 'ר ןהל הנשש המב ןיקסוע ויהו ינמיתה
 'רל .םג שמישש עמשמ םשו אביקע
 ,ןופרט

 וז תא נ"מ י"פ תומבי הנשמב רכזנו

 השיאמ השורג השאו איתמ ןב א"ר שרד
 ,דצ םש ארמגבו ,השיא וניאש שיאמ אלו
 אתינגרמ שרדמל היל הוה וילע בר רמא
 ,אפסח היב שרדו

 קלוח :טע םיחספ אתיירבב רכזנ ןכו
 תא עירכמ ריחיה ןיאש רבוסו םימכח לע
 ,יסוי ר"א ,דל הטוסבו ,האמוטל רובצה
 ןב איננחו איתמ ןב א"רו אתפלח אבא
 םיקהש | םינבא ןתוא לע ורמע יאניכח
 'ך ב"פ המטוס אתפסותבו ,ןדריב עשוהי

 אוהש ל"צו ומשמ .רמוא אריתב ןב הדוהי
 ,ינשה . בב"יר

 ןב אוהש רמול ןיסחויה הצורש המו
 ינמז יפל הזב קדצ אל שרה ןב איתמ
 ,תורודה

 יה
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 ,יאסיפ רב הזעלא 'ר

 ל"צו פ"מ אוה ךא ,אדאי"פ ר"הק רכזנ
 א"ר יהחמ'פ רבב  ירטאמה אבומש מכ

 ,יאמיס 'ר םשב

 ,הירזע ןב רוק ה

 אל ןורושי םע תורוק לכב ןנובתנ םא
 םימי לוע רשא הזכ אלפנ רבד וניצמ
 תויהל לע | םקוי הנש 'חי וא 'זט ןבכ
 םהל אבש הדוהי יכלמ תלוז) לארשיב אישנ

 ימכח רודכ העד רודב טרפבו (השוריב
 וארש | רודה :ימכח 'דוע זא ויהש | הנבי
 ,ונינבב תיבה
 ותויהב הנביב ןירדהנסה אישנ תויהל הכז
 תוא ,לאילמג ןבר רודה ןקז תחת 'יח ןב
 תודמהו תולעמה לכ וצבקנ ובש אוה
 ,אלטציא התואל רשכומ תויהל תובומ
 םיאנומשחה תחפשממ הררשה לטונש םוימו
 תויהל םינהכ תחפשממ ןושארה אוה היה
 ,לארשיב אישנ

 ארזעל יעישת רוד היהש הירזע ויכא
 תומביכ הרותב לודג = םחא | חיה .רפופה
 רודבש ןקזה םינכרה ןב אסור 'רש :זמ
 לודג רישע היה םגו ,ונירבח הירזע וארק
 י"ע הרות דמלו ויכרצ לכ ויחאל קיפסהו
 ,,אכ הטוסכ הירזע יחא ןועמש ארקנו
 ,רזעלא םשב וארק רשא ול ריקי ןבהו
 םושב וניצמ אל יכ ויבאמ ותרות לביק
 וניצמש המו  התרות .לביקי  ימס  םקמ
 ןב א"רל עב"אר ארקש | ,אק ןירדהנס
 ןעי הזמ היאר םוש ןיא "יבר,, םונקרוה

 *יפר, א והוארק 'ם"רו עשוהי "'ר/ םג יכ

 ותריטפ םדוק ורקבל ואבשכ היה הזש
 והושירפהש לע ותעד םיפהל ןכ והוארקו
 ,יאנכע לש רונתד עודיה תקולחמב םהמ

 עב"ארד ובר היה זב"ירש " םירמואהו
 יב: רומני תגעמ .אוה טיפ .3"רה .תובאמ

 היה עב"אה לבא" ךרע בז א"ה ליש 'םש
 וב לה תהלפפב טק .רענ

 .היהזע ןב ךשעלא 'ר. .ךאו

 .קילכב

 היחוע ןב ירזעלא "ד -יאמיפ רב ירזעלא "חף

 לא הבורקה הרעשה פ"עו ,ובר היה ימ
 רישע היהש הירזע ויבאש רמאנ תמאה
 תורצו תולודג תוירורעשש הארשכ לודג
 תיבו שדוקה ריע רשאו אבל םידיתע
 דוש ךאו םיקודצה ידיב םירוסמ ונתראפת
 ידימ ריעה ברחת ףוס ףוסו הברקב סמחו
 ולמע לכ תא ץביק ןכל ,ץראה לכ שיטפ
 רשא לילגל ול ךלהו ב"ב לכ תא חקלו
 אצמ םשו ,כ"כ .הערה ימי ועיגה אל המש
 רסמ ודי לעו ילילגה יסוי 'ר םכחה תא
 שרופמ הזו ,הרות ודמלל .ביבחח ונב תא
 השא היה | גה"ירלש ג"ה אי"פ תובותכ
 אבשבו  ,הברה .ול תרעצמ התיהו הער
 "ובר, ל"א ובר תרצ תא הארו עב"אר
 ,התבותכ ךרובע םלשא ינאו טג הל ןת

 םיערזל ותמדקהב םב"מרה בתכש המו
 ,ןברוחל ינשה רודב עב"אר תא בשוחו
 ותא קדצה ישילשה רודב גה"יר תאו
 ןעי לבא וימולע ימיב ובר היה גה"ירש פ"עא
 ךא ויתונש יפל ובשחנ אל םדאה ייח יכ
 היהש ףא גה"יר ןכלו ותלועפ ימי יפל
 הגביל = אוב לבא .עב"ארמ הברה | ןקז
 אישנל עב"אר םקוהש ירחא בר ןמז היה
 ורב ההק .ירפפו .םנ  םיחכז וניצמרכו

 םש היה -- הנביב םרכב הלאש הלאשנש
 םימכה ינפל רמה"בל אבש דחא דימלת
 הארה םשו ומש ילילגה | יפוי 'רו הלחת
 ונא .הזפו + ,ע"רו ט?ר ינפל הרותב וחכ
 ,םשל אבש הנושארה םעפ היה הזש ןיאור
 וריבח היהש | ונעדי הירזע תא ךופיהלו
 כ"או ,הנביב היהש סונכרה ןב אסוד 'רד
 א"או ,יבר וארקו גה"ירל עב"אר אב ךוא
 עב"אר םקוהש ירחא היה הוש רמול
 ןקז תא םג עב"אר ארק זא אלה ,אישנל
 תוחנמב "אביקע , םשב .ךא ע"ר \ רוחה
 תא ארק ע"ר ךופיהלו | ,,בע הדנ ,,טפ
 ומכ תמאה לבא ,חרק ירפסכ ינב גה"יר
 ותדלומו ובשומ היהש | גה"ירש ,ונרמאש

 יבא אב ןברוחה תונשב ךאו
 צא עכי'אר רמל או" המש עב"אר | .הרוא ירעש ונל חתפי ימלשוריה ךאו

 כ"חאו



 הירזע ןב רזעלא 'ר

 ןכרוחה .רחאל .ץראה .הטקששכ כ"חאו
 אב זא .הנביל רודה ימכח לכ ץבק זב"ורו
 דוע .ומוקמב ראשנ | גה"ירו הנביל עב"אר
 אישנל .עב"אר םקוה ךכ .ךותבו ,בר :ןמז
 ןברוחל ינש רוד ןיב .םב"מרה ובשח ןכלו
 גה"יר .לבא ,ותלועפ ימי זא .ויה תמאבש
 ולוקו .הנביל כ"חא םינש המכ אבש ובר
 ובשח ןכל םימכהה ןיב זא ךא עמשנ
 .עב"ארמ ןקז היהש פ"עא ישילשה רוד ןיב

 הנמתנש םרט םגש אלפ הז הארו
 ינקו ימכח ןיב בשחנ רבכ היה .אישנל
 השעמ חספ לש הדגהב וניצמדכ רודה
 ויהש ט"רו ע"רו עב"ארו עשוהי 'רו א"רב
 דרפנ רבכ א"רש עודיו ,קרב יגבב ןיבופמ
 דוע םגו תקולחמה ווהתנש םרט רוע ןהמ
 רבדב ג"רו < עשוהי "רד "יהשקמה ' ומ

 ב"או< ,וברעב "ראובמכ " רוביעה "יבשה
 ,הנש רי  ןבכ ךא היה ימלשוריה תערל
 יתראב רבכש כ"ב היאר ןיא הזמ ךא
 ןכ א"ר ל"צש רשפאש
 ןב רזעלא 'ר הזמ השענו עב"אר בותכ
 ,הירזע

 יעדומה א"ר םשב רמאש א"קמב וניצמו

 עב"ארו :י"ר יחא ןב אנינח : הל .תועובשכ
 פ"קדב לבא ,ורמא יעדומה א"ר םושמ
 וניצמ ךופיהלו  ,"םושמ, תבית | אתיל
 עב"ארב השעמ ,גמק כ"רפכ םירבחכ םתוא
 ןידהב ןיקסעו ןיבתי ווה יעדומה א"רו
 ,ארק

 תוכרב רפוסי וזכ הלודג ידיל אב ךיאו
 לאילמג ןברש א"הס ד"פ םש ימלשוריו :זב
 (ד"באה היהש) עשוהי 'ר תא טינקה אישנה

 ולכי אל | תישילשה םעפבו . םימעפ 'ב
 'רכ רודה .לודג ןובלע תוארל אושנ רוע
 הנביבש םימכחה ישאר לכ ופסאתנו ,עשוהי
 תוחדל .ומיכסהו .. ט"רו .ע"ה ; = ,עשוה* "ה
 ,ויתחת רחא םיקהלו ותואישנמ ג"ר תא
 אישנל םיקהל ולכי אל עשוהי 'ר תא ךא
 רעצ ג"רל היהיו השעמ לעב אוהש ןעי
 ןיאו םירג ןב היהש | ןעי ע"ר תאו ,יפט

 | היחש | ךרע
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 ,ימלשוריב \ שרופמ ןב תובא | תוכז ול
 היהש עי רכרעב ?תראב רבב "תת הו

 ןרזפ היה אלו .ינב תא חפקא רמאל ליגר
 לע .לרוגה .לפנ ןכלו .,רגדה אושנל, יוארב
 ןב . .רועלא .'ר ,לע- חמו ,םימיק תיעשה
 ירישע אוהו רישעו םכה אוהר  ,הירזע
 ימלשוריב שרופמ ןכו | ,רפופה ארזעל
 'רל םימכחה .לכ ואבשכ א"פס | תומבי
 אוהש ינא וריכמ רמא םינכרה ןב אפוד
 ,ארזע יניעל תומוד ויניעו ירישע רוד
 עב"אר הפיפאהב זא היה אל הארנה יפכו
 ול .המו םימיל ריעצ היה אוהש ןעי
 ,רודה ימכח .ינקזד תקולחמ ןיב .ברעתהל
 ואב עב"אר לע םלוכ ומיכסה רשאכ ךא
 שיר יוהילד רמל היל אחינ ל"או וילא
 התיה תואישנה תונמתה םע יב ןעי) אתביתמ
 ,(ומכש לע ןירדהנפב אתביתמ שיר תרשמ םג
 יתיב ישניאב | ךלמואו ליזיא םהל רמא
 ןתנוהי 'ר ןואגהו) ,והתיברב ךילמאו לזא
 המכח רבד רמוא שבד תורעי רקיה ורפסב גופמ

 ןעי ותשאמ | תושר לוטיל ךירצ היה ןידה ןמש
 אוה אישנ תנוע לבא ש"על ש"עמ ח"ת תנועש
 ןכלו שדוחל שדוחמ אוהש נ"רד תובאב שרופמ
 רבד יכ םאו ,הזב תיצרתת םא ותשא תא לאש
 ןידה םוקמ םושב אצמנ אל לבא רביד המכח

 ךל ןירבעמ אמלד ותשא ל"א ,(איבהש
 בושיו ג"ר םע וסייפתי ףוס ףוסש הניבה יב)

 אמוי שניא שמתשיל הל רמא ,(ותואישנל
 ל"א ,רבתיל רחמלו ארקומר אסכב אדח
 'חי ןב ךא היה יב) אתרויח ךל יתיל אלה
 ירדהאו םנ ול השענו (הביש םינקז תרדהו הנש

 רמאקד :ונייהו  אתרויח ירד .!חי" תיל
 אלו הנש םיעבש ןככ ינא ירה עב"אר
 םש ימלשוריבו ,םיעבש ןב> ינא ירה רמא
 ושאר לכ אלמתנו הנש זמ ןב זא היהש
 ןיב תקולחמ םוש ןיאש הארנו ,תוביש
 הנושארה םעפ ןמ יכ ןעי ימלשוריהו ילבבה
 'רד השעמב עשוהי 'רל ג"ר רעיצש
 רבע ':ירבב תופהבד 'השעמה דעו ,קחצ
 םימכחהש ס"לבו םינש יתש לש ןמז ךשמ
 צ"רד השעמ :ןמ עב?ארבי/'םהינוק 'ןפתכ

 ימלשוריהו ,הנש 'זט ךא תמאב היה זאו
 בשוח
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 יתמ רפוסי ילבבבו ,הזה ןובשחה בשוח
 ,הנש חי תמאב היה זאו אישנל הנמתנש
 םוש חינה אל ג"רד ותואישנ ימי לכו
 וקרב רשא דע ' דמה"בל "נפל "ךימלת
 לבא ,דימלת תויהל ואר םא בטיה ותוא
 תושר ונתנו חתפה רמושל והוקלס זא
 תואמ המכ ופסותנו סנכיל םידימלתל
 ורמאו ,תוידע 'פמ הנשנ םויב ובו ילספס
 "םויב וב, ןנירמאד אכיה לכש ארמגב
 אישנל עב"אר תא ודימעהש םויה לע הנוכה
 דמה"בב היולת התיהש הכלה התיה אלו
 ה"מ ג"פ םידי אבומדכו הושריפ אלש
 ןקז ב"ע יפמ ינא לבוקמ יאזע ןב ש"רא
 הבישיב עב"אר תא ובישוהש | םויב
 םשו ,םידיה תא םיאמממ תלהקו שה"שש
 םיניד המכ "םויב וב,  ורמא ד"פ לכ
 ע"א ענמ אל ינ"ר םכו א ןררבתנש
 ,ותואישנמ והוחדש ףא םויה לכ דמה"במ
 אבומה ןידהש םש תוכרב ימלשוריה פ"עו
 תוגבה .עב"אר .רטאש המ ה"פ .תותותה

 לכא) :ןםויכי רבוי ישרה רפה \  תרנוןלמ,זניא
 םוופ וישרי:שרפמ]ז  םזיבוי ב :'גנק תבשב וניצמ

 חרכומ םשש ןעי ,היקזח ןב הינגח תילעל ולעש
 רואה תקולחמ םש וכ עב אהא יאק אלש

 יאקְו ,האס וקחמ וא האס ושדג םא עשוהו
 ןואג םיסנ ןנוברו :זי תבשדח יאמש | תריזנא

 דימלת הזיא ם"לבו ,עב"ארד םוי לע יאקש שרפמ
 םיחספ ןכו ,י"שר םע קדצה יב תאז בתכ העוט

 היננה תילע לע יאקש י"שר בתב "םויב וב, :טו
 תבש ראובמב םידיהו רפסה לע רז םש יו ןעו

 .(ש"ב ןמזב היהו :נו

 םימכחה ינפל ינומע רג הדוהי אב זאו
 להקב אבל רתומ אוה םא לאשו הנביב
 זאו ,ורסא ג'רו וריתה עשוהי 'רו ,אל םא
 זאו ,ותא קדצה יכ לכ ינפל י"ר הארה
 ג"ר בשוהו ופייפל ליזאו וינפל ג"ר ענכנ
 ג"רש ונקתו ,הנושארבכ אל ךא ותואישנל
 תחא תבש עב"ארו תותבש יתש שורדי

 ,ד"בא עב"אר השענש םש ימלשוריבו
 עשוהי 'ר .לאשש ,ג הגיגח ורמאש הזו
 עב"אר לש ל"א ימ לש תבש וידימלתל
 ןיא עשוהי 'ר  רמאו ותשרד ול | ורפסו

 הירזע ןב רזעלא 'ר

 ,וכותב יורש עב"ארש םותי רוד
 הבהא םהיניב היה האלהו םויהמו

 תא דימת וניצמדכו תוערו םולשו הוחאו
 עסיל ןיכירצ ויהשכ ,ג"ר תרבחב עב"אר
 | "רב .השעמ ט"ל"פ | ר"שכ מורל
 ,ימורל .וכלהש ע"רו עב"ארו עשוהי
 עב"ארו י"רו נ"רב השעמ .: אמ החכוסבו

 ,תוכמ ףוס זכו ,הניפסב ןיאב ויהש ע"רו
 איב | ד"פ .ןיבוריעו מ"מ ה"פ ש"עמו
 : ג הגיגת שררש הרקיה ותשרד ךותמו
 םיפהל ךא עב"אר תמגמ לכש ןיאור ונא
 .םידימלתה ןיב םולש תושעלו ג"ר תעד

 ,ותוקלחמ ילעבו הנשמב עב"אר
 .םימעפ 'זל ךרעל הנשמב רכזנ אוה
 ,דימ ו"פ ק"בב רזעילא 'ר םע קלוחו

 ,ו"מ .ו"פ ןירישכמ
 ,ב"'מ ז"פ םיעגנ אמסח רזעלא 'ר םע
 אלקה ,. ,גימ .ד"פ .םידי  ןופרט 'ר םע

 ,יחא ט"רל
 ןיבוריע ,ח"מ א"פ תיעיבש עשוהי 'ר םע

 ,א"מ ר"פ
 ,ה"מ ב"פ .תותירב לאעמשי 'ר םע

 כ היפ ..תואוקמ . ,ם"מ ..ח"פ .םיעגנ
 יחא לאעמשי ול ארק ג"מ ר"פ םידיבו
 ,"הירזע ןב רזעלא,, וארק לאעמשי 'רו

 ,ח"מ א"פ תיעיבש אביקע 'ר םע
 ם ב היטיב ק"כ | ,א"מ היפ .ןיבוריע
 ח"פ תואוקמ ,ב"מ ז"פ םיעגנ ,ח"מ ר"פ
 הב

 .תומסרופמה ויתוכלה
 תוצח דע ךא לכאנ חספהש ,ט תוכרב

 ש"ק.ןמז עיגהשכ ,אי םש ,(ע"ר םע קלוח)

 ףקו לאעמשי 'רו (ש"בב) עב"אר | הטה
 םירמואש דחאל לשמ יחא לאעמשי ל"א
 םיתיחשמה דגנכ היהי ל"א לדוגמ ךנקז ול
 םש ,תולילב מ"צי ןיריכזמ ,בי םשו ,'וכו
 עימשיש ךירצ עמש תא ארוקה :וט
 ןיפסומה תליפת ןיא ז"מ ד"פ םש ,וינזאל
 התיה ותרפ ה"פס תבש ,ריע רבחב אלא

 האצוי י



 הירזע ןב רזעלא 'ר

 אלש הינרק ןיבש העוצרב תבשב האצוי
 ,(ח"מ ב"פ הציב ותטישל ךלוהו) םימכח ןוצרב

 ורמאו תאצי א"פש ה"פס תכש ימלשוריבו
 רבעה וא וניתוניבמ דומע וא םימכחה ול
 ןמ ויניש ורחשוהו ,הינרק ןיבמ העוצר
 ותשאש ,רמא הירטוחד ידיא 'רו ,תומוצה

 ורמא :רנ ילבבבו  ,ותלגע הארקו .התיה
 שפנ חוקיפ .בלק םש ,התיה ותנוכש לש
 תא ןיציחרמ ג"מ טי"פ םש ,תבש החוד
 ,תבשב תויהל לחש 'ג םויב ןטקה

 ג"ר ומע םיכסמ א"מ ריש  ןיבוריע

 םיטסל והואיצוהש ימ ע"רו עשוהי 'ר דגנ

 ,הלוכ תא ךלהמ תרחא ריעל והוכילוהו
 ,רתומ ןוכתמ וניאש רבד רבוס ,גכ הציב
 ןיחש יכומ ינפל הלפנש המבי .ד תומבי
 ןושאר רשעמ :ופ םש ,התוא ןימסוח ןיא
 אתנינ היהו ,ע"ר דגנ ןהכל ףא ןתיל לוכי
 ע"ר לוא רשעמה עב"אר לטונ היהש
 ! רמא תורבקה תיבל הניגה חתפל ררהאו
 ימלשוריבו +ייח אנאו .ולימרתב אביקע
 ע"רל הדוהש | רפוסי ג"ה ה"פ ש"עמ
 ד"פ תיבותכ ,לטנש תורשעמה לכ ריזחהו
 ןיאש הנביב םרכב םימכח ינפל שרד ו"מ
 ,ןהיבא תתימ רחאל אלא תונוזינ תונבה
 ןמ לכה הבוג ןיאושנה ןמ א"מ ה"פ םש
 ןגיזאש) םיתאמ הבוג הלותב ןיסוריאה
 םירבד רבוס זי ןישודיק | ,(אנדמוא רתב

 אוה ןכו א"ב ןושלכ הרות הרבדו ןבתככ
 וניאש ב"מ .ו"פ ריזנב רבוס ןכו :אל מ"ב
 םינצרוחמ רמאנש) םינצרח 'ב לכאיש דע בויח
 ,רזעילא 'ר לע קלוח ,גפ ןיטיג ,(גז דעו

 ,עב"אר . ירבד .ונא--האור. רסוא הוו

 תחא תגרוהה ןירדהנסש י"מ א"פ  תוכמ
 ,גכ םש ,תינלבח תארקנ הנש םיעבשל
 לשמ תויהל הכירצ הב ןיקלמש העוצרה
 םיחבז ,:טיק םיחספב ןכו ןיכומס שרודו) ,לגע

 ,ע"רל .רמוא . ,בע .הדנ  ,,טפי .תוחנמ
 םויה לכ הברמ התא םא וליפא ,אביקע
 ג"מ ח"פ | תואוקמ  ,ךל עמוש  .יניא --
 תטלופה רבופו לאעמשי 'ר םע . קלוח
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 גיימ ,ד"פ .,םידיבו ; ,הרוהפ . ג (םווב ,ןש
 ונתיש באומו ןומע ץרא לע עב"אר רזג
 ,ינש רשעמ תיעיבשב

 הדרת ב יריבה

 :ופ ןירדהנסכ לודג ןשרד היה אוה
 הדגא לצא ךל המ !אביקע ,ע"רל רמאש
 .תולהאו םיעגנ לצא ךלכ

 רומפל ינא לוכי רמא ,הס ןיבוריעבו
 רמאנש --- ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא
 רמא ,חיק םיחספו | ,ןיימ אלו  תרוכשו
 ,ףוס םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק
 רה"של לבקמה לכו רה"של רפסמה לכ
 יואר וריבחב רקש תודע דיעמה לכו
 תוריבע :הפ אמויו ,םיבלכל | ובילשהל

 דע רפכמ פכה"וי ןיא וריבחל םדא ןיב
 ה"בקה ל"א ,ג הגיגחו ,וריבח תא הצריש
 תחא הביטח ינותישע םתא לארשיל
 ןתיל ידכ ןיאב המל ףט ,'וכו םלועב
 וניאש לכ : גס תומביבו ,ןהיאיבמל רכש
 םירדנו ,תומדה טעממ ולאכ רו"פב קסוע
 :זט ןיכרעו ,'וכו הלרע הסואמ א"מ ג"פ
 עדויש הזה רודב שי םא ינהמה רמא
 ןב תונשל רוסאש ת"ד"פפ ר"בו ,חיכוהל
 םא :ג"פס תובא םירקיה וירמאמו ,וינבמ

 ןיבורמ ותמכחש לכ -- א"ד ןיא הרות ןיא
 ,'וכו וישעממ

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 אמוחנת ומשב רמא ןועמש 'רב א"ר

 ,זדשגיו
 הלונמו ,ד"פס תוכהב ,הפשב ההווה

 ןב..םותייבב .השעמ .ההוהי , "ה. רפסו .:זכ

 עב"אר פ"ע רכמ והדש השעש ןינוז
 פ"ע.דחאב םיאובנ 'ח קיבדהש : גי ב"בו
 .עב"אר

 ומשב .החרק ןב עשוהי 'ר
 ,נ"ה ן"פ םיעגנ

 'פ אצת ירפס ומשב רפיכ ןב .יסוי 'ר
 ,ותיבמ .האציו

 ימפת לב ,חנ  תורובב  רמא יאוש ב

 לארשו

 אתפסות



 רזעלא 'ר 100

 ןמ ץוח םושה תפילקב ילע ןימוד לארשי
 ימלש םשב 'סותב ובתכו הזה חרקה
 אצמנ אל לבא עב"אר לע | ותנוכש
 והולאש ימורב היהשכו ,ונלש ימלשוריב
 ,,ופ אמויכ הכלהב שרח ןב איתמ 'ר

 םירקיה וירמאמ הטילפל ונל וראשנ ןכו
 ר"ב ומשב לב"שר ומכ םיארומאה יפב
 ,ח"ר"פפ ,גחמ"פ

 םיחפפ .:דנ ןיבוריע ומשב יבזיש 'ר

 .,חיק
 ..ד תומבי ומשב א"רא תשש בר
 הדוהי ןב יסיא וחבש םנח לע אלו

 ,םימשב לש | הפוק וארקו זס ןיטיג
 הפוק  םשב יבר וחבש חי"פר נ"רדאבו
 ולצא סנכנ ח"תש ןמזבש -- ןילכור לש
 ,תובל הב ,שרדמב ,הנשמב ,ארקמב ולאש
 אלמ היה ונממ אצישכו ,ול רמא תודגהב
 ,הכרבו בוט

 .ב"בוותשא וייח.ינש .,םימרפח ויניינע

 .ותריטפו

 לודג רישע היה ליעל .ונאבה רשאכ
 היבאמ בר . ןוה שי( םחל בון תוכרבכ
 ןמשו ןייב הרוחפ השוע היה הז דבלמו
 רשעמ -- היהש :.הנ ,תבשבו .,,אצ ..ב"'בב

 רישעו ,הנש לכב םילגע ףלא 'בי ורדעמ
 לש ויתונוזמ וישק ,חיק םיחספ רמא הזכ
 יפב לשמל היה ותרישעו ,ס"י תעירקכ םדא
 השאל רמא םאש :טמ ןישודיקכ םימכחה
 תורישעכ ןירמוא ןיא רישע ינאש מ"ע
 םולחב עב"אר האורה :זנ תוכרבו ,עב"אר
 ,רפ ןילוח רמא כ"פעאו ,תורישעל הפצי
 לש ארטל וספל חקי הנמ ול שיש ימ
 לכב הרדק ול ותפשי הנש האמ -- קרי
 יאשר םדא ןיאש רמא ,חכ ןיכרעבו ,םוי
 ,שמוחמ רתוי זבזבל

 עיגהו םימי עב"אר ךיראה הארנה יפכו
 םדוק תודחא םינש דלונ יכ םיעבשל
 ןב ךרעל היה  זב"יר  תריטפבו ןברוחה
 וא זמ ןב היה אישנל םקוהשכו הנש ''גי
 עודיכ ג"ר תריטפ רחא יחו ,הנש 'חי

 הירזע ןב

 מנ מ"בכ רזעילא 'ר םרוק רטפנ ג"רש
 ,אק ןירדהנסכ א"ר תריטפב היה אוהו
 וידגב ערק עב"ארש הכ"פ נ"רד תובאבו

 א"רב וארו ואוב יתובר -- םימכהל רמאו
 הפ כוש ךפ+ ןימיג-ןכו | וכו אוה 'רוהמש

 עב"ארו ט"רו גה"יר א"ר תריטפ רחאל
 ,ע"רו

 רמאי 7 רצ תופסוהב הנשמה יכרדבו
 העט הליחמבו ג"ר םדוק עב"אר רטפנ

 ,הזב
 ל דרמה לחתוהשכ הארנה יפכו

 מכח לכ | ורזפתנו רתיב ןברוח םשב
 זא ךלה הלטבתנ הנבי  תבישיו .לארשי
 וירבח תא איבחה ולצ תחתו ירופיצל
 ב"ב םילכ אתפסותב ורמאש הזו םיראשנה
 ויהש  םינקז 'דב השעמ יסוי ר"א ב"פר

 'ר ירופיצב "שרח, עב"אר לצא ןיבשווי
 רו (רפופה) בבשי 'רו (ןמגרותמה) תיפצוח

 י'רטפנש קפס ילבו  ,נב"ירו (אבא) אתפלח
 ובו עיטש"רנראצ רבכו  ,ע"ה  םהוק

 ךרעל רטפנ אוהו ןברוחה רחא 'חפ ךרעל
 ךרעל יחש הזו ,ע"ר םדוק תורחא םינש
 ,הנש םיעבש

 שרופמ יתאצמ ירבד לכל היארו
 פ"עא ורמאש ו"הר א"פ תוכרב ימלשוריב
 ,םימי = ךיראה הלודגל | (עב"אר) סנכנש
 קלוח ימלשוריהש ושריפ םש םישרפמהו
 ךא 'חי ןב אישנל םקוה אלש ילבבה לע
 תער אוה ןכו ,םיעבש ןב תמאב היהש
 םש שרופמ יכ םדיב אוח תועטו ,ןיסחויה
 ךיא דועו ,הנש 'זט ןב היהש א"הס ה"פ
 סנכנש פ"עא, ורמאש ימלשוריה ושרפי
 ינא ירה רמאש המ םימי ךיראה הלודגל
 תכירא תוכייש המ | ,"הנש םיעבש ןבכ
 והלודגל | ,ןכל םדוק היהש ולש םימי
 וכרד הרוי תמאה ךא %כ"חא השענש

 כ"פעאו םינשב ךר ותויהב אישנל םקוהש
 הלודגהש פ"עאו כ"חא םימי  ךיראה
 ןב היהשכ טרפבו םדא לש וימי תרצקמ
 ךיראה כ"פעא םיעבש ןבכ הארנ היה 'חו

 םימי



 ךרע ןב רעלא 'ר

 .םיעבשל בורק יחו םימי

 תלוז םיקמ םושב הרכזנ אל ותשא

 לוע לבקל םא המע ךלמנש :זכ תוכרב

 התיהש ןיאור ונא התבושתמו תואישנה

 םשב הרותב לודג ןב ול הדליו ,המכח
 ..הפ אמויכ לאעמשי 'ר

 'ר .גנ תוחנמ | וניצמ וישרשמ רצנו
 ירישע היהש םילוטבא 'רד הירב רוב ארזע
 ,הירזע ןב א"רל

 ,םוקמ םושב אצמנ אל ותריטפ םוקמ
 ורמאש המטוס ףוס הנשמב וניצמ ךאו
 ,םימכחה ןמ רשועה הקספ עב"אר תמשמ
 המכח תורטע ולטב ןושלב ארמגב םשו
 ,םרשע םימכח תרטעש

 .ךרע ןב רזעלא 'ר

 םילודגה םידימלתה השמחמ רחא היה
 ח"מ ב"פ תובאכ יאכז ]בו ןנחוי "בפה

 ,רבגתמה ןיעמכ אוהש וילע רמא זב"ירו
 ירבד יפלו .(ףטוש לחנ וארק נ"וד תובאבו)
 ודימלת לכ תא עירכמ אוהש לואש אבא
 וארו ואצ | זב"יר ןהל רמאשכו ,זב"ירד
 רמא םדאה ול רוביש הרשי ךרד יהוזיא

 "ער בל, ךפיהלו "בוט בל, ךרע ןב א"ר |
 ללכבש | וירבד ינא האור זב"יר רמאו
 ורמאמ אבומ ד"ימ םשו ,םכירבד וירבד
 עדו הרות דומלל דוקש יוה רמאש רקיה
 התא ימ ינפל עדו סורוקיפאל בישתש המ
 םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו למע
 ימלשוריו :די הגינחבו .ךתלועפ רכש ךל
 רמחמ היה ךרע ןב א"רש ב"פר הגיגח
 רחא קרפ ול הנשיש ושקבו זב"יר רחא
 אוהש ול השרה וברו ,הבכרמ השעמב
 שרדו הבכרמ השעמב חתפ --- שורדי
 וקשנו זב"יר דמע -- םימשה ןמ שא הדריו
 לארשי יקלא 'ה ךורב .רמאו ושאר לע
 התא ךתומכ וניבא םהרבאל ןב ןתנש
 : ומק תבשבו | ,םייקמ האנו שרוד האנ
 ריהנמ היהש ןעי יארוהנ "ר והוארקש
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 וחדי"פ .נרד"אבו ,הכלהב םימכח יניע
 םלוכ וסנכנו | זב"יר לש ונב תמ א"פש
 ותעד הררקתנ אל םהימוחנת לכמו ומחנל

 ינב ל"או רע ןכ א" .ימוחגתמ
 רמא טידא"פ םילהת 'רמכו ,ינתמחנ
 .תוחילצמו תומייקתמו תיצע ץעוי היהש
 רמא וברש תוחבשתו תולהת לכ ירחאו
 היהי אוהש וילע ווק תמאב רשאו וילע
 ,המייקתנ אל תודהיה ימשב ריהזמ בכוכ
 :זמק תבש רפוסי רשאכ והשא תצע י"ע
 רטפנשכש זדז"פ ר"הקו רי"פס נרד"או
 םוקמ) הנביל וידימלת לכ וכלה זב"יר
 פואמאל ותשא לצא ךלה אוה ךא  ,(ןירדהנפה
 אוהו םיגונעתו הצחר םוקמ תוסמויד וא
 היהש ןעי  ולצא וכלי  ויריבחש רבס
 אל םהש האר רשאכו ,םהבש לודנה
 הצר ,םהבש לודגה היהש ןעי ולצא ואבי
 ךירצ ימ ולאש ותשא ךא ,םהילא ךליל
 ול הרמא ,יל ןיכירצ ןה הל רמא ,ימל
 לצא םירבכעה ומ. לצא , ךליל ובמה זמ
 עמשו ,םירבכעה לצא תמחה וא תמחה
 ואב א"פו ,ודומלת חכשש רע התצעל
 ,ןתפל והמ וליפא עדי אלו ולצא וירבח
 רמא םכל הזה שדוחה ארקמל הצרשכו
 םימחר וילע ושקבש דע ,םבל היה שרחה
 יארוהנ 'ר רמאש ונייהו הידומלת רדהו
 ,הרות םוקמל הלוג יוה (ךוע ןב א"ר אוה)

 - תובלה ךא ותרותמ ונל ראשנ אל ןכלו
 תומורת אתפסותו "ה ז"פ יאמרב ,תודחא
 רמאמד רבוס א"ה ב"פ תומביבו ,ה"פס
 וידיו .וק ןילוח רכזנ ןכו ,רומג ןינק הנוק
 ןאכמ ךרע ןב א"רא םימב ףטש אל
 הדגאבו ,הרותה ןמ י"טנל םימכח וכמס
 ארפס ,ידוקפ ףופ תומש אתלכמב רכזנ
 ,במק ערוצמ

 ויריבח לכ םדוק רטפנ הארנה יפכו
 א"ר ל"אש ו"פ םירדנ אתפסותב אבומדכ
 א'ר' ימיב תייהי וליאש " ךלע "לפח ע"הל
 ,'וכו הבושת תבשהו ךרע ןב

 יד
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 ישילשהו ינשה רודב) ,תדפ ןב רועלא 0
 ,(י"א יארומאל

 ץראה אלימ רשא הזה  לודגה םדאה
 הכז רשאו ותמכחו ותרותב הילע םירדלו
 וימי ףוסבו "י"אד ארט, םשב ארקהל
 היה י ,הילבמב  ןנחוי ד'ר אפכ" לע" יפשו

 ,ילפב
 הכלהב םוקמ םושברכזנ אל תרדפ ויבא

 תדפ,, ל"זו תדפ ךרע ןיפחויבו ,הדגאב וא
 ךיראהו יבר"ןמזב  תרפ ןכ "א"רר הובא
 אסרגה : הכ ק"ומב ןיסחויהל ול היהו \,םימי
 'ר הילע חתפ תרפ ברר הישפנ חנ יכ
 ןכלו ודיפסהו (ודבג) רזעלא  'ר ןב = תדפ
 .וכרע ןייעו ,םימי א ךיראהש בתכ

 ךא דימה טעמב רכונ רזעלא 'ר ונב
 לכמ םכסומ הזו "רזעלא 'ר) םתס םשב
 ןכ אוה א"ר םתסש םינושארה | ילודנ
 תומכי .,: םיי תבש "שר בבה כו ,תרפ

 ולועכ ,חי הרב האלו יפמ  תאוה בע
 ארוסב בר תא שמשל הבז וימולע ימיב
 תבשכ ברמ א"ר הניב אעב 0 ינמדכ

 ןויפק בק." תומבי "ג הפו ךיבוהש "הל
 ל"אש : איק ןילוחבו ,,ומ תוחנמ  ,,זפ ק"ב
 -- לכאו יביהי (בר) ךברל א"רל לאומש
 רמ ' היפ רדה ל"א בכה יטפל "אתא
 תובותכ ,,כ תבש בר רמא א"ר + היתעמשמ
 היהשכוה הע :המ רי קוב חורש ימי וע
 יהאו א"ר שררש ,טכ הליגמ וניצמ י"אב
 ,(י"שר ,בר) וניבר תיב הז םעמ שדקמל םהל
 הלונל .אירייחלש !,בפק  םפב א ךיטיטבה
 ,(י"שר ,בר) וניבר םושמ

 שרופמכ קהבומה ובר היה לאומש ןכו
 וניצמ כו בפי בופ | ןגפ .ןובורועבו ןכ

 היתעמשל הרמא א"ר לזא :,זע תובותכ
 ,רזעלאל ירעש והוסכא רמא לאומשד הימק
 רמד הימק .םיאק הוה א"ר :איק ןילוחבו
 ,לאומש

 בר  תובישיש פ"עאש הארנה | יפכו
 ןעי כ"פעא הלוגה | יניע .וריאה לאומשו
 ,ירופיצ לש ןוילעה קושב | םילודגה וידימלת לכ ןיידע ויה י"אבש

 תדפ ןב רזעלא 'ר
 ב

 לכקלו י"אל תולעל םבל אשנ ןכל יברד
 !פכ "רואמ חברה " ויהי םילועהו ,ןהמ םג
 אנהכ בר כ"חאו ,אייח 'רד ודימלת יריעז
 ומא ירו :רזעלא' "5% כ"חאו 'בהר ח"ת
 ,אדבז רב אבא 'רו אבא רב ןמש ברו יסא
 'רו אנינה 'ר תא שמשל דוע \וכז םלוכו
 ,איעשוא 'רו יאנו

 היחכשא א"ר קילס יכ ,יק ןילוח רפוסיו
 םדוק הכרה הלעש אייח 'רד ודימלת) יריעול

 לחכ ברל היינתאד אנת אכיא ל"א (א"ר
 (רפרעפ ןתראפב- ירשאפב | :זפ | ב"בב;. לצי ןכנ)

 ור .הז .,ימידבא רב קהצי .'רל .הייוחא
 ובשיש רודה . ינקזמ דוע היה ימידבא רב
 ברש האר לבבב .היהשב א"רו ,יבר ינפל
 הצר ן יזאל יאבשפ - ןכלו לחכ לכ רפא
 ףהארהו | ,ברד ובר םייחב דוע םא עריל
 ול בישה אוה ךא ,ולאשו ,אב"יר תא ול
 המו  ,רקיע לכ לחכ ברל יתינש אל ינא
 רדגו אצמ ההעקבש ןעי לחכ בר רפאש
 ,םהל

 הרעשה פ"ע עדיל לכונ י"אל ותיילע ןמז
 ןושארה האישנ הדוהי 'ר רבכ רטפנ זאש

 יכ אבס אוההל א"ר לאשש :וע ןיטיגב
 והותירש רתלאל (םו'כע ןמש תא) והותירש
 ןמשה רתיהש עודיו ,שדח 'בי רחאל וא
 ,יזל ז"ע שרופמכ האישנ הדוהי 'רמ היה
 פ"ר 'תואישנה .אסכ לע  בשי רבכ ואו
 רסיו ןירפיקל ךלה איעשוא 'רו ,יעיברה
 !=* היהי ירופיצבו = ,הלודגה  ותבישי םש
 ךלה :ןנחוי \ 'רו = ,הבישיב שירה | אנינח
 א"רו ,הלודגה ותבישי המש דסיו אירבטל
 ןיידע היה אלש ופגב אב י"אל אבשכ
 'ךו ימא 'רש ,זט תוכרב שרופמכו יושנ
 יש"ריפו) א"רל אננג היל ןירטקק הוה יפא
 | ,(השא ואישהל הפוח ול ןירשוק

 הארנה יפכ היה י"אב ירומיל תישארו
 לע וילע ורמא =: דנ ןיבוריעכ = ירופיצב
 הרותב קסועו בשוי היהש תרפ ןב א"ר
 לטומ ונידסו ירופיצ לש ןותחתה קושב

 םשו
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 ךיראהש רודה ןקז אנינח 'רמ לביק םשו
 ,בל ד"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריכ ,םימי
 ודבכ"פ ר"קיובו | ,אנינח 'רל לאש א"ר
 ? ןכ רשפאו ךירפו ,א"רל לאש אנינח 'ר
 ,היקדבמל אלא הינימ .יעב אל אלא

 ,ה הליגמ ,:זכ תוכרב אנינח ר"א א"ר

 ,:אק םיחבז ,זנ ןירדהנפ ,,ח םירדנ ,,ומ
 םיברמ 'ח"ת ומשב רמאש עדונה ורמאמו
 המכבו תוכרב ףוסב אבומה םלועב םולש
 ,תומוקמ

 ,.גמ תומבי לודגה אנינח 'ר םושמ א"ר
 אנינח 'רד ותונתונע א"רא ןכו ,,ח םירדנ
 ,: כ הדנכ אמד יאזחד יל אמרנ

 'ר םע דחיב איעשוא 'ר תא שמיש ןכו
 איעשוה ר"א א"רא א"ה ג"פ תבשב ימא
 ימוק תיביתי ןינֶס ןינמז ימא 'ר ל"א --
 ,'וכו  הינימ תיעמש אלו איעשוא 'ר
 ,: בל תוכרב איעשוא ר"א א"ר ילבבבו
 ,,אמ אמוי ,,וטק :גק םיחספ ,:חכ תבש
 וזו הגיגח ,,די :ד ה"ר ,(איעשוה 'ר םשו)

 :אכ ןיטיג | ,:ונ תומכי ,(דכ ! ק"מ
 ,;חפ ןירדהנס | ,ו ןישודיק | ,.םע | ,חע
 ,(איעשוה 'ר םשו) :חי תוכמ ,:מ תועובש
 איעשוא 'ר רמאמה .חב םיחספבו) ,:א' םיחבז

 ,: זכ תותירכ ,(םיחבזב ומכ ל"צו תועטב א"רא

 איעשוא 'רל ארק א"רו | ,,וק :דע ןילוח
 | ו"ע ,ה"ה א"פ תועובשב "הנשמה יבא,
 ה ףךי'פ

 ,,אמק תבשכ יאני ר"א א"ר וניצמ ןכו
 אתיא ,זמ שרחמ ספדנה ןילוח ימלשוריבו
 ארפס תיבד :יוקני  רזעלא 'רו ןנחוי 'ר
 ןימיכח והיירת יאני 'ר ל"א -- ווה חבר
 ינת דח אתימיכחד ןילימ | ןייעבו ןיוה
 היאר הזמו | ,אתינתמ ינת דחו  איירק
 א"ר יכ יתימא ימלשורי הז ןיאש הרומג
 ןנחוי 'ר םע קיני היהשב םלועמ היה אל
 היהש ףא רודה לודג רבכ י"אל אב ךאו
 רשאכו ןנחוי 'רד ודימלת היהו םימי לוע
 ,האלה ראבנ

 רמאש רודה  ילודג .לכמ  לבוק ןפ
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 תדפ 13 העל, רך

 ,ומ .אמויכ ארפק ךב םשכ
 (יבר לש ונתוחמ) ארמז ןב יסוי 'ר םושמ

 המוס ,ו"ה ב"פ תיעיבש | ,: אל תוכרבכ
 נ"פ  ..םילקש .לב"ירל לאש | ההר

 .הל ןירדהנס קחצי ' ר"א רזעלא "ר ב"ה
 .(אנתה קחצי 'ר אוהש הארנו)

 ימלשוריב ארקנה ןושארה) אנהכ בר םשב
 ג"פ ק"ומ ,ז"ה א"פ םיאלככ | (אנהב םשב
 ;ח"ה

 תורשעמכ (אפליא) ייפלחד הימשמ
 ,ר"ה ב"פ

 ,א"ה ב"פ ש"עמ יאמיס 'ר םשב

 ,,ח ןירדהנס יאלמש 'ר םשב
 א"ה א"פ תבש אנסרכ ןועמש 'ר םשב

 ,(ארומאה יסוי 'רב א"ר אוה םשש הארנו)

 םינושארה םיאנתמ תולבק ודיב ויה ןכו
 הירזע ןב א"ר םשב רמאש | וניצמדכ
 תורובב :יעומש .ןב א"ר םושמ ה תומפי

 :זיןילוח יו בנ

 ורמא ,ל םשו) : טכ ק"ב לאעמשי 'ר םושמ
 אלש עורדובייש ממויהפר .הנוכה ןיא ךא ובו היהש

 ,םלועמ ותוא האר

 םיהספ ןיבא 'רםשב רזעלא 'ר וניצמש המו
 תועובש ,ב"פר ןימיג ,ד"ה גו"פ תובותב ,א"ה ר"פ
 יסזי "רב יא"ר  "ףלעב  *תדאב הפכו אה א"ב
 "'ך םתס םשב ארקנ תומוקמ המבב םגש ארומאה

 רמאיש ןומדק ןיבא 'ר םלועמ היה אלו רזעלא
 .(ומשב א"ר

 אייח 'רםשב הוכלה רמאש וניצמ ןכו
 ז"פ .,א"ה .ב"פ תמורת  ,ר"ה יב םאפכ

 ו"פ ,מ"ב .רפוסי .ןכו המפר ומכרה קה
 לודגה אייח  'ר ינפל .אבש השעמ ד"ח
 דצ, ח"פ .נ"חב "האר םכחה ברחו רכו

 ח"ְר .דוע .היה י"אל א"ר אובב, ל" 6
 ודימלת היהש וילע ורמאו יח לודגהו
 י"פ מ"בו (מ"בבו ה"ה ט"פ תובותב ימלשורי)

 רפומו ח"ר ינפל השעמ אבש רפסי ד"ה
 םירבדה ןינעמו ח"ר וב הרוהש הארוהה,

 ,וינפל ובשי " תעב הז היה כ ארנו
 ומש לע ריכזמ רשא תוכלהה םנ ילואו,
 ןירבד לכו \ .ל"בע  םא"פ רגבה | לבימה
 ארמגהל קפס היהש עודי אלה םה תועט

 תובותכב



 תרפ ןב רועלא "ר 14

 :גק תובותככ
 ךיראה אל תועדה לכלו | ,אייח 'ר וא
 עמשנ אל ולוק יכ יבר | ירחא םימי ח"ד
 ותרבס יפל כ"או ,הבישיה ימכח ןיב דוע
 ונממ לביקו אייח 'ר תא האר א"רש
 היה כ"או ,יבר תא םג א"ר האר כ"א
 היה ןנחוי 'ר יכ ,ןנחוי 'רמ הברה שישק
 ותולעב א"רו | ,יבר תריטפב | םימי לוע
 ברד ודימלתו רודה לודג רבכ היה י"אל
 'הב ,ןבכ "רבב  ם"לב .,'זא .היהו .,לאומשה
 י"אב  ..ןיירע היה ..המצעב בר ןאו הנש

 האקשנ ,יי"ה .ימוב דאו ובר רכ ג"רייימיכ

 ,ארוסב ותבישי המש רסיו לבבל ךלה
 תא דוע אצמ י"אל א"ר אבשכ ךיא כ"או
 תעד אוה ןכו +ונממ לביקו | אייח 'ר
 האר אלש רזעל 'ר ךרע ימלשוריה אובמ
 ,אייח 'ר תא

 י"אל" אב - א"רש הפרד \ .הרוי .תמאהו =
 יבר תריטפ ירחא הנש םיעברא ךרעל
 ,יברד .ידימלת תא םש אצמו אייח 'רו
 ודימלת היהש םכחה רמאי אל המל אלפלו
 היהש :םב ק"ב שרופמכ לאעמשי 'רד
 ה"פ תובותכ ימלשוריהמ איבהש המו ,ובר
 אבומש הזה ימלשוריה תא האר אל ,ה"ה
 ןברק לעב ןואגהו | ,ד"ה א"פ | ןישודיקב
 'ר רימלת ל"צש ושוריפב היגמ הדעה
 תויארב םש ראבמו ,אייח 'רלש אלו ןנחוי
 ימלשורימ איבמש המו ,תותימאו תורורב
 יםוי כ ךפאש הפו דיה ביפ ןיבוש

 איה יךל , .ךיסכ על "רך ירתא לבב
 השמ ינפב שרפמכ טושפה טשפה ,"הבור
 יב ןעי ,מ"כב וירבד לע ךמופ אוהש םש
 ודימלת איעשוא 'רמ אייח 'ר תרות לביק
 'רש עדי אלה ,ןהילע ךומסי אל המלו
 ושמשו ובר תיב לכב ןמאנ ובר איעשוא
 ,"הנשמה יבא, א"ר וארקש דע וימי לכ
 ר"א א"רא א"ה ג"פ תבש רפסי ןכו
 לודגה ח"ר תא יתייה | תרשמ איעשוה
 לכ ןכלו | בו ימת לי "יהלשמ .יתייהה
 ס"לב הבור ח"ר םשב רמאיש תוכלהה

 ,רורב הזו ודימלת איעשוא 'רמ לביק | יבר םא ,םדוק רטפנ ימ
 םשמש רשא םילודגה ויתובר ורטפנשכו

 'ר ינפל בשיו ול ךלה תוטעומ םינש ךא
 ,אירבטב .הרות ץיברה רבכ רשא ןנחוו
 היה םייחב איעשוא 'ר היהש ו"כ ךא
 ויתוקפפ עיצהל םיקרפל ךלוה י"ר םג
 ןנחוי 'ר היה זא רטפנשכ לבא וינפל
 לכ ,ובשי לינפלו י"א לכב רודה שיר
 ירו פא 'רו לב"שרב רודה | ילודנ
 24 הרכ ןמש ברו א"ב אייח 'רו

 ושמיש א"ר םגו ,דועו ,יריא רב בקעי
 ,קהבומה ובר תמאב היהו | ,םיבר םימי
 םהיתוכלה רמאשב ןימדוקה ויתובר ןכלו
 רעצמ ןמז ךא לביקש ןעי םמשב ורכזנ
 קהבומה ובר היה ןנחוי 'ר לבא ,ןהמ
 עודי היהו םינשב תורשע ושמש רשא
 ,ןנחוי 'ר לש אוה א"ר תרות לבש לבל
 קוכוב וה רכ א"ר ,גנ אמוי וניצמדכו
 ןח יה עב הוה רכ ןנהוי \ 'רד הינימ
 דע היתכודמ א"ר יאק ןיחג הוה ייוגסל
 א"ר יעב הוה דכו ,הינימ י"ר יפכימ יוהד

 יסכימד דע הירוחאל ליזא אק הוה ייוגסל
 ךא אוה תאזה האריהו דובכהו ,י"רד הינימ
 ארק :איק תובותכבו ,קהבומה וברל
 ,: רנק ב"ב שוריפב אוה ןכו ,יבר י"רל
 ,ודימלת א"ר היהש : הכ הרומת

 םימעפ א"ר בש הזה ןמזה ךשמבו
 לאומשו בר ויתובר ייחב דוע לבבל תודחא
 ןיבוריע וניצמש הזו (םיטרפה ויקסעל ילואו)
 אתעמש אהל רמאקו אנורַב בר ביתי : רע
 רמא בר יב רב א"ר ל"א (לאומשד)

 יל יוחא ל"א | ,ןיא ל"א +יכה לאומש
 רמד הימקל אתא היל יוחא היזיפשוא
 רצק ןמזל אבש ןעי הזו  ,'וכו לאומש
 ,לאומשד היזיפשוא ןכיה ולאש ןכלו לבבל

 ויתובר תרימפ ירחא םגש וניצמ ןכו
 אתירבמופכ הדוהי בר ךלמו לבבבש
 עלקימ הוה יכ רזעלא 'ר :כ הדנ ורמא
 אמד יז הוה אל הדוהי ברד הירתאל
 .(םימדב לודג רתויה יקב היהש פ"עא)

 זי"עו



 תדפ,:ןב .רזעלַא

 ימלשורי וניצמש המ ונל ראובי זי"עו
 תומביב הרצקב אבוהו) : בידא"ה ב"פ תוכרב

 'ר לע ךימתפימ הוה ןנחוי .'ר לזו(
 היל ימח רזעלא 'ר הוהו ירוא רב בקעי
 ןילימ יתרה אה רמא יומדק ןמ רמטימו
 לאש אלד אדח ,יב דיבע איילבב ןירה
 ימשב אתעמש רמא אלד אדחו ימולשב
 לאש אל אריעז ןהיבג ןיגהנ ןוניא ךכ ל"א
 א"רד ןיערי אמלע ילוכ -- הברד הימלשב
 | ,ןנחוי "רד הידימלת

 ךא הוה השעמה לכ תא ןיבהל לכונו
 םימעפל ךלוה היהו ילבב היהש א"רש ןעי
 ודימלת םינש המכ רבכ ותויהב לבבל
 םולש לאוש היה אל י"אל אבשכו י"רד
 קהבומ ובר ןידכ ונממ ארייתמ היהש ובר
 י"ר םש ריכזה אל שרוד היהשכ םג ןכו
 י"רד ודימלת א"רש ןיעדי אמלע ילוכ יב
 ,אוה

 א"ר ךרע ימלשוריה אובמב גגש הזבו
 דגנ אוהו ,י"א דילי היה א"רש רמאיש
 א"רש שוריפב ורמאש ונאבהש ימלשוריה
 ל"רש :הכ תובותכ וניצמ ןכו (ילבב הוה
 אלו י"ר תוכלה א"ר רמאש וילע םעב
 ,ומשמ רמא

 לודג דימלת ריקוהל ךיא עדי ןנחוי 'רו
 : בע .תומבי ' ל"רל  רילע . רמא]ה שמ
 יפמ השמכ שרודו בשויש תרפ ןבל יתיאר
 וילע  י"ר. .רמא ,ןב  תותירבבו "ומפ
 :ַה תוכרבו | ,וניניב הז לדג םונש 8
 'ר היבגל לע א"ר שלח א"פש רפוסי
 ל"א | םירוסי ןיביבח םא ולאשו ןנחוי
 הידי = היל  ביהי -- ןרכש אלו ןה אל
 ,הימקואו

 השעמ .דוס ול רוסמל ןנחוי 'ר הצר ןכו
 בישה היתונתונע בורב א"ר ךא הבכרמ
 א"ר הלעתנו ,,גי הניגחכ יאשק אל ול
 שרופמכ ולש רבח דימלתל השענש דע ב"ב
 .א"פר ןירדהנס ימלשוריב

 םג אירבטב ןייד היה הארנה יפכו
 יול 'רש ג"פס ןיררהנסכ ןנחוי 'ר ייחב
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 אב, םוכמבא ..'ר ,ןכו . א"ר ,ינפל | [ירל אב
 ב"ב הניצמ  ןכג .,ןנחוי. ?ר יוחב 2יגפל צל

 ,ויק .ק"ב .ןבו. ,תונוממ. יגיד ה תחש
 ןב .,.ש"רךד .יבנלו ל", אבא = ?ל ' החמש
 ,ימרגד יניד יניידד תדפ ןב א"רו םיקילא
 םהל היהשכו ,ג"ה ה"פ ןיטיגב אוה בו
 ח"פ ב"בכ ןנחוי 'רל ולאשו ואב קפס
 ל

 םידימלתו יטרפ הבישי םג ול היהו
 ,ןלהל ראבנ רשאכו וינפל ןיבשוי הברה
 תובותבכ רוביעה דוסב בשילו ךמסהל הכזו
 יב. א"ר ה"ה .ב"פ ה"ר  ימלשוריו .,םיל
 ,ארחמ יל יטלפ רמא י"אל קילס הוה
 יִכ ,יתרתמ יל | יטלפ רמא | והוכמם "כ
 יל יטלפ רמא רוביעה דוסב והובתוא
 רע כ"כ וילע הביבח התיה י"או ,תלתמ
 ןוע אלב יורש י"אב רדה לכ רמאש
 ..איק תובותכ

 אעראד ירמ,לודגה םשב ארקהל הכזו
 הדנבו ,:טי ןיטיג ,: מ אמויכ "לארשיד
 היהש .ןעי ןּכ והוארק .ןכלש :ררמא כ
 אוהש א"פ ריבהש רע כ"כ םימדב יקב
 יה דוס: הילע ירק , ימא ידו הומו טד
 | ,ויאריל

 רע כ"כ , י"אב  .חרזא | לוכז ל סבלה
 וחלש , ורמאש מ"בש זי ןירדהנס ורמאש
 ויתוארוה חלש ןכו ,רזעלא 'ר אוה "םתמ
 וניצמ .ןכו .(גופ ןילוח 5. ןימינכ לבבל
 א"פ ק"בכ ונממ לאש חלש הדוהי ברש
 ,ד"ה א"פ ןישודיק ,א"הס

 לגאשל...א"רל חלש .. .אבקוע | רמ/ ]בו
 | .ז ןימיגב ונממ ותצע

 ימלשוריכ םיינע סנרפ היהש וניצמ  ןכו
 ,ו"ה ח"פ האפ

 די ומכ .היהש שיקל שיר רבלמ הנהו
 היה ,שממ רבח ול היהו ןנחוי 'רד ונימו
 'הה ,.גדימלת - ,ילגרנ ..לבמ לוט ור
 הזיא ל"רמ לביקש וניצמ תמאב יכ ,ןנחוי
 תוחנמבו ,ל"רא א"ר : וב תורוכבכ תגלה
 הכלה .א"פ ,ךמאש \ .ל"ר .הילע םעב נצ

 רמה"בב
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 הרמא אלו ל"ר רמאש המ דמה"בב
 וילע סעכ ל"רש :הכ תובוהכ ןכו ,ומשב
 היהש ל"רו ,ןנחוי 'ר םשב רמא אלש המ
 א"ר םע רברמ היה אל י"אד יפיקתמ
 ליחתמ א"ר היהשכ לבא :ט אמויכ הלחת
 ק"בו ,.ה 'םיחבוכ הבישמ היה .וילא רברל
 םא תוארל רניד ל"ר והארה א"פש .ק
 אנכימס אק ךלעד האר ל"או אוה בוט
 תא אהו -- ילע תכמס יא א"ר ול בישהו
 ? תרמאד אוה

 לכבש לודגה אוה היה ל"ר תלוז לבא
 רטפנשב ,רפ מ"ב רפוסי רשאכו וידימלת

 ןנבר ורמא הברה רעטצמ י"ר היהו ל*ר
 . ,היתתעמש ןדדחמד תרפ ןב א"ר ליויל

 והייוורת ירמאד א"רו י"ר וניצמ ןכלו
 אסי בכ ,ב בור הב ה תוכרבכ
 סב .תוחנפ 0 תופס ו רמי בב יש

 ,נ ןילוח
 (: וכ תומבי  ,,וכ הגיגח וניצמ ןתוקלחמ

 בל ירקח רפסבו ,,גנ \ םוחפז ,,הל .המוס
 א"ר םשב רמא יברש רמאי 38 רצ בנ"ח
 ףאו דיעה רקשו ,חל מ"בו ,פ תבש פ"ב
 'ר- ל"צו רירברב לפנ ם"מש "רמאנ םא
 רמאיש םוקמ םושב וניצמ אל כ"ג ןנחוי
 ןנחוי 'רו ,ל"ר תריטפ ירחאו ,א"ר םשב
 הרצקב ,ר"פ מ"ב שרופמכ הברה רעטצה
 רתוי שרופמ ימלשוריב לבא  ,יידגא ר"ע
 ןינש 'ג דבע ןנחוי 'ר אי"ה א"פ הלינמב
 ,ארעצ ןמ ארעו תיבל תחנ אלר גלפו
 יניס רחמל אמלחב א"ר אמח אפיסב
 נחי יד לעאו"הלימי "ל .שדחמו "תחב
 ,רמאו

 הכישיל י"ר ךלה אלש םימיה ןתוא לכו
 וניצמש הזו  ,ומוקמ אלממ א"ר היה
 השעמ ז"הפ א"פ הגיגח ,ז"ה ג"פ םיחספ

 ימא 'רו יפא 'רו (אבא רב) אייח "רש
 ןיכיה םלאשו א"רד אשרדמ יבל ותא אל
 תנוכ הזו ,רגל דסח לומגל ל"א ןותיוה
 ,א"רא ,ונ ,ה תורוכב ,,הפ תוחנמ ילבבה
 אהיילעמ אתלימ אמלחב יאזח ןנחוי 'ר

 תדפ ןב רזעלא 'ר

 ,אנימא
 ןמזל א"ר היה ןנחוי 'ר תריטפ ירחאו

 תוחנמב וניצמש הזו אתביהמ שירה רצק
 יעב תוחנמב א"ר טישפ יכ יסא ר"א :וכ
 םשב אסי 'ר י"הס ד"פ הליגמבו ,יכה
 לבא ,ומשמ תוכלה המכ םש רמאו ,א"ר
 ראכנ  רשאכו י"ר ירחא םימי ךיראה אל
 ,החא הנשב ורטפנש ג"שר תודעכו ,ןלהל
 תירחאב א"רו הנשה תישארב רטפנ י"רש ונייה)

 ,(הנשה

 .י"אבו לבבב ויריבח

 תומבי יימלשוריב ,אדבו רב אבא 'ר
 לצא דחי ודמלו םירבח ויהש עמשמ ו"פס
 ו"הס ד"פ תינעתב אוה ןכו ,אנינח 'ר
 ל"א אנינח 'ר םשב רמא אדבז רב א"רש
 ,יכה תירמאתיא אלו יתייה ךמע א"ר
 אלו לודנ וינע היהש וכרעב ונראב רבכו
 ןכלו ויריבח םשב תוכלה רמולמ שוב
 ז"פ תיעיבשכ א"ר םשב רמאש וניצמ

 א"רל ארקש המו) ,ה"ה ג"פ ןירדהנס ,א"הס
 ,(ילבבב רמ ומכ אוה .ה הלינמב "ובר,

 ןח וכרב ניצמ יםא ירו ימא 'ר
 ול ןירשוק) א"רל אננג היל ןירטק ויהש
 םש ימלשוריבו (י"שר ,השא ואישהל הפוח

 היה אבא רב אייח 'ר םגש "הס ב"פ

 ןיבוריעבו ,; הכ םיחבז א"רא ימא 'ר ,םש
 פל לע אל .רועלא 'ר .ג .תורוכב .,,זמ
 יסא 'ר ,'וכו יסא 'רל היחכשא אשרדמ
 וב ליצ .ןכו +: ןכ תוכרב א"רא
 א"רל יסא 'ר ל"אש ,גי הגיגח וניצמו
 יא ול בישהו הבכרמ השעמ ךרמגא אה
 : גק ןילוחבו ,ןנחוי 'רמ אנרימג הוה יאכז
 רוחה .תפומ וארקו יפא 'רמ א"ר יעב
 'רמ לואשל ךרצוה אל א"רש -יש"רפו
 וכו יחכש ספא !רש עמש ךא יסא
 הליגמ רזעלא 'ר םשב אסי 'ר וניצמו
 .י"הס ד"פ

 לע י"רד ותנקזל בשי א"רש ןעי הזו
 = = אינפל וירבח לכ ובשי זאו ואסכ

 ! הבק ב"בכ 'א"רמ לודנ היה אנוה בר

 א"ראש



 תדפ 15 רושל
 רח

 (ה'ר) םילודגב חתפנ הז רבד א"ראש
 ,(ןכ א"ר רמא ומצע לע) םינטקב םייתסנו
 ,: דנ תבשכ א"רא ה"ר וניצמש המ לבא
 הלעש ינשה ה"ר אוה ,:ו תוכמ ,: בנ מ"ב
 .א"רד ודימלת היהו י"אל

 ,ביק תובותכב ונמוב ובלח 'ר
 וכו .ורמא א"רו ..ןומיפ . הו. .תוקלמ |

 ,: גל ןישודיק
 'ר אבשכ :זיק ק"ב ,יפפ רב אנינח 'ר

 ,א"רד הימקל וחלש וילא אבא
 'רל א"ר ל"א :ל ןישודיקב ,הישאי 'ר

 דע ךערכא בותית אל הירדד הישאי
 ,אתעמש אהל יל תרמאד

 דימה | םיקלוח אנינח 'רב :יםוו "ה
 ,וזטק םיחבז  ,:טי- םיחספ ,,נק ןיבוריעב

 יבכ הדנ א"רמ יעבו ,נ"ה רד"פ
 .(וקיתב ראשנש םירבה ךרדב)

 רמלש לבבב "וריבח היה הדוח
 וטדא"פ ר"הקבו לאומשו בר לצא דחוי
 ארחכ ןנינת הוה א"רו הדוהי בר רפוסי

 '] א"ר הימדקו אתתיא הדוהי בר ביסנו
 אטמיד םינש המכ רבעו התשמה ימוו
 וניצמדכ אוה ןכ תמאהו ,אטמ אלו היב
 א"פ ק"בכ א"רל לאש חלש הדוהי ברש
 זט"פר תומביבו ,ד"ה א"פ ןישודיק ,א"הס

 ,א"ר םשב רמא

 .: דנ ןיבוריעכ ונמזב רזעלא ןב קחצי 'ר
 יר אבשב :זיק ב"ב אהפנ קחו

 היה רזעלא 'רו ,א"רל וחלש וינפל אבא
 אחפנ י"ר שרד :רכ ק"ומכ ונממ ל
 ומא רמא רפקיאו תשש בר עמשו--
 ,איה איעשוא ר"א א"רד ?איה הידיד

 .;: גל ןישודיק ןומיס 'ר
 .ביק תובותככ ונמזב אריוע 'ר
 ןילויטמ . ווה .א"רו = איריק -.רב הבה

 ט"פ םיאלב 'וכו תונורא ואר ןירטסיאב
 ,ר"הס

 א"הס .ג"פ ק"ומ אבא רב לאומש 'ר
 תאד רבס תא המו אבא רב ןתנ 'רל רמא
 ! א"רכ ילע .ביבח
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 א"ר םע תקולחמ ,ןתנ רב לאומש בר
 ,: גמ הבוס

 שממ רבח היה םיקילא ןב ןועמש 'ר
 'ה ינפל | דחיב ודמל  םהינשו א"ר םע
 םינייח ויה יםחינשו ,ד"ה ת"פ ב"בב נחה
 יפפ רב אנינח 'רו והבא 'רש : זיק ק"בכ
 אבא 'רל ורמא אעליא 'רו אחפנ י"רו
 ןב א"רו םיקילא .ןב ש"רר  היבנל לז
 וארק םהינשו הימרגר אניד  יניירד תדפ
 יג"ה היפ .ןיטינ 1 3 תובותכב בח ל
 א"רו ,,ונ תורוכב ,,אפ ב"ב א"רל השקה
 א"ר םושמ עמשש המ תובלה ול רפמ
 ,ז ןילוח ,: הפ םיחבזכ עומש ןב

 ,ךלארבסא א"רל רמא ,חיק םיחבזבו
 ןב ש"רל א"ר השקה ו"ה ו"פ תובוהכבו

 ,םיקי
 א"לה ה"פ תוכרב ,אכא רב ןועמש 'ר

 ,ורקבל א"ר לעו שלחש

 ;וירמאמ ירמואו וידימלת

 אבא 'ר לזאש : טי ןילוחכ אבא 'ר
 ,א"רד הימק

 ,,אמק ,: דלק תבש א"רא והבא 'ר
 םירדנ  ,,זכ:הנינח .,,פ \ אמת .,למ הכומ
 ומ .ןיטינבו . גב ןיררהבס חל עב בל
 ןיעדוי ווה והבא 'רד הימשמ ןיבר חלש
 ,'וכו הלוגל א"ר .חלשש

 ,,חי הליגמ א"רא אחא 'ר
 ( "רו 'פותה תפרגל) ימא רב יובדחא בר

 ,;ט ב"ב א"ר םושמ
 ,:ע םיחבז ,: בע םיחספ א"רא יביב בר

 ,יטכ : אמוי יאירא\ תפי . רב .ןענקב ה
 ,ז ןירדהנפ ,:טכ תינעת  ,:וט" הליגמ

 ן: הק מ"ב ,: חל" תבש יהימשמ ?ימיד פס
 ינק \ ,גנ ם"בי א"רא ףסולי רב מרצ בס
 ,וירבחב ןייע אנוה בר
 הימק ביתי  אנניח רב אנוה

 ,ה"ה יה"פ .תורשעמ

 פ"ב רומלנ וניכר ירבדמ ,ךטא ארל
 השקה :,חמ  הדנבו \ ,א"ר לע אקו "בפ
 קילס יב ,זע תובותכ וניצמש המו ,א"רל

 ןח

 א"רד
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 ןירעש "ההופבא- " אדי! לע רמא = ז"ר
 'ר ל"צש אוה ס"מ אל םא ,לבבב רזעלאל
 השעמה רפיסש רמול רשפא ,רזעלא
 לאומש רמא ןכשו השעמה היהש ךיא
 .ליעל אבומרכ

 אמוי א"רד הימק יארק ימר אקירז 'ר
  צ וםוחבו " אד יהטוסק א"ר ה
 1 תוחנמ

 ןכו ,גמ תומבי רמא ןיבא רב אייח 'ר

 ,ונרמלמ א"ר היה
 זמ תינעת א"רא אמח 'ר
 .:ע ז"ע  ,.בפ ןירדהנס א"רא קחצי 'ר
 ב"פ תיעיבש ומשב יילבט רב קחצי 'ר

 ,א"פר ש"עמ ,ר"ה
 יחל רמא  ינמחנ "רב .קחצי יב

 א"רא ,,המ ןילוח א"רד הינימ יל אשרפמ
 הו הל

 רמאו א"רמ- לבקל דוע הכז הימרי 'ר
 השקה | ,ל ןילוחבו | ,:גס תבשכ  ומש
 ,א"רל

 ,ב"ח ר"פתיעיבש א"ר םשב אסנ 'ר

 רזעל 'ר  תועטב אתיא ה"פר ןיטיגבו
 'רב רזעל 'ר  אוהש וא  ,אסינ 'ר םשב
 ,יסוו

 /: ע. םיחספ ,: אכ ןיבוריע א"רא אלוע
 ןסר איי וקב = ב ושמיג ..- ,,רע | תובותב

 א"ר ייתב .רטפנו :ךיו םיחבז ,,זמ ןיררהנס

 לע אלוע תנא וילע רמאו וריפסה א"רו
 אלועש ,,איק תובותכ תומת האמט המדא
 ,לבבב רטפנ

 ,,וכ ק"ומ א"רא האריב אלוע
 תבש רמא (יתוהנהמ היהש) חב"ב הבר

 ןיטיגו ,א"רד  הירתב ןנילזא הוה יכ:בי
 ,חע אמויבו ,א"רד הימקל טג יתויא :ה
 הימשמ רמא : גמ הכוסבו ,א"רל לאש
 ;א"רה

 תובותכ א"רד הימשמ אנניח רב ןיבר
 ה

 ,: חל תבש הימשמ הדוהי רב לאומש בר
 הגיגחכ ודימלת ינמחנ רב לאומש 'ר

 תדפ ןכ רזעלא "ד

 אי הטוסכ ומע קלוח םגו ,א"הס ב"פ
 | מש קובי בכ :,בי

 ןיועו  ,,ד .תומבי א"רא תשש בר

 ₪ םיכ"ב

 :א"רד הימק ביתי ימיא רב אפילחת בר
 ,ד"ה..ד"פ תורשעמ

 .תורקיה ויתוודמו םיטרפה ויארקמ
 רותמ םינב המכו לודג ינע היה א"ר

 סנכנו הלחשכ :ה תוכרב חכומדבכ וייחב

 התא מ"מ ל"א .הכוב והאר ורקבל י"ר
 .הבוז םדא לכ ואל ינוזמ םושמ יא הכוב

 אמרג ןיד ינב םושמ יאו תונחלוש יתשל
 ןכו  ,(דחא ןכ ךא ול ראשנו) ריב יארישעד

 ,הב תינעתב שרופמ אוה
 אל םר זיקהשכו אבומ אתלמ היל אקיחד
 הכיתח חקלו םעטימל ידימ וליפא ול היה
 הב"קהמ שקבשכו ,בערמ ףלעתנו םוש לש
 "ול בישה אמלע יאהב רעטמצא יתמ רע

 אמלעל איכפאד ךל אחינ | ,ינב .רזעלא
 .,ינוזמד אתעשב תדליתאר רשפא אשירמ
 הזו ,דואמ הברה ורכש בה"עבש וחיטבהו
 ןבשתש ר"הי :זמ תוכרב דימת ללפתהש
 :םלשמ דב יכ) םולשו הוחהאו הבהא ונירופב
 ונקלח םישתו (ארגית יתאו שיקנ אדכמ ירעש

 ללכבו (היה בוט אל זה'עב וקלח יכ) ע"גב

 ,:דנ ןיבוריעכ הרותב למע | היה תאז
 ה"פ תוכרב ימלשוריכ ןהכ היהש פ"עאו
 תעשב ץוחל אצי שישת הוה יכ א"ר ד"ה
 ,ןכודל הלע ול .ורמאי אלש םיפכ תואישנ
 ןח איר ורמאש ,הכ + ק"ומ :חכומ ןכו
 ל"א (מ"המ) היל יזחתיא המורת ליבא אק
 .אפלח ירקיא שדוק אלו אנליכא אק המורת
 .עומש ןב א"ר לע יאקש רמול א"או) אתעש היל
 ךא תוישעמ בישח םש יב ןעי ןהכ ב"ג היהש אנתה

 .תונהיל הצר אל תאז לכבו ,(םיארומאמ
 ,חכ הליגמ .רפוסי רשאכו םדא םושמ
 :הוה אל האישנ יבמ תונתמ ול ורדששכ

 ,ליזא הוה אל היל ינמומ הוה יכו ,ליקש
 :ביתכד + היחאד וכל אחינ אל םעטה רמאו
 'לודג .היהש פ"עאו ,היחי תונתמ אנושו

 דואמ

 :תדפ ,ןבו א"ר

0% 



 הריעופ ןב רזעלא

 א"פ הגיגח וניצמדכ אישנה יניעב דואמ
 א"רמ שקב אבא רב אייח 'רש ח"ה
 (ינשה) אישנ ןדוי 'ר לצא ורובע לדתשיש
 תאצל הצרש דובכ לש תרגא ול ןתיש
 איבהל הצור ימלשוריה אובמבו  ,ל"וחל
 'ך רחא םימי ךיראה א"רש הזמ היאר

 אב"חרש ןעי ,נ"'שרמ לבוקמה דגנ ןנחוי
 ןיאו ,ןנחוי 'רמ שקב אלו א"רמ שקב
 חייומהל הצר אלש ןעי םאה היאר לצ םוש
 גישי י"עש וריבחמ שקבו רודה ןקז תא
 ירחא היה הזש רמאנ ןכל ותשקובמ תא
 ? רי" תלמה

 רמאי 94 דצ ב"ח בל ירקח רפסבו
 וב יכ ןעי י"אד ארמ א"ר ארקנ ןכלש
 י"ר תחת אישנל תויהל הלשממה הרחב
 םלועמ היה אל א"רו ,דיעה רקשו ,האישנ
 תנמזהל ךליל הצר אלש המו  ,אישנ
 תונהיל הצור וניאש ןעי םעט רמא אישנה
 ,םדא םושמ

 ןועמש 'ר תא הארש ע"א םחינ א"רו
 ןויבא היהו רודה לודג היהש אבא רב
 ינעה א"ר םגש דע םחל רסחו הכודמ
 מ"ב רפוסי רשאכו ותוא תונהיל לרתשה
 היחכשאו א"רמ רניד לפנ א"פש ג"ה בפ
 רבכ ל"א ול טישוהשכו אבא רב ש"ר
 .(וב הכזיש הצרש) ונממ יתשאייתנ

 הממ קחודב ותסנרפ אצמ הארנה יפכו
 ק"ב וניצמדכו תועבטמב לודג יקב היהש
 רמא | א"רו רניד היל  יוחא  ל"רש כ
 ןמ שאייתה אל אוה ךא ,אוה אילעמ
 ברח וליפא .י תוכרב רמאדכו םימחרה
 לא םדא לש וראוצ לע תחנומ- הרח
 תנתמש עדי ייכ ,םימחרה ןמ ומצע שאייתי
 הבורמ םתפרחו הטעומ םתנתמ | דו"ב
 ןויכ  :ו תוכרב רמאש המ הפי המו
 תונתשמ | וינפ תוירבל םדא ךרטצנש
 ,םורכב

 ר"בכ םיסנ ול ושענש וילע רפופיו
 א"פ השעמה היה יב א"רא בדאי"פ
 יתאצמ ש"צומבו  ,ש"עב רנ  יתקלדה

 וכ

 אתא כ"הבל לע א"פ : בס תוכרבו ,קולד
 (רוזנצהמ הנתשנו יאמור ל"צ) האסרפ אוהה

 אנוקרד אתא ,קפנו" א"ר .םל יוספה

 םדא ןתאו וילע ארקו היתשכרכל היממש
 ,ךיתחת

 וניצמ םלועה ינינעב הלודגה ותפקשה
 םדא לכ ,גס תומבי שרדש וירמאממ
 אל ותרזוע הכז ,םדא וניא השא ול ןיאש
 לכ לע םדא אבש רמלמ ,ודגנכ הכז
 אבש דע ותעד הררקתנ אלו היחו המהב
 יכ ורמאש םינימאמה דגנ אוהו ,הוח לע
 םיפוקה | ךרי יאצויו .הלשלתשנ םלועה
 רקיה לשמה רמא :זמ הליגמבו ,המה
 ,היל דיגס הינדיעב אלעת

 דע ,ב"ב ןה ןיבורמ וירמאמו ויתוכלה
 ימלשורי | ,ילבב ם"שב | םיפלאל ועיגיש
 .םישרדמו

 ךאו םוקמ םושב אצמנ אל ותריטפ
 ג"ח ותרגאב רמאי ןואג ארירש וניבר
 תחא הנשב ורטפנ י"רו א"רש ב"פס
 ונראב רבכו ץ"קת תנשב רטפנש ונייה
 יפכו ,תורמשל טצקת ל"צש י"ר ךרעב
 תריטפ ירחא י"אל אבש ליעל ונראבש
 ךרעל רטפנ אוהו ןושארה האישנ י"ר
 'הכ. ןבכ :ךרעל"זא היה יאו /הבקת
 םיעבש ךרעל יחו ל"קת ךרעל דלונ כ"א
 ,הנש

 רשא הרותב לודג ןב וירחא חינהו
 תדפ 'ר םשב ותרות הא ומצעב ול רסמ
 יסא "הד. .ארומא | :היחו גואו ו קופרבכ

 ,י"הס ד"פ הליגמכ

 ,הריעופ ןב רזעלא

 י"עש םלוע תפרחלו ןוארדל ומש ראשנ
 ימכח תא גרהו יקודצל ג"הב ןנחוי ךפהנ
 ימיבש וס ןישודיק .רפוסי רשאכ לארשי
 שיא בהוא ול היה ךלמה (ןנחוי אוהו) יאני
 הריעופ ןב רועלאו  ,לעילבו' יער םל ץל
 םשב אי"ה ט"פ הטופ רכזנה אוהו ,ומש
 ינהכ הרוכפ ןב הרוהיו הרותפ ןב רזעלא

 ילעב
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 118 רצ א"ח דו"דבו ,ןיפורגא ילעב
 תופכל תוגוז דימעה ג"הכ ןנחויש רמאי
 ןייע אל הליחמבו .,רשעמו המורת לע
 ןיפורגא ילעב ויה םה אברדאש םינפב
 רכזנה אוה קפס םוש ילבו הקוחב ולטנו
 ..וס ןישודיקב

 ,אנת ,(יבאיפ וא) אליפ ןב רזעלא 0

 רמא מ"מ ז"פ תורהמ הנשמב רכזנ
 םישנהש ינפמ אמטמ ע"ר מ"מ יכו
 תא תולגל הדושה איהש ןה תוינרגרג
 איה המ  עדיל התרבח לש | הרדקה
 ,התלשבמ

 .(אתיירבד אנת) ,םחנפ ןב רזעלא

 ב"פ םיבז .אתפפותו ,חי .אמוי ךכזנ

 א"פ הטוסבו ,הריתב ןב י"ר םשב רמאש
 הרותס רועישההמכ תקולחמב רכזנ ב"ה
 ילברב לבא .,ההותב ב .י"ה, .בחא .רכזנו
 רכזגו.,הומרו ןב א"ר .םש . םרג ,ד .הטוס

 ,ןק יה רבב

 ,אטרפ ןב רזעלא 'ר

 העברא וניצמ תאזה הלודגה החפשמה
 ,הרצקב םראבנו וז רחא וז תורוד

 ןמזב .ךרעל היה לודגה אטרפ 'ר
 היה אמרפ ןב רזעלא 'ר ונבו ,ןברוחה
 ,ןוידהת" ןכ אנונה 'דל  רבחו .רורה :לודנ
 השמח לע תוכלמל ספתנ תוריזגה תעשבו
 ץיררתהוב אנטה ידו / הוז "עכשיםירבד

 ךירשא תבח"ר ל"או ,דחא רבד לע ספתנ
 ,לצינ התאו םירבד 'ה לע תספתנש א"ר
 ,םידפח תולימגבו הרותב תקסעש ןעי
 ט"מ והלאש טפושה ינפל והואיבהשבו
 אל אפייס יא בישהו  ,תינת ט"מו תבנג
 אהדמו | ,אפייכ אל ארפס יאו ,ארפס
 ,יבר ךל ורק ט"מו ,אתיל ימנ אה אתיל
 וקדובל הצרשכו ,ינא םיסרט לש ןברש ןעי
 ,סנ ול השענ ותכאלמב יקב אוה םא
 ינא ןקזש ןעי ,ןדיבא יבל תיתא אל ט"מו
 ,םכילגרב | ינופמרת אמש ינא ארייתמו
 דחא שיא סמרנ םויה ותואבש סנ השענו

 אמרפ ןב רזעלא 'ר--אליפ ןב רזעלא 'ר

 ,תוריחל ךֶדבַע תוא תאצה ט"מו ,ןדיבא יבב
 םק דחאו = ,םלועמ םירבד ויה אל ל"א
 ,לצינ והילא .י"עו ודגנ דיעהל

 תחא הכלה ונממ הטילפל ונל ראשנו
 םירבד 'ג רמאש ד"מ ג"פ ןיטיג הנשמב

 ,וירבד .תא .ומייקו םימכח ינפל

 רמאש :ךא וניצמ  ותרות לביק יממ
 ,: בכ ןירדהנפכ יערומה רזעלא 'ר םשב
 ,הנבי  ימכח .ילודג לכ םע והוא וניצמו
 םע ב"פס שדוחב 'סמ ורתי אהתלכמכ
 אתפסותבו ,רזעילא 'ר םע אשה 'פו ,גה"יר
 אותו (.!,בקעי ןב א"ר םע ד"פ הכוס
 - .לאעמשי 'ה לע קלוח :הע

 + םי" תינעת וניצמ הדגאב וירמאמ

 םימשג ושענ קמ"הב ברחש םוימ רמאש
 הארו אב  רמא :ומ ןיכרעבו = ,ןיקומיצ
 ,םילגרממ ל"נמ רה"של לש חכ לודג המכ

 אבומדכ ירופיצב היהש הארנ ומוקמ
 םיבתכ ואב א"פש יעסמ שיר אמוחנתב
 ואבו  ירופיצ ילודגל .תוכלמה ןמ םיער
 ,וחרביש ל"או אטרפ ןב א"רל ולאשו

 ןועמש 'ר ךא וניצמ ומשב םירמואה
 ,: בכ ןירדהנסכ ומשב רזעלא ןב

 יבר .ןמזב רודה לודג היה אטרפ 'ר ונבו
 יבר- השעוהשעמ םש ורמאש ,ק תובותככ
 רמא (הנשמב םש גב"שר אוה) םימכח ירבדכ

 ןב אטרפ ןב רזעלא 'ר לש ונב אטרפ וינפל
 'וש 'סותה 'יפו) לודגה אטרפ 'ר לש ונב
 כ"א (אטרפ ''ר לש ונקז יבא אוה לודגה אטרפ

 לה ביג, ,ארקנ .,וגבו ? הפי .ר"ב חב המ
 םיחספ רכזנה אוהו אטרפ ןב רזעלא
 :אטרפ ןב א"ר ,םירבד הב לפוכ יבר :םיק
 יהיה אטרפ ןב א"ר הזו ,םירבד הב ףיסומ

 יחכומדכ ותבישיבו האישנ הדוהי 'ר ימיב
 ו"הס אי"פ תובוהכ | ,ד"הס ד"פ הליגמ
 .אדבוע אתא אדא 'ר םשב הימלש רב איננח
 א"ר ל"א ןנברכ דבעימ אעב יבר ימוק
 ךניקז םשב ינתדמיל ןכ אל אטרפ ןב
 י"ר םג ארקנ היה ימלשוריבש עודיו ,'וכו
 המ ל"א אוהו "יבר, םתס םשב האישנ

 רמאש
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 ,האישנ י"רד וניקז היהש גב"שר רמאש

 גב"שר יכ יבר לע הנוכהש רמול א"או

 ,וניקז אלו ויבא היה

 ןב .רזעלא .ךרע .הרותפ ןב רזעלא
 ,הריעופ

 .(ןתינתמד אנת) ,קודצ 'רב רזעלא 'ר

 איבוברע האב הזה אגתה ימי ירבדב
 רמאנ םא וליפא רשא דע רךואמ הלודנ
 ,תוכובמה ןמ ונאפרנ אל ןיידע ויה םינשש
 ו"ה גנ"פ הציב אתפסותב וניצמ יכ ןעי

 אבא לעו קודצ 'רב א"ר לע וילע ורמא
 םילשוריב םינוונח ויהש .תינטב ןב לואש
 וניצמ .ם* תוכרבו ' ,"םהייח וטו ל
 תונורא ג"ע ונייה ןינלרמ צרב"אר רמאש
 תיבה ןברוחב היהו ,לארשי יכלמ תארקל
 ןכו  ,גלחא"פ ר"כיא שרופמכ ויבא םע
 םיאלככ מ"ר םשב רמואש ותוא וניצמ
 צרב"אר ותוא קפס ילב כ"או ,ב"מ ז"פ
 לוכי אל םילשוריב ינוונח וימי לכ היהש
 צרב"ארו ,ןברוחה תעשב םימי לוע תויהל
 תויהל לוכי אל ןברוחה תעשב היהש
 ומצע קורצ 'ר רבדב ןכו :,מ"רד ודימלת
 ,הלודג איבוברע האב

 תויארב שרפל | וניכז בר ןויע ירחאו
 םימכח ודימעה קודצ 'ר תחפשמש תורורב

 שלשל בורק תורוד העבש ךשמ םילודג
 רוד ירחא דע ללה תומי ןמ הנש תואמ
 ,יבר

 ןהכ היה קודצ 'ר םא ראבנ םדוקמו
 ,אל םא

 תורוכב שרופמדכו ןהב היה קפס ילב
 םומ וב לפנו רוכב קודצ 'רל היהש ול
 םומ וב לפנ רמול ןמאנ וניא ןהבש עודיו
 שי םא ולאשו עשוהי 'רל קודצ 'ר אבו
 ןה = י"ר ל"או . ה"על \ רבח" ןיב" קולה
 אמויב 'פותה ובתכ ןכו ,(ןמאנ אוהש שוריפ)
 'רב א"רא :םי תוכרבוו ,

 (םיתמ לש) תונורא ג"ע ונייה ןיגלדמ קודצ
 זמ"פ נ"רד תובאבו ,לארשי יכלמ תארקל

 קודצ 'רב רזעלא 'ר--הרותפ ןב רזעלא

 אתינורטמהו הבשנ צ"רש השעמב ב"ה
 בישהו ,הב עגנ אל אוהו החפש ול הדחי
 ונא ולא לכמ ,ג"הכמ אוהש  ןעי .הל
 שקעתנש אל םא ןהכ היהש רוריבב ןיאור
 ימי  ירבדל אבנ התעו .,הרשיה תוועל
 ,תאזה הדובכה החפשמה

 ךרעל היה החפשמה שיר קודצ ('ר)
 אמוי רפוסי וילעו ללהו יאמש ימי ףוסב
 ןילועו ןיצר ויהש םינהכ ינשב השעמ  ,גב
 תומא .'ד.= ךותל..ןהמ ,ךחא .םרק ערב
 בלב ול... עבו ןיבס . .לתנ הבובה וש
 רמאו םלואה תולעמ לע קורצ 'ר דמע
 איבהל  ימ לע ונא -- לארשי תיב וניחא
 ,תורזעה לע וא ריעה לע הפורע הלגְנ

 ןירה תמאב יכ .הצילמ ךרד לע א
 ,הפורע הלגע האיבמ הניא םילשוריש עורי
 םירקיה וירבד .רמא ובל ורמכ אוה ךא
 םתגרדממ ודרי הרועה םגו םילשוריש
 ,הפורע הלגע איבהל וברצוהש רע בכ"ב
 ב-לאוי בותכש ומב ןהכ היהש היאר הזמ םנז)

 רואמ בורקו ,(םינהכה וכבי חבזמלַו םלואה ןיב

 תוינומדקב רכזנה אוה קודצ הזש רמול
 ,ישורפה קודצ םשב ארקנ היהש םידוהיה
 םעה תא הרחוע ילולגה "יהחוהיה הא ןהג
 אירופ בוצנש .ןעי ימור - תוכלמב .דורמל
 רזעוי ךאו םתולגלוגל י"ב תא דוקפל הוצ
 םכחה תעדלו ,הדירמה םיקשה םותיב ןב

 קודצ "רה. .אוה 208488: דצ חו

 ,;וט תומכי רכזנה יאמש לש  ודימלת
 קודצ ינב ינשב השעמ ודא"פ ר"כיאבו

 אבומדב ל"צש הארנ ךא  ,ובשנש "ןהבה
 המו .לאעמשיי .'ר = נבי לע" חנק ושוב
 אריגשמ .ךא אוה "קודצ 'ר,  ארקנש
 רוע ןיארקנ ויה אל םהימיב לבא אנשילד
 ןב ול היה יקורצ- "ה הזו = ובר שב
 רמאנ וילעו ,קודצ 'רב רזעלא "ך םשב
 לע וילע .ורמא ו"ה ג"פ הציב אתפסותב
 תינטב ןב לואש אבא לעו קורצ 'רב א"ר
 ,"םהייח ימי לכ םילשוריב םינוונח ויהש,
 םש ךא השעמה אבומ ,טכ הציב ילבבבו

 רסח



 הציב ימלשוריבו ,צ"רב א"ר :תבית רסח
 אבאג.;קורצ: רב:!א"רב +.השעמ,ח"הי גיפ
 ימי לכ, תבית רסח םשו 'וכו ב"ב לואש
 תינמב ןב לואש אבאש עוריו "םהייח
 םדוק הנעתהש קודצ 'ר יבא ןמזב היה
 ונמאנו ,ה"מ רכ"פ תבש שרופמכ ןברוחה

 ימי לכ ריחש | אתפסותה תסרג  רנילש
 תואמ 'ג וסנכו םילשוריב םינוונח םהייח
 םואיבהו תודמה ירורבמ (אמזוג) תויבח
 אל םימכח ל"או םילשוריב םירבזגה ינפל
 ליאוה אלא ןכ תושעל ןיבירצ | םתייה
 יכרצ ןהב השעי םכמצע לע םתרמחהו
 ;םיכל

 הליגמ אתפסותב רכזנ צ"רב א"ר הזו
 צ"רב א"רב .השעמ הרוחי "אש .ר"ה .ן"פ
 היהש םירדנסכלא לש תסנכה תיב חקלש
 ןכו ,וצפח לכ הב השוע היהו םילשוריב
 םש ךא א"ה ג"פ הליגמב השעמה אבומ
 הלינמ ילבבבו ."תילשוביב ₪ תבית/ הפח
 תבית רסחו רזעילא 'רל והורכמש וכ
 א"ר .לע .יאקש  רמול .א"או "קודצ רבו
 ךר היהש ןעי ןברוהה הארש קורצ 'רב
 .ןלהל ראובמכו זא םינשב

 ןגהוי- 'הד .,רימלת*חיח+ צפיאה הזו
 :ומ תומביכ יאמשד ודימלת | ינרוחה
 דמול יתייהשכ קורצ רב רזעלא 'ר רמאד
 אתפסותבו) ינרוחה | ןנחוי 'ר לצא הרות
 (תינהוחה  ןב א תיברחה | ןב | םרג ב"פ הכוס

 = חלמב הבירח תפ לכוא היהש יתיאר
 דימלתש פ"עאו -- אבא תא יתעדוהו יתאב
 אלא השע אל וישעמ לכ היה יאמש
 לע יאק טושפה טשפ יפלו ,ה"ב ירבדכ
 ,ויבא

 רב א"ר הזש הארנ הרעשה יפ לעו
 ב"ה | ז"פ םיאלב = הנשמב .רכזנ : קודצ
 תסרגו ,תומא 'דמ םהיניב שי םא רמאש
 ,קודצ רב א"ר אברעמ | ינבד אתינתמ
 רחא הנשמב םש רכזנש צרב"אר לבא
 ,ראבנ רשאכו ישילשה צרב"אר אוה מ"ר
 ונבו
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 ,ונ ןיטיגב .רפוסי וילע רשא קודצ 'ר
 ברחיל * אלד תינעתב הנש 'מ בשיש
 ר"כיאבו | (הגלפה דצ לע אוהו) םילשורי

 אבשכ ךיא תוכיראב שרופמ אל"א"פ
 הנבי יל ןת ל"או םוניסיפפא ינפל ז"ביר
 אציש שנ רב לכש ושקב םגו ,הימכחו
 השעא תאז ול בישהו לצני תועש 'ד דע
 הנה םאיבהו חלש בהוא הזיא ךל שי םא
 קורצ 'ר תא איבהל י"רו א"רל חלשו --
 רסיקה ל"א זב"יר וינפלמ םק והואיבהשכו
 ?םק התא סואמו לכ רפה הז ןקז ינפמ
 דוע ונל היה ולאש ךייחב ינא עבשנ ל"א
 ךל היה וליפא זא והומכ קידצ דחא שיא
 רפיסו שובכל לוכי תייה אל םילייח םילפכ
 זאו ,םינש המכ תינעתב בשוי אוהש ול
 .ותואפרל אפור ול ןתנ

 'ך לש ויבא תמש השעמ ,כ ק"ומבו
 והועידוהו [בי"פר תוחמש ידמ לש] קזנינב קודצ
 ןב עשילא תא לאשו אבו םינש 'ג רחאל
 תיתימאה אסרגו ס"מ לפנ ס"לבו ,היובא
 'ר לש ויבא תמש השעמ .רמ ריזנבכ
 עשוהי 'ר תא לאשו -- [י"שר  ,ןהכה] קחצי
 סורגל א"א יב ,ומעש םינקז 'דו עשילא ןב
 היובא ןב עשילאש (א ,כ ק"ומ תסרגכ
 ראובמכ קודצ 'רמ הברה םימיל ריעצ היה
 רמאש בי"פ תוחמשב ראובמש (ב ,וכרעב

 תעשב אבא יל רמא ךכ קורצ 'רב א"ר
 טקל ףוסבו העקבב תלחת ינרבק ותתימ
 יתישע ךכ ויבאל השעש םשכ -- ימצע
 תעשב היה קודצ 'רש הזמ עמשמו ,ול
 ידמ לש | קזניגב תמש אלו ויבא תתימ
 ,םילשורימ וא הנבימ הקוחר איהש

 הנשמב יי,הברה - רָּכזנ - קודצ  'ר הזו

 זב"חוי ןברל ואיבהו השעמ ה"מ ב"פ הכוסכ
 תובתוכ 'ב ג"רלו לישבתה תא םועטל
 ,הציבכמ תוחפ לכוא קורצ 'רל ונתנשבו ---
 דיעה ו"מ א"פ | תורוכבו ז"פר תוידעבו
 . ח"מ "ב .תוידעבו ,קורצ 'רו .עשוהי 'ר
 אמממ | צ"ר.;םירבה ג
 ;87ר דיעה .ה"ימ נ"מ

 ,ב"מ ז"פ םשו

 תומורתבו



 08 קודצ 'רב רזעלא 'ר

 ריצ לע צ"ר דיעה ר"מ י"פ .תומורתבו
 ,רוהט אוהש םיאמט םיבגח

 ןבר אישנה | יניעב דואמ ביבח היחו
 ד"ה א"פ ןירדהנסב ונב תודעכ לאילמג
 היה הנביב בשוי נ"ר היהשכ צ"רב 'א"רא
 ,ולאמשמ = םינקזו  ונימימ בשוי אבא
 ג"רב השעמ צ"ר רפסי ב"מ ז"פ םיחספבו
 תא ונל הלצו אצ ודבע יבטל רמאש
 ג"ר אוהש ג"ר ךרעב ונראב רבכו ,חספה
 ברח .אלש דע .לודג | רבב הית תנו
 'רו א"רב השעמ : בל ןישודיקבו .תיבה
 התשמה תיבב ןיבוסמ ויהש צ"רו עשוהי
 צ"רד .רובבד השעמה זכו" כ"ד לש ב
 עשוהי 'רו ג"ר ןיב תקולחמה ווהתנ זי"עש
 ל. .תורכבב

 תא וריבעהשב םג היהש הארנ הזמו
 אלש פ"עא :זכ תוכרבב  ותואישנמ ג"ר
 'ר תא תונמל ורמא אלש המו ,םש רכזנ
 תודעכ לודג שולח היהש ןעי אוה קודצ
 הארא צרב"אר רמאש אידד"פ ר"כיא ונב

 םינש ןתוא לכ אבא היהש פ"עא המחנב
 ופוג רזח אל | (םימי ךיראהש) ]ברוחה רחא
 הצר אלש רשפא דועו .היהש תומכ וילע
 רמא רשאכו תונמתה הזיא וילע לבקל
 םשעת לא ה"מ ד"פ תובא ומצעב
 רופחל םודרק אלו םהב לדגתהל הרטע
 .םהב

 ינש צרב"אְר רמאש : בכ הדנירפונו כה

 ,הנביל .ןיעבטממ אבא הלעה \ םישעמ
 ,אל הדנב ידגא רמאמ ונממ ונל ראשנו
 הלחת תערזמ השא םימכח ורמאש המ
 אבש דע םימכח ושריפ אלו -- רכז תדלוו
 ותב הניד תאו -- ביתכד ושריפו קודצ 'ר

 ,'וכו תובקנב םירכזה הלת
 שרופמכ : רתריטפב | ה"ה :יא"ר יחפה

 אבא יל רמא צרכ"ארא ,בי"פ תוחמש
 העקבב הלחת ינורבק .ותתימ  תעשב
 'רב רזעלַא 'ר ונבו ,ימצע טקל ףופבו
 רקמה תוארל דוע הבז :ינשה קורצ
 רמאש ,טי תוכרבכ לארשי יכלמו ,ונינבב

 תארקל תונורא ג"ע ונייה ןיגלדמ צרב"אר
 ,לארשי יבלמ

 השעמ רפסי 'ב הנשמ ז"פ ןירדהנסבו
 ילבח הופיקהו | התניזש תחא ןהכ תבב
 היה אלש ינפמ ל"א | ,הופרשו תורומז
 םש ארמגבו ,יקב העש התוא לש ד"ב
 בכרומו קונית יתייהשכ  ינרכוז רמא :בנ
 רמא --- כ"ב ואיבהו אבא לש ופיתב לע
 ףפוי ברו) ,הוה םיקודצ לש ר"ב ףפוי בר
 ךיא .דואמ השקש ןעי ,הנשמה ירבד ךא םגרתמ
 תושפנ יניד ונדש ווניעב הארש צרב"אר דיעמ
 ולטב רבכו ןברוחה םדוק םימי לוע היה אוה אלה
 הנש םיעברא ןורדהנסה ונד אלש תושפנ יניד

 ירבד ףסוי בר ונל הליגו ,וט תבשב ןברוחה םדוק
 םיקודצה זא וטלשש ןברוחה םדוק זא היהש םימיה

 תיב לע תורצה לב ואיבהש םיצירפה םינהבהו
 יפב ונד םהו זא  ןירדהנסה ויה םהמו לארשי
 רצ ביחב ןיערג םכחחו ,ארקמ לש ןטושפכ םתעד

 זאש הלתו הזמ בהא רשאכ םימעממ השעי 9
 הזכ תושפנ יניד ונדו םתאנקב יאמש תיב ןרבג

 ויבא םע היה צר"באר הזו (לודג תועט העטו

 םע הכפהמה ךותמ לצינו ןברוחה תעשב
 אל"א"פ ר"ביא אבומדכו זב"יר .י"ע ויבא
 בה !אבא ל"א ויבא תא ואפרשכ
 םהוא דמלו ןידה אמלעב | והיירגא והל
 .תועבצאה ןובשח

 םירקי םינינע .המכ ונל ראשנ ונממ
 רמאש .בי אמויכ םילשוריב וגהנש המ
 ,םילשוריב תוטמ .ףא | ןיריכשמ | ןיאש
 ,םילשורי לש ןגהנמ היה ךכ :אמ הכופבו
 ךרח ירגת ןירמוא ויה ךכ :זטק םיחספו
 יבתוב רוה .ץךכ ודנו "בג זי םוילשקהובש
 רמא ,אע ןירדהנסבו ,םילשוריבש םירפס
 ותוא ןירוק  ויהו הזע םוחתב היה םוקמ
 ויה ךכ :,בכ .תורוכבו .:,אתריגפ .אתברוח
 רמא :מ  תוחנמו ,םילשוריב ןישירפמ
 וניא םילשוריב תלכת .ליממה לכ אלהו
 הליגמ אתפסותבו | ,םיהימתמה ןמ אלא
 םילשוריבש .. תורובח ;הוה-(ךפיי (תמאש ₪75
 ,ןיגהונ

 הליעמכ קמח"במ םיבר םינינע רפסי ןכו
 םינקז = הנממ ויה ןינתונ .רמא ז"מ ג"פ

 םהיבלולב
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 ןטק לול רמא .טמ הכוסבו ,םהיבלולב
 םיעבשל תחאו -- חבזמל שבכ ןיב היה
 ק"בו ,'וכו םשל םידרוי הנוהכ יחרפ הנש
 איבמו -- וניקתה הלודנ הנקת רמא :גק
 ב"מ ט"פ | תוחנמו ,ול רפכתמו ומשא
 רמא :חפ םשו ,ןיהב ויה | תותנש רמא
 ב"ב םילכ אתפסותבו ,'ובו םהז סט ןימכ
 ,תיבה \ רהב ויה תואסנולכ " רמא בפ
 'ג הילע ונמנו השעמ רפסי ,צ ןילוחבו
 ,התונפל םינהכ תואמ

 תב הארש ,זס תובותבב רפסי ןכו
 ןיבמ םירועש תטקלמ ןוירוג ןב ןומידקנ
 ,וכעב םיסוס יפקמ

 תיבמו ויבאמ םירבד הברה רפסי ןכו
 רב יש ךכ ,רמאש זרי .הציבכ 3כ"ר

 תבש אתפסותב אוה ןכו ג"ר תיב לש
 תסרגו קודצ ר'א אסרגה ,טי תבשבו) א"פ
 תוברב אתפסותבו | ,(הנובנ .רתוי אתפסותה

 הלפת ללפתמ היה אבא צ"רב א"רא ג"פ
 ,זל םיחספו ,'וכו ךתבהאמו ש"עב הרצק
 אבא רחא יתסנכנ א"פ רמא : בכ הציבו

 תבש א"פ רמא ,טמ םיחספו ,ג"ר תיבל
 ג"ר לש הנוממ ןינוז אבו -- הנביב אבא
 יתכלהו ץמחה תא .רעבל תע עיגה רמאו
 מ"ה ג"פ םש אתפסותבו ,אבא רחא

 ,הולפ רמה בפ יפירמ נפל  רבשיש .הפסו
 םימעפ רמא ב"פ הציב אתפסות ןכו
 אתפסותבו = ;ג"ד/תיבב. יתלכא "הפרה
 לה ןיתופכ כ 'רמא+בייפו בי'ב = 'םילב
 --רוהמ .רחאו אממ דחא אבא תיבב
 ,איבנה יגח בשי הזה רהוטה לעו

 ג"רד םילודגה וידימלתמ תמאב היהו
 היהו ,ר"מ ב"פ האפכ ומשמ הכלה רמאש
 שרופמכ ג"ר לש ורורמ דחאל שממ בשחנ
 לש ורודבו ארמגה ךירפש ,אמ ןיבוריע
 צרבא"רא- איתהו +שיהכ וכע ג"ר
 'מ לח א"פ ןימינב ןב | באנס ינבמ ינא
 איכהל םיצורש שוו) "וכו תבשב תויהל באב

 אוהש ומצעב רמאש ןעי ןהב היה אלש הזמ היאר

 הרקי אסרנ יתאצמו | ,ןימינב ןב באנס ינבמ

 רמאש ה"פ תינעת תליגממ 98 רצ םלשה ןיסחויב
 לבא ,ןימינב ינב האונס ינב לע  יתייה "לשומ,
 .(תאזה אסרגה אצמנ אל ונלש תינעת תליגמב

 ןיגהונ ויה ךיא הברה רפסי | ןכו
 ןיקסוע ונייהשכ רמא .אי תבשב ,הנביב
 רמא ,ומ הדנבו ,הנביב הנשה  רוביעב
 רמא .בכ םשו ,הנביב םימכח ושריפ ךכ
 ,הנביל ןיעבטמ אבא הלעה םישעמ ינש
 ב ,ישרפמ ויה ךכ :המ םשו
 אנינח 'רב השעמ ד"פס ריזנ ימלשוריבו
 ןועמש) ןכר היהו ויבא ורידהש אנינח ןב
 וקרב לאילמג | (ה"פ הדנ אתפסותב אתיל ןב

 ינא צ"רב א"רא -- וקשנו ג"ר רמע --

 ,הנביב שרודו בשוי ויתיאר
 ו מ דבלמ "צ"רב א"ר הז

 ,2 הנינחכ ע"רמ םג לביק ,ג"רמו ויבאמ
 השעמ אבו -- םישנ 'בב השעמ רפסיש
 ב"פ האפ רכזנ הנשמב ,'וכו ע"ר ינפל
 היפ .תורשעמ ,ר"מ ב"פ תיעיבש ר"מ

 ו"מ ג"פ םיחספ | ,(מ"ר םע קלוח) ד"מ

 ר"פ ה"ר ,ג"מ ו"פ םש  ,(מ"ר םע קלוח)

 ,ה"מ ב"פ תוירע ,ב"מ ז"פ ןיררהנס ,ז"מ
 הליעמ ,ו"מ ג"פ ןילוח ,ר"מ ט"פ תוחנמ
 םיפ םילכ "ח"מ ג"פ 'תודמ = ,ז"מ ג"פ
 ןפופ יפוי ""ר םע קלוה ו"מ םש :ה"מ
 ם"פ תורהמ ,(הדוהי 'ר םע תקולחמ) מ"מ
 ((וניר םע קלוח) ,מ- ו"פ תואוקמ | ,ת"מ
 ,ר"מ ח"פ הדנ

 ןכ רומח" 'ך ₪2  קלוה | תותיירבבו
 ווי רוי ם"ר "םע זמ הדנכ " הקורב
 םו" זק בב םירחא םע " .,בכ תורוכב
 ,הס ןילוח ג"ר

 םש אתפסותו :טכ תוכרב רכזנ ןכו
 ןיקלוחו הרצק הלפת והמ ורמאש ג"פ
 עפש ףטוא צ"רב א"רו ,עשוהי 'רו א"ר

 ,םתשקב הרהמ השעו לארשי ךמע תקעצ
 חפשו ,(5 הגינה ,:גל  םיחספ רכזנ ..ןכו
 רקיה ורמאמ ,מ ןישודיק ,,חי ןיטיג ,,גל
 םירדנ ,זה"עב םיקירצ ולשמנ המל הדגאב
 םשל םירבד השע רקיה ורמאמ ,בס ,טו
 םשעת לא ,םמשל םהב רבדו םלעופ

 הרטע |

 קי. הקויא=יייוש



 ןהכה עומש ןב רזעלא 'ר--קודצ 'רב רזעלא יר
-- 

 תויהל םודרק אלו םהב לדגתהל הרמע
 ,ה"מ ד"פ תובאכ ויבאמ לביק הזו ,וב רדוע
 עדונה ורמאמ ,ול ז"עבו ,,הס ריזנ רכזנ ןכו
 לע הריזג ןירזוג ןיאש הכלה ירעשב
 דומעל ןילוכי  רוביצה בור כ"אא רוביצה
 ,הב

 ויהו הלודג הבישי גהנ הארנה יפכו
 .גי תוירוה וניצמדכ הברה םידימלת ול
 מ"מ צ"רב א"ר תא וידימלת והולאש
 ןועמש 'רש וניצמו ,תרויג אשיל ןיצר לכה
 ןבו ,,ב תותירככ ומשמ רמא רזעלא ןב
 ..בכ תורובבכ לאומש

 רמא וניצמ ב"פס הכוס אתפסותבש
 לצא צרב"ארו ינא ןיאב ונייה א"פ יבר
 ס"לבו . ,םירעש . תיבל, ..ירגנ .ןב גת ₪
 ל"צש א"רגה תסרגכ ל"צו ם"ט הזוא לפנ
 'ר אוהו .ו"בר .בותב . הותש קש מופ

 ,יסוי
 םשב ןב דילוה קודצ 'רב א"ר הזו

 ;קודב "9

 רבח היהו הנשמב רכזנ אוה םגו
 ב"מ כ"פ תבש | רכזנו ע"רר ירימלתל
 רמול א"או ,הדוהי 'ר לע םש קלותו
 רדסי .יברש זב"יר ןמובש קודצ 7 אש

 ,הדוהי .'ר רחא רירבה

 םשב  ןב ול היה קודצ 'ר הזו

 .(ישילה) קודצ 'רב רזעלא 'ר
 םיאלכ וניצמדכ מ"רד ודימלת היהו

 הדנ וניצמ ןכו ,מ"ר םשב רמאש ב"מ ז"פ
 היחו המהב ןימ תלפמה צ"רב א"רא ,גכ

 א"רא : טצ תומכיבו ?'וכו מ"ר
 תחא תודע אלא יתדעה אל ימימ צ"רב
 ,יפ לע הנוהכל רבע תולעהל ושקבו --
 ריהסאו ליזאו \ יסוי' 'רד . הירתאב אה
 .הדוהי ."דד .הודתאב

 !: דמ .הכוס | ארמגה | הנל רה ו
 הוה | (י"שר ,בר לש ויבא) וביא רמאש
 םש רמאו קודצ 'רב א"רד הימק אנמיאק
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 א"אש וביא ךרעב יתראב רבכו ,ומשמ
 רדפ יפל צ"רב א"ר תא הארש רמול
 א"ר אוהש .. רמול .לכונ . לבא | ,םינמזה
 תופרג :.םש .שיו = ,מ"רד  .ודימלת  צ"רהב
 ,תורחא

 רכזנה אוה צ"רב א"ר הז יכ הארנו
 צ"רב א"ר שריפ ןמז רחא והזיא :די הדנ
 .'וכו הדי םישותש ידכ

 רכזנה ןדצ 'רש רמול דואמ בורקו
 יאמיס רו אוהש אתיירבב :ונ ןילוח
 ינואב ותבשו דולב הנש רבעל וכלה
 'ר אוה ,'וכו קפזב יברכ תחפרטב ורוהו
 ,ישילשה צ"רב רזעלא 'ר לש ונב קודצ
 םירכזנה םינורחאה םיאנתמ היה אוהו
 היהש ןיסחויהמ האצי הגגשו  ,תותיירבב
 ינועמש תלחנ לעבו ,םינושארה יארומאמ
 ,ןושארה קודצ 'ר אוהש בשחו הזב העט

 ,מ ןישוריקב אבומה השעמה קפס ילבו
 הל רמא אתינורטמ היתעבת "קש "ר

 קורצ 'ר אוה ,'וכו יאביל יל שלח אק
 'ר תא דימת וניצמש המש הארנו הזה
 רימת רזעלא 'ר תאו ,ויבא םש ילב קודצ
 דימת ויה רזעלא 'ר םשבש ןעי ,ויבא ש"ע
 ןלורבהל ידכו ..הז .םשב  םיאנק | (חמב
 ,קודצ 'ר םש ןכ אלו ,ויבא ש"ע והוארק

 .ןהכה עומש ןב רזעלא 'ר
 .(ןיתינתמד אנת)

 םינושארה וניתובר לכ ומיכסה רבכ
 םתס אתיירבב וא הנשמב רכזנש מ"בש

 י"שר בתכ ןכו עומש ןב אוה רזעלא 'ר
 : בע | תומכי זחל, ןיבוהיק מו תבש
 ,מ תובותכ אל ןימיב ויק

 םינורחאה וידימלתמ היה רזעלא 'ר
 ידימלת .לב..רתמשב .: בו תומביכ) ערר
 ע"ר אבש דע םמש םלועה היהו ע"רד
 ולאו םהל האנשו םורדבש וניתובר לצא
 א" .ש"ר יפו יב הדושמ הם וה
 ,העש התואב הרות ודימעה םהו עומש ןב
 א יק ..גצ םיחבז ,.מ  תובותכ .שרופמ ןבו
 ,הרמא ובר ע"ר תטישב רזעלא 'ר

 ןכו
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 דיוכ יו"פ"רריזנב עשוחי 'רמ .לביק .ןכו
 ילשמ שרדמבו .עשוהי 'ר םושמ א"רא
 א"ר לאש גכ"פו זי"פ אי"פ י"פ ו"פ ה"פ
 וארק עשוהי 'רו ,יבר וארקו עשוהי 'רל
 נב

 םיחבזכ גה"יר םשב רמאש וניצמ ןכו
 המ

 אתלכמ תיקסמרוד ןב יסוי אבא םשבו
 ,א"פ שדוהב

 ,א"פס ק"ב אתפסות ןופרטמ 'ר םשבו
 ךומסל אלש ורזגש רמשה תעשבו

 | תא זא ךמפ אבב ןב י"רו ,די ןירדהנסכ
 ךמסנ םערפשל אשוא ןיב ע"רד ידימלת
 יפכו .,וחרב .ןידימלת לכו נמס .אוה םג
 ןיביצנל ךליל הצרו שב"אר חרב הארנה
 עומש ןב א"רב השעמ גנההאר ירפסכ
 לצא .ןיביצנל וכלהש רלדנסה ןנחוי 'רו
 ועיגהו הרות ונמיה דומלל הריתב ןב י"ר
 ואבו ורזח -- י"א תא ורכזו  ןדויצל
 תולהא אתפסותב וניצמ כ"פעאו ,ןמוקמל
 ,תריתב "ב יה םשב איר  המאש ביפ
 א"רש .רמאי מיבר ב"ה | ךירד \ רפסבל

 בשי םשו .ב"ביר |. תבושיל | ןיביצנל .ךלה
 תולהא ,ג"פ תועובש אתפסות) וינפל שרדו

 בשיש םוקמ םושב אצמנ אל ךךא ,(בי"פ
 תועובשבו ,וינפל שרדו הריתב ןב י"ר ינפל
 בי"פ תולהאב ךא ללכ = רכזנ אל ג"פ
 איבהש ירפסה ונילע ןמאנו ,ומשמ רמאש
 ךלה אלו םשל ךליל ךא הצרש ומצעב
 ,רזחו ןדייצ דע אלא

 וצבקתהו ץראה טעמ הטקששב כ"חאו
 "פי תנינה / הטלשההיכ היריבה לכ תיבש
 תוכרבו :גל .תבשבו ,ה ב"פ ר"שהשו ,א"ה
 ,םוקמ םושב םהיניב ותוא וניצמ אל :גס
 םימי ךיראהש רוריבב ונל עודיש ןעוו
 ןיבירצ ןכל ,קהבומה ודימלת היה יברו
 םוקמב םורהל ול ךלה .א"רש רמול ונא
 ןוכנ רתוי וא כ"כ תוריזגה ועיגה אלש
 ותבישי המש רסיו לילגל ול ךלהש רמול
 תצקו ,הברה הרות םש ץיברהו הלורנה

 ןהכה עומש ןב רזעלא 'ר

 הופיפ .רישהשב = ותאצמ הזל | היאר
 וירבח לכו י"רו ש"רו מ"ר .וצבקתהשכ
 לכ ורמאו לילגה ינקז לצא וחלש אשואל
 וניצמ אלו ,דומליו אבי .דמל אוהש ימ
 ,הרותה ימכח לילגב ויה ואש םוקמ םושב
 והבישי א"ר דסי םשש רמאנ םא תלוז
 | ,הלודנה

 אב אלו ומוקמב ראשנ הארנה יפכו
 היהיש םוקמ םושב וניצמ אל יכ אשואל
 אלו ,גב"שר םע אירטו אלקש םוש ול
 םמע קולחיש וירבח ראשמ דחא םע
 ר"מ ז"פ ריזנכ ריאמ 'ר םע תלוז פ"אפ
 אל מ"רא -- עשוהי 'ר םושמ א"ראש
 םש אתפסותו םש ימלשוריבו ,'וכו אהת
 "ריאמ , וארקו פ"אפ מ"ר םע רבידש ה"פ
 רבידש רשפא הזו ,: בי ןיטיג אוה ןכו
 ריזנ וניצמ ןכו  ,ע"ר לצא םתויהב ומע
 יתאצמ איקסדרעל יתכלהשכ א"רא :ונ
 בשוי היהש שאר רתפ ןב עשוהי 'ר תא
 םולכ ול יתרמא הכלהב מ"ר ינפל ןדו
 ,ןה ,ל"א לממ ןב עשוהי 'רב יקב התא
 | למב ןב "רך יל רמא ךכ א"ר ל"א
 ,(רזעקא ל"צו רזעילא 'ר אתיא םשו)

 םידימלת כ"כ וברתה הלודגה ותבישיבו
 ,םתוא ליכהמ רצ םוקמה היהש דע םיבר
 לקה | הניבר לודגה ודימלת תורעכ
 ןידמול ונייהשכ יבר רמאש ,גנ ןיבוריעכ
 ןיבשוי = ונייה עומש ןב א"ר לצא הרות
 עומשל ןיברקתמ ונייהש) המאב השש השש
 ,(י"שר ,ז"אז ןיקחודו ויפמ

 וניהשכ :םע אמוי יבר  רפסי ןכו
 ונינפל ואיבה עומש ןב א"ר לצא ןידמול
 ץוח יארע תליכא םונלכאו םיבנעו םינאת
 | ,הכוסל

 תודעכ דואמ וילע ןיביבח ויה וידימלתו
 יתכלהשכ יבר רמאש ,חי  תוחנמב יבר
 עדיל י"שרפו) שב"אר לצא יתודמ תוצמל
 הל :ירמאו (ויתוקיפפ לאשלו  וידימלת יוצימ

 דומלל י"שרפו) שב"אר לש  ויתורמ תוצמל

 ףסוי יתאצמ (ינממ םכח א"רש המ תוצמלו

 ילבבה



 ןהכה עומש ןב רזעלא 'ר

 רתויב ול ביבח .היהו וינפל בש ₪
 ל"א ,(תחא הבלהל ועיגהש דע) תחאל דע

 תועמד שב"אר לש ויניע וגלז -- טחושה 'ר
 םכילע ןיביבח ת"רש ח"ת סכירשא רמא
 יבר היהשכ םגש םיאור ונא הזמו ,רתויב
 לואשל שב"ארל ךלה רודה לודנ רבכ
 ,ונממ ויתוקיפס

 אלפנ רבד יבר רפסי .רפ תומביבו
 א"ר לצא הרות דומלל יתכלהשכ יבר רמאש
 םילוגנרתכ וידימלת ילע ורבח עומש ןב
 אלא דומלל ינוחינה אלו איקוב תיב לש
 רמוא רזעילא 'ר  ,וניתנשמב .דחא רבד
 רכזכ הליקפ וילע ןיבייח םוניגורדנא
 םש 'סותבו ,(אברעמ ינבד אתינתמב אוה ןכו)

 לבא: ןניסרג  הזעילא . רש ובה =
 שוריפב אוה ןכו רזעלא 'ר סרג ימלשוריב
 יתשקב יבר רמא ח"פס תומבי ימלשוריב
 סוניגורדנאב "עומש ןב , ירבד יתאצמ אלו
 אל .. מ"מ .,ךירפו- . ,התובח ולא | הר
 אלש) וב עורגל אלש םושמ יא והוחינה
 יאדכ וניאש םושמ וא (ותעד א"ר ול הלגי

 ,דוע יואר היה אלש ןעי פ"שה קיסמו
 דצ םש הנשמה אובמ לעב ברה אבו
 תבישוש ותעדש) דול תבישיש יפל ל"זו 6
 ראשל תדגנתמ התיה (דולב התיה שב"אר
 רשאכ ןכל אישנ תיבל טרפבו תובישי
 וילע ורבחולצא הרות דומלל ..יבר .ךלה
 א"ד אלא דומלל והוחינה אלו וידימלת
 םושמ םעטה ח"פס תומבי ימלשוריב רשא
 ירבד לבב: לפלפמו | "וכו רב .עורנל אלש
 ,ימלשוריה

 שב"אר תבישיש ריעה רקש יכ םאו

 מטרפבו תובישי ראשל תדגנתמ התיה

 זמר םוש וניצמ אל רשא אישנה תיבל
 התיה םאו ,הזמ םוקמ םושב אזימר
 יברל גב"שר חלש ךיא אישנה תיבל תדגנתמ
 רפסיש תוישעמה ןמו ,הרות וינפל דומלל
 רמלש ןיאור ונא שב"אר תבישימ יבר
 לע וליפא ךלה אלו םינש המכ ולצא
 הצר אלש ןעי הזו : טצ אמויכ ותיבל ט"וו
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 ,החא העש וליפא שורקה ובר תא בוזעל
 הוה םכחה ברה לדתשי תאו לבב ל
 לכל ףסאמה ךא ,ימלשוריה ירבד ןיבהל
 זמ"פר ב"חב ר"ודב םכחה ברה תונחמה
 היאר איבהש ינומלא ינולפ ותואכ השע
 ז"ע דובעל הוצמש הרותה ןמ תשרופמ
 השע ןכ ,םירחא םיהלא םתדבעו רמאנש
 א"ר ןה םש ל"זו,  ,הזה  ימלשוריה םע
 ימיב .יכ.וירבח לכס  רתש םימי .ךיראה
 בשויו יח היה דוע יבר רימלת אנינח 'ר,
 םשב תארקנ רשא הלודג הבישי שארב,
 א"פ קלמער אתלכמב הבר אתביתמ,
 "וש אבומ אתלכמב יב לודג תועט העט הזבו)
 איבהל ל"ל דועו אנינח 'ר אלו ולאש היננח
 רמאמה רתוי תוכיראב אכומ אלה ומחל קחרממ

 'ר אלו רזעילא 'ר ל"צש חכומ םשו :ה תורובבב
 םידיפר ןושל יאמ ולאשש םש רמא רשאכ רזעלא
 רזעילא 'ר יאנתכ רמאו המשכ םידיפר ל"או
 ןכו ,'ובו רמוא עשוהי 'ר ,המשכ םידיפר רמוא

 יאנתכ המשכ םיטש ל"או םיטש ןושל יאמ ולאש
 רמוא עשוהי 'ר המשב םיטש רמוא רזעילא 'ר

 אנינחו "ה הז ןיאש רוריבב ןיאור ונא הזמו בה

 ,(רזעילא 'ר ךא רזעלא 'ר הז ןיאו יברד ודימלת
 רתוי:וליכי .אל .גותורות .לכ תאו לבב
 הו היה .אל לבא -- תובלה  םושש ו
 "רל/ .הרק רשא דחא השעמ ,הרקמבו
 רוא שורפי אוה דמ"בב אישנה הדוהי,,
 רלהאישנה "ה הוה  רברהו לע וחלקה
 ררבחו שכ"ארד  ר"מבל: הרות :"דומלל
 והוחינה אלו םילוגנרתכ וידימלת  וילע
 ןאבכ) ותנשמב דחא רבד אלא דומלל,
 ./("רניתנשמב , "אתוא ארמנכ וכ | הנולמ ₪ קה

 :הרצ םניע ' התיה הל  רפדה,  "תבפט]
 ןילמב רחא םוקמב שרופמ ? םדומלתב,,
 :ימלשורי) וב ערגל אלש ליבשב ,םיטעמ,
 יבר השעמ לע םירבדה | תנוכו (ה"פס םש
 שרדמה יתבבש תוינשמה לכ ףסאמ היהש
 !ויניע תואר יפל ערגו ףיסוהו םינושה,
 .ב"ע א"ר :ידימלת  יניעב . ער יהיה וכ
 ,ל"בע ותנשמ רומלל והוחינה אל,

 הצור ךוא .ותומכש םכח לע אלפלו
 ידבאנ םאהו ויטהלב םיארוקה יניע רועל

 סיישה
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 ?להקה ךותמ ימלשוריהו ילבב ס"שה
 ןובשחו ןיד ןתיל הזה םכחה ךירצ ןיא םאח
 יבר זא עסנ םאה ? לארשי להק ינפל
 םישרדמ יתבבש תוינשמ לכ ץבקלו ףוסאל
 רשאו םימי לוע זא היה אלה +םינושה
 הבישיב דומלל ךלה הנושארה םעפב
 .רפ תומביב שרופמכ שב"ארד הלודנה
 לצא הרות דומלל .יתכלהשב) יבר רמא
 ןיבוריעב תומוקמה ראש לכבו "שב"אר
 ונייהשב, ןושלב ורמא :םע אמוי | ,,גנ

 ,"שב"אר לצא ןידמול
 יבר רמל ש"ר לצא םגש עודי הז םגו

 ותבישי דסי ש"רש עודיו הברה םינש
 היה הזש הרעמה ןמ אצי ירחא עוקתב
 ב"ר בסי "יובפ  ךשא .תובה ים
 םג היה ש"ר תריטפ ירחא םגו ,אשואב
 םיבשוי םידימלת ןועמש 'רב א"רו יבר זא
 החרק ןב :י"רו |, גב"שר .ינפל עקרק ג"ע
 רוריבב ןיאור ונא הזמו :דפ מ"ב ראובמכ
 היח שב"ארמ הרות רומלק יבר ךלהשכ
 התלע אל ןיידעש רשפאו םימי לוע וא
 הוב לירנ רבה תשפיע יב .ותער לע
 ונילע ןמאנ אל םאהו ,תוינשמה ררסל
 והוחינה אל ןכלש (ומצעב איבהש) ימלשוריה
 בושח היה אלש ןעי שב"ארמ דומלל
 ,םהיניעב ןיידע

 םיברה וידימלת לכמ | ,וניינעל רוזחנ
 ףסויו יבר  תלוז םהיתומש וניצמ אל
 רמא רפיכ ןב יסוי 'ר וניצמ םגו ,ילבבה
 אתפסותב וניצמש המו ,: אי תומביכ ומשמ
 משב. הדוהי 'רב.. .יסוי .'ר .ו"פ, ,םיעגנה
 ןייעו ,רזעילא 'ר םשב ל"צ םש יכ הארנ

 הדירפ .ןבויסוו "רש .בתכ יה"הפבה וברק

 דימלת היהש הגגש אוהו ,ודימלת היה
 ,וכרעב .ראובמכ רזעילא 'רד

 'ר םושמ  רףמוא ןנח .וניצמש המ ,םנ)

 "ה ירפבו = ,הועולא כר לשש בב .וחועלא
 ,.בפ .תורוכב |. ןילוחב :תהפ ןב רועלא
 םשב פב"אר :הס םיחבו וניצמש המו
 ןועמש 'רב א"ר היה רמוא עומש ןב א"ר

 שב"אר םושמ פב"אר בותכ היהו ס"ט אוה

 א"ר הנוכה םהינשבו ש"באר היה רמוא
 המ ןיבה אל קיתעמהו  ,ןועמש 'רב
 דחאמ השעו שב"אר םימעפ ינש בותבש
 אל עומש ןב א"רש ןעי ,עומש ןב א"ר
 היהש ןועמש 'רב ש"ר םשב הכלה רמאי
 ו הסב עצמו ,יברל רכחו .ודימלתב
 ד"ה ב"פ הטופבו ,בכ תוחנמכ ןיקלוחש
 ירבד ינא האור ןועמש 'רב א"ר רמא

 ,אבא ירבדמ עומש ןב א"ר

 .תותיירבבו הנשמב ויתוכלה

 .יר םתפ "םשב הנשמב דימת רכזנ א"ר

 הנשמב ח"מ ג"פ ןימיגב תלוז רזעלא
 ,עומש ןב א"ר םשב רכזנ תוינשמבש
 אתינתמבו ימלשוריבוארמגבש הנשמב לבא
 תובאבו ,א"ר םתס אתיא אברעמ ינבד
 םעטהו ,עומש ןב א"ר אתיא בי"מ ב"פ
 םיאנת המכ ורכזנ תובאבש ןעי הארנ
 ךרע ןב א"ר םגו ,רזעלא 'ר ןהיתומשש
 ןכלו ,א"ר םתס םשב די"מ ב"פ םש רכזנ
 ,ויבא םשב רכזנ ולירבהל ידכ

 ריזנכ הרוהי 'ר אוה .ותוקלחמ ילעב
 יפרו ,ת"מ = ,ב"מ ג"פ ןיטיג "מ \ו"פ

 | ויפו ביפ! הפ  םיהבז >,נ"מ ר"פ
 הבורלע ידמוא ה"מ  ב"פ ' תובותכבו
 ,ןיררוע שיש םוקמב יתמיא הדוהי 'ר
 'ר ירבד לע  ףיסומ ג"מ ח"פ הטוסבו
 ,הדוהי

 כ ג[ ומ ייפ ןיבוריעב ייסוי 'ר םע
 וערקש : וצ תומביב ראובמב תועט אוהו רזעילא

 י"פ תומבי  ,(רזעלא 'ר ל"צ ב"עבו ןתמחב ת"ס

 ,ו"פס .תואוקמ ,א"מ

 ו"פ ריזנב פ"אפ קלוח ריאמ 'ר םע
 ק בו ומ "ב ןיטינ ,ליעל אבומדכו ד"מ
 שוריפב חכומ :זט םש ארמגבו) ד"מ א"פ

 3 ח"פ תורובב * ,(רזעלא 'ר ל"צש

 ,ח"מ ב"פ תיעיבש ש"ר םע תקולחמ
 תווה ,א"מ י"פ תומבי ,ב"פר הלרע
 |[ 3 יפ ,ךימ א"פ  םיהבו ,ב"מ א"פ

 םילכ



 ןהבה עומש ןב רזעלא "ר

 ,ט"מ .רי"פ | םיעגנ זכ"פ | םילכ
 ,ב"פס תואוקמ

 אמוי ,ג"פר םילקש םירמוא ש"רו א"ר
 תולהא ,ג"מ ו"פ תומבי ,ה"ר שיר  ,ה"פס
 ,רי"מ ט"פ

 ,נ אמוי ,,הס :םִי תבש תותויירבבו
 ק"ב ,ג"פ אמוי אתפסות ,,וכ תוחנמ ,,אס

 ,.בל תבשכ אחא 'ר םע קלוח ןכו ,א"פס
 .:זטק םיחבזכ יאתסוד ןב יסוי אבא םעו
 אשוא ימכח ןיב ותוא וניצמ  אלש ןעיו
 ויריבח םע ותוקלחמ לבש. הארנ .ןכל
 תחת אשואל וצבקתהש םרט דוע הז היה
 קלוחש יתאצמ הול היארו ,גב"שר תאישנ
 רגנ ןירב-י"מ :י"פ: ןיבורועב השוו יה םע
 תומביב ז"ע ורמאו ארטסולג ושארב שיש
 'ר םש היהו ןתמחב ת"ס ערקנש ::וצ
 אמסיק ןב: י"רש .עודיו .. ,אמסיק ןב יס

 ןב . אנינח ."ר ...גרחנש .םרמ וע השב
 הנשמב אצמנש ויתוכלהו ,חי ז"עכ ןוידרה
 דמלב . .ונמס .. .יבר. לבקש המ 7
 ונממ תובלה הברה וניצמ אל ןכלו ,וינפל
 ,הנשמב

 מ"פ םיאלכ הנשמב שב"אר רכזנ ןכו
 ורמאו) "מ ג"פ .תובותב .,ג"מ

 מ"פ ןיטיג | ,(הרמא ובר ע"ר .תטישב א"ר מ
 :ומש ןב א"ר .אוהו) 'אי"מ גי"פ תומבי "ג

 יפל) ג"מ ד"פ המטוס ,(:ה הדנ שרופמב
 תותירכ ,ג"מ ב"פ הרומת | ,(ארמגה תסרג

 ד"מ ו"פ תורהמ ,ב"מ ג"פ םילב ,ג"'מ ג"פ
 ה"ד : הג ב"ב 'פותב רזעלא 'ר אפהנה אלה 1

 ב

 רוי
 ארמגב ==

 .ןז"מ  ו"פ ןירישכמ | ,ו"מ ,ה"מ םש (א"ב
 תומוקמה ולא לכבו = ,ב"מ א"פ ןיצקוע
 אלו רזעלא : 'ר .אוהש ' רוריבב הל וחש
 י"ע םימעפל .ושבתשנ ךאו רזעילא 'ר
 ,תומשה ווישב םיקיתעמה

 'ה לע קלוחש .ג"מ ג"פ הלומת נמו
 םגש רמאי הנשמה יכרדבו / ,רזעילא
 גי"פ תומביבו ,ח"מ ,ז"מ  ד"פ  םילקשב
 איה הגגשו רועילא 'ר לע \ .קלוח אי"מ

 רזעלא 'ב  ללכ רכמ אל ! םילקשב
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 קלוחש אלו רזעילא 'רכ .רבוס תומביבו
 ,וילע

 ,תומסרופמה ויתוכלה
 אשיל :לוכי גנ"הבש ר"מ ו"פ  תומבי

 יספוט בתוכה ב"מ ג"פ ןיטיגבו ,תרגוב
 יטיגמ ץוח ןלוכב א"ר רישכמ | ןיטינ
 ,יתרכ הריסמ ידע ר"מ ט"פ םשו ,םישנ
 םוקממ תיבח ריבעמה ח"מ ו"פ מ"בו
 ,עבשי ש"ש ןיב םנח רמוש ןיב םוקמל
 ןילוחבו ,התמ רובצ תאמטח ןיא .נ אמויבו
 ,הרוסא יתוכ תצמ ,ד

 הגיגחב םירקיה  וירבד וניצמ הדגאב
 קירצו דחא דומע לע רמוע םלועהש ,בי
 ףייסהו רפסה מ"פ בקע ירפסבו ,ומש
 רקיה  .ורמאמו ,םימשה | ןמ ןיכורכ דרו
 ביבח ךדימלת דובב יהי בי"מ ד"פ תובא
 ךכפ י'ארומפ ךרבה  דובפו '.ךלשב הש
 היה תמאבו ,םימש ארומכ .ךבר ארומו
 ונאבה רשאכ םייקמ האנו שרוד האנ
 ולאששכ ,טל הטוסו :זכ הלינמבו ,ליעל
 ימימ בישה םימי תכיראל הכו המב ותוא
 אלו תפנכה תיבל אירדנפק יתישע אל
 יתאשנ אלו שודק םע ישאר לע יתעספ
 ,(י"שר ,היה ןהכ) הכרב אלב יפכ

 א"רש רמאי :ג דצ םימכח דעו רפסבו
 ונירופב ןכשתש ר"הי :זט תוכרב ללפתה
 םש  יכ הזב גגש הליחמבו 'וכו הבהא
 אלו ארומאה תרפ ןב רזעלא 'ר אוה
 ,שב"אר

 רבד .םוש וניצמ אל םיטרפה וייחמ
 ר"הק וילע רפוסיש המ אלפנ השעמ תלוז
 םישנאה לכו הניפס העבטנ א"פש ,אי"פר
 םורע היהו לצינ דחא שיא ךאו ,הב רשא
 י"במ םישנא הארו אמי ףיכב אבחתהו
 רחַא םגש עודיבו) םילשוריל לגרל ןילוע
 םהל היה ךא .םא םילשורול ןילוע לוה ןברגחה

 ובה אנא םכיחא ושע ינב ןמ ל"א (תושר
 ןכ .ובישחו ,וצר אלו ,תוסכתהל תוסב יל
 א"ר .היה .םהיניבו .,ךתמוא לב ץזהערעתו
 רבכנה התאש ינא האור ל"א עומש ןב

 ןהיניב
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 ,תופכתהל תוסכ יל הנת ,םכחו ןהיניב
 ול ןתנו וישובלממ דחא שב"אר טישפהו
 םגו והקשהו וליכאהו ותיבל וכילוהו
 ןיסרפ 'די והולו ול ןתנ ףסכ תואמ יתש
 רסיקה תמ ןמזה ךשמב ,ותיבל ואיבהש דע
 רכזנ זאו ויתחת ךלמו הלעתנ הזה שיאהו
 תוריזג םהילע | רזגו י"ב .והוללקש המ
 ךלי .אוהש | שב"ארמ ושקבו | ,תולודג
 לפנו וריכה רפיקה ינפל אבשכו ,וסייפל
 השעו הריזגה לטיב ורובעבו יהופנא לע
 ורישעהו וליבשב לארשיל הברה תובוט
 ,בר רשוע

 איבמש המו ס"שב אצמנ אל ותריטפ
 ונגנ א"ר :תמשמ ::תטוס :ףופמ,.ר"הסב

 אלו רזעילא 'ר םש יכ איה הגגש ,ת"ס
 יגורהמ היהש ונידיב איה הלבק ךא ,א"ר
 'פ ב"פ יתבר הביא אוה רוקמהו תוכלמ
 הרכזא הלא שרדמב אבומ ןכו ,עלב
 עומש" ןב א"ירש .ב רהה המייתבפ ,םפדנה

 פ"עאו ,גרהנשכ םינש שמחו האמ ןב היה
 לבא הריזג םוש היה אל יבר ןמובש
 ,הביס הזיאמ גרהנש םהירבד ונילע ונמאנ
 ,תוכלמ יגורה םשב הזל וארקו

 ימכח ישאר ןיב הכרבל ראשנ ומשו
 תותירב ,,וכ ןיטיג ,,מ תובותככ םיארומאה
 ,ימיכחד יניבומ הילע בר ארקש :גי
 לש "בל .ןנתויר'ר רפא . הג ןיבורלעבו
 םינורחא ,םלוא לש וחתפכ םינושאר
 םינורחא ,ע"ר םינושאר ,לכיה לש וחתפכ
 'ר םינושאר ד"א עומש ןב רזעלא 'ר
 ,'וכו עומש ןב רזעלא

 ,יחוי ןב ןועמש ר"ב רזעלא 'ר
 הזה .יאלפה אנתה

 טיאלפ

 ,םיאלפ
 היהש וילע רפוסי וימולע ימיב ןדעב

 רידה"'פ .ר"שהשכי לוהג/חב לעבו  .ןתבער
 םע האובת ירחוס ויבא תיבל ואב א"פש

 בשוי א"ר תא ואצמו םש  ונלו ןהירומח

 ויה .רויח למי לכ
 וילע רפופי ותריטפ ירחא םגו

 יחוי ןב ןועמש
1 

 רככ לכו םחל האפא ומאו רונתה לצא
 דע א"ר לכא רונתה ןמ האיצוה ומאש
 םישנאה וארשכ ,תורככה לכ לכאש
 שחנ ךא הז ןיא ורמא תאזה האילפה
 לע ול הרה במיה א"רו ,ויעמב הרוש
 ןלעהו ןהירומח חקל ואצישכו םהירבד
 ןהירומח ואצמ- אלו ורזחשכו  ,היילעל
 וכלה היילעהב ןואצמ שופיחה רחאלו
 השע ונבש המ ויבא ש"רל תאז ורפסו
 הגוגמ רבד םתרמא אמש ל"א ,םהל
 תורככה םע השעמה ול ורפסו | ,וילע
 ? לכוא םכלשמ יכו םהל רמאיו ,לכאש
 ימשב ול םתרמאו וכל תאו לכב ךא
 ןדירוה ןדירוהשכו ,םירומחה םכל דירויש
 וחכ ןתוארהל ידכ א"פב םיתש םיתש
 ,לודגה

 היה אלש לגלגה וילע ךפהתנ כ"חאו
 תבש רפופי רשאכ הנש 'גי לוכאל המ ול
 ש"ר לע ורזגשב א"ה מ"פ תיעיבשבו + גל
 ואבחתנו א"ר ונבו אוה חרבו גרהיש ויבא

 אתיא רהז ינוקת תמדקהבו ,הרעמב
 הרעמב ובשי םשו דולד ארבדמל וחרבש
 יצע םש ואצמו םנ םהל השענו ,ןינש 'בי
 םהידגב ומשפ םויה לכו םימ ןיעו ןיבורח
 הלפתה תעל ךאו הרות ודמלו לוחב ובשיו
 ואצמ הרעמה ןמ ואצישכו  ,םהידגב ושבל
 ייח ןיחינמ ורמא ןיערוזו ןישרוחש םישנא
 םוקמ לכו + העש ייחב ןיקסועו םלוע
 ק"ב התצי ,ףרשנ דימ םהיניע | ונתנש

 ורוח ? םתאצי ימלוע בירחהל הרמאו
 שדוח 'כי דוע ובשיו ורזח ,םכתרעמל
 א"ר יחמ הוהד יכיה לכו ואצי כ"חאו
 ינא' םלועל יד ינב ל"או ש"ר יסמ הוה
 ,התאו

 הלודגה ותבישי ויבא ש"ר רסישבו
 וידימלת יריחבמ א"ר ונב היה עוקת ריעב
 א"ר רמאש ה"ה י"פ תבש ימלשוריכ
 אלש המ תודמוע אבא תא יתשמיש יברל
 תועובשכ ויבא םשב רמאו ,תובישי תשמיש
 רמאש דע ויבא יניעב כ"כ בושח היהו ,:טי

 וילע



 יפב ירזעלא "ל

 ינבו .ינא ןה ףלא םא :המ הבוס וילע
 ,ןהמ ינבו .ינא ןה םינש םאו -- [המ
 לודגממ אבש וילע רפוסי .ב תינעתבו
 הסג ותעד,: .התיהו --- ובר ובמה
 ול ןמרזנ הברה הרות דמלש ינפמ וילע
 י"שרפו) .רתויב רעוכמ היהש רחא םדא
 ךילע םולש ל"א (וחיבוהל ןווכתנו והילא היהש
 רעוכמ המכ רמאו ול ריזחה \ אלו .יבר
 אטחש ומצעב עדיש ןויכ ,תישעש הז ילב
 ול לוחמל הצר אלו הליחמ ונממ שקיב
 לוחמיש ושקב םעה לכו וריעל אבש דע
 ךא ולחומ ינא םכליבשב ל"א זא ול
 זאו ,ןכ תושעל ליגר אחי אלש יאנתב
 הנקכ ךר םדא אהי םלועל שב"אר שרד
 הנק הכז ךכיפלו זראכ השק .אהי לאו
 ,'וכו ת"פ וב בותכל םומלוק הנמיה לוטיל
 'ר יסרג ס"קדבו, ד"פ ה"דבו "'אמ"פ :נ"רדאב+ ךא)

 .(רזעלא ןב ןועמש

 רבכ זא היהש ויבא הריטפ ירחאו
 יבר וריבחו אוה בשי כ"פעא רודה לודג
 ןב עשוהי 'רו גב"שר רודה ינקו ילגרל
 רבכש ,םהיתובר ורמאש :דפ מ"בכ החרק
 םילספס םהל ושעו םידימלת ללכמ ואצי
 תולעהל הצר אל גב"שר ךאו  ,והניקסאו
 קב"יר ל"א ערה .ןיע וב םנבי ןפ נב תש
 בא ול ןיאש ימו היחי בא ול שיש ימ
 שלח ,א"רל ימנ והותחאו +? תומי (א"ר)
 ? יתווכ היל ותיבשח רמאו יברד .היתעד
 דעו ,יבר לע שר"באר ףא הרח במיהו
 הוה יכו םידידיו םיבהוא ויה אוהה םויה
 ,אתעייס א"ר ול איבמ היה הכלה יבר רמא
 שי יבר רמא הוה יכ האלהו םויהמ לבא
 ךל 'שי .ךכו ךכ א"ר ל"א  בישהל ל
 תובושת ונתפקיה ךתבושת איה וז ,בישהל
 יבר .ךלהו ,שממ םהב ןיאש | תוליבח
 ותונתונע בורב אוהו ויבא ינפל תאז רפיסו
 ןב ירא התאש השעא המ ונבל בישָה
 ,ירא ןב ירא אוהו לגוש

 היהו . ,דל המוסב הדוהי 'רמ לביק ןכו
 .דל המוסכ וילע קלחש "דע כ"ב ל

 1 יתוי ןב ןועמש

 ךירבדל, .הדוהו , הל. שררשאר. תמש
 דמלמ אלא -- םילק םימ וא לק םדא
 .הרה

 ב"פ הטופכ עומש ןב א"רמ .לביק ןכו
 עומש ןב א"ר ירבד ינא האור רמאש ד"ה

 ,.בכ תוחנמב ןיקלוחו ,אבא ירבדמ

 ג"פ תורשעמ ךא ותוא וניצמ מ"ר םע
 וב רעגו קושב לכוא מ"ר ואצמש ב"הס
 ,לוכאלמ קיספהו

 אבא םשב הכלה רמאש וניצמ ןכו
 ,ד"הס ב"פ םיאלככ חוני שיא ןנחוי ןב יסוי
 :-שגיו אמוחנתכ עב"אר םשבו

 הנעתה רשאו ויבא םע הרעמב ותבישיו
 ויתוחכ דבא אל תאז לכב הנש 'גי ומע
 רשאכ רשב לעבו ןמשו המוק לדג לדגתנו
 'ר יעלקמ ווה יכ ,רפ מ"ב וילע רפוסי
 ידהב ןועמש 'רב א"רו יסוי 'רב לאעמשי
 אלו והייניב ירותד ארקב לייע הוה ידדה
 ,והב יעגנ :ווה

 'ר תב אשנש רודה לודג םע ןתחתהו
 שרופמכ ,אינוקל ןב יסוי "רב ןועמש
 ,אצ כ"רפבו ר"ה ג"פ תורשעמ ימלשוריב
 ורב ש"ר .היפנל "ליןא ועמו םפו ש"ר
 ארות דח ורובע טחשו וימח אינוקל ןב
 היל חתפו אתיפד אתווצא אדח היל אפאו
 ,יתש אוהו היל גיזמ הוהו רמחד אבוכ רח
 המכ ךיבאמ תעמש רשפא וימח ולאשו
 אוהש תומכ ל"א ,םוכ לש ורועיש אוה
 אל "לבא | ,'ג .ןימתבו \ יב וש פו תחא
 הפי ךנייב אלו ןטק ךסוכב םימכח ורעיש
 :ופםיחפפבו) ,הבחר אוהש יפירכב אלו
 עלקיאש י"רב לאעמשי 'ר לע השעמה אבומ
 ,(ויה תוישעמ יתשש רשפאו אינוקל ןב י"רב ש"רל
 ר"דכ י"רב ש"ר וימחמ לאשש וניצמ ןכו
 ,הפ מ"ב וניצמש המו ,,אצ כ"דפו אידן"פ

 ןועמש 'רו אינוקל ןב יסוי 'ר ןתח היהש
 הובא ל"צו ם"מ אוה ותשא יחא היה
 ,ס"קדבב הימיאר

 הנוממל חכשא א"פש רפוסי :גפ מ"בו
 והל תלכי ךיא ל"א ,יבנג םיפתש ךלמה

 אמלר
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 ל"א ,יעושר תקבשו יקידצ תלקש אמלד
 ל"א ,איה ךלמה תוצמ אלה דיבעא יאמו
 בנגה אוה ימ ריכהל ךיא ךרמגא את
 תיבל עמשנ הרשיה | ותצעו ,יתימאה
 והיא אתרגאד אניירק ,ורמא תוכלמה
 סופתל ךלמה תיבמ והונימו אקנורפ יוהיל
 בטיה ובר החרק ןב עשוהי 'ר ךא ,יבננ
 חלשו הגירהל י"ב רפומ רשא תא ול הרח
 התא יתמ דע ןיי ןב ץמוח וארקו ול
 היל חלש ?הגירהל וניקלא לש ומע רפומ
 ול בישהו ,םרכה ןמ הלכמ ינא םיצוק
 כ"רפבו ,ויצוק תא הלכיו םרכה לעב אבי
 ןונכ המרק : ןכ .י"ר  .ל"אש  .רפוסי  ,בצ
 סע אלה 'ופ) איקדולל תילזאו תיקרעד
 היה תעכו (הרעמב םש ובשיש דולל תחרב ךיבא

 ,(י"ב .גורהל אל ךא) םלועה ףוסל חורבל ּףל

 ןב ץמוח וארקו סבוכ אוהה וב עגפ א"פ

 אעישר מ"ש יאה ילוכ ףיצחדמ רמא ןיי
 שקיב ופאמ חנשכו ,ושפתל הוצו  אוה
 סבוכהל והואלתשכו ,לוכי אלו ותודפל
 רשכ אמש יכב אקו הילתה תחת דמע
 אוהש ךיניעב ערי לא יבר ול ורמא ,אוה
 ,םירופכה םויב הסרואמ הרענ ולעב ונבו
 ושיש רמאו ויעמ ינב לע ודי חינה זא
 תיאדו ,ךכ םכלש תוקיפס המו יעמ ינב
 המר ןיאש םכב ינא הטבומ בו"בא לע םכלש
 שיא היהש ןעיו ,םכב תטלוש העלותו
 איצוהל םיאפורל הוצ ןכל דואמ ןמש

 דגנ דימעהו ןמושה חקלו | ,ןמושה ונממ |
 ירקו חירפה אלו זומת שדחב שמשה
 ,חטבל ןוכשי ירשב ףא הישפנא

 ןהמ דחאב אטח אמש ארייתה כ"פעאו

 םירוסי וילע לביק ןכל ,ןירכ אלש ורסמש
 לכב ונממ ואיצוהש דע ,ןירכועמו םילודג
 תאז לכבו ,אביכו אמד םילפס המכ םוי
 ותשא ךא ,םויה לכ הרותב קסוע היה
 ותוא וקחדי ןפ דמה"בל ךליל ותחינה אל
 העמש א"פו ,םוי לכב היה ןכו | ,ןנבר

 אבל ןירוסיהל ארוק ומצעב אוהש ותשא
 | אבא תיב לש ןוממ תילכ תא ל"א ,וילא

 םישנא ואבש סנ ול השענו ,ונממ החרבו |
 םהילע דמעש) וכרצ לכ ול וקיפסהו םירחוס
 שרב"אר תוכזב ולצנוש וללפתהו םי לש לושחנ

 םויהו  ,(י"שר ,ןורוד ול ואיבה םיה ןמ ולעשכו
 ןיחש וינפל ואיבהו רמה"בל ךלה אוהה
 יננרמ אק ווה ,ןלוכל רהיטו אמד ינימ
 ל"א + קפס רח והב תיל ד"ס ירמאו ןנבר
 היה ןכו םירכז םלוכ ויהי ותומכ םא
 ,ומש לע רזעלא םידליה לכל וארקו
 םולש תא יארו יכל ותבל הרמא ותשאו
 ירמאו יכל ל"א ותוארל תאבשבכו ,ךיבא
 ,םהלשמ לודג ונלש ךמאל

 ,הנשמב ויתוכלה

 םימעפ שלש ךא הנשמב רכזנ שרב"אר
 תוטעומ םימעפ ךא ורכזנש יבר רוד םיאנתה לבכ)

 גוהנל ריתמש ה"מ רד"פ הציב ,(הנשמב
 ר"מ ד"פ הרומת ,לקמב | ם"ויב המהב
 םיעגנו ,םומ תלעב תאטח שירפמ ןידב
 ןיאש פע"או ,עגנה רועיש ןירב ב"מ בי"פ

 לכא תומוקמ 'גה לכב ותומכ הכלה
 םתס ותומכ הכלהש יבר הארש םוקמב
 י"רא ,ל ןילוח ורמאש הזו היתווכ הנשמל
 י"שרפו) האמיתס ןועמש 'רב א"ר ירבד וז
 שרב"אר רמאש םירבד הברה אתיירבו הנשמ שוש

 (םתפ ןושלב הנשמב ןרדסל : םיאנתה םיליגרו
 שרפ"אר ירבד וז :אנ תורוכב אוה ןכו

 ,אתמיתס

 ןח ןיבורמ תותיירבב ויתוכלה
 .ןהבש תומסרופמהו

 רנה ןמ קפתסהל רתומש ,רמ תבש
 רנהשכ וליפא ףטפטמה ןמשה ןמו ,הבבש
 .קלוד

 שרב"ארו הדוהי 'רב יסוי 'ר ,ולק םש
 ,ומא תטיחשב 'ח ןב ןירהטממ

 ,ל"עמ םירדנ תרפהש םירבוס ,זנק םש
 ןיאש רבוסו יבר םע קלוח :גי םיחספ

 "ןמד קורזיו טוחשיש רע םחלה שודק |
 | .ןמשל |

 ,רכש לע ןישרקמש ,זק םש
 אמוי
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 טנבאש רבוסו יבר םע קלוח :בי אמוו
 ,ץוב .לש היה טוידה ןהב לש

 םיבנעה ןיטעממ ןיא רבוס :גל הבוס
 ,ט"ויב םיסדהה ןמ

 רבוסו יב"ארו מ"ר לע ,קלוה 5
 ,רחאת לבב רבוע תוכופה גח רבעש ןויכ

 רביסו .יבר  םע \ = קלוח ים תש
 תורק דע תינעתב לוכאל םדא לוכיש
 ,רבגה

 הנמזב אלש הלימש רבוס ,בע תומבי
 ,הלילב ןיבו םויב ןיב ןילומינ

 ךא הבותכ תפסותש רבופ ,רמ תובותכ
 .ןיאושנה ןמ

 דעה בייח רחא דע עיבשמה : הק ק"ב
 .העובש ןברק

 ואלמתנ כ"חאו ןינקיר ןשידקה ,טע ב"ב
 .ןכותבש המב ףא ןיליעומ

 וליצהל ןתינ תבש .לוליח :גע ןירדהנס
 ,ושפנב

 (הב בייחש) החרק רועיש :כ תוכמ
 ,םירגב

 אבומרכ ס"שב תומוקמ המכב רכזנ רועו
 ,ינעמש תלחנ רפסב מ"מה לכ

 .הדגאב םירקיה וירמאמ
 ןועב רמואו יבר לע קלוח :בל תבש

 ,םיתמ םינב םירדנ
 ילע וול ינב הב"קה רמא .!וט הציב

 ינאו יב  ונימאהו םויה תשודק ושדקו
 ,ערופ

 הוצמש םשכ רקיה ורמאמ :הס תומבי
 רמול אלש הוצמ ךכ עמשנה רבד רמול
 ינפמ תונשל רתומ -- עמשנ וניאש רבד
 ,םולשה

 וירשא תחא הוצמ השע :מ ןישודיק
 ףכל םלועה לכ תאו ע"א עירכהש
 ,'ובו תוכז

 ליחתה ךיא הדקיה ותצילמ אי הטוס
 ןבלמ ואיבהש ,י"ב םע רבעתשהל הערפ
 ,'וכו וראוצב הערפל ולתו

| 
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 ולכיש דע אב דוד ןב ןיא ,חצ ןירדהנס
 ,לארשימ [םיער] םירטושו םיטפוש

 ,םישרדמב םירקיה וירמאמ ורכזנ ןכו

 .וירמאמ ירמוא

 יפב הטילפל וראשנ ויתוכלהמ המכ
 'ר ,: הס תימבי אעליא 'ר ומכ םיארומאה
 כתכש המו) :הס םיחבו תרפ ןב רזעלא
 םושמ רמאש עומש ןב א"ר םושמ פכ"אר םש

 םושמ פב"אר ל"צו ם"ט אוה ןועמש 'רב א"ר
 ,(שרב"אר

 יח 7" ;בכ"פס ייב ץימשב הי היפה פ

 ש"רב הדוהי 'ר ,:גמ הדנ ומשב יאלינח
 הציב ומשמ ןנחוי 'ר  ,,חמ ןילוח ומשמ
 ומשב  יאלמ | ,זקג"םפ ור"פ רב 5
 ןיררהנפ ומשב יאלמש 'ר  ,,םלק תבש
 ברו ,,דמ | תובותכ ומשב לאומש ,,חצ
 'רב א"רמ אניד יאה :בק םיחבז רמא
 עמשש עמשמ ןושלהו ,אנרימג ןועמש
 ,ויפמ

 אבומה הרותה תודוסב םיברה וירמאמו
 ,תורתסנב קסע ונל ןיא ךא רהזב

 .ותריטפ
 'רב א"רש רפוסי :גצ כ"רד אתקיספב

 ,תייכבו אכחד ותשאש הארו שלח ןועמש
 המ ךל עודיש ןעי תיכחד ינא עדוי ל"א
 תרמאד תיכבדו ,אתאד אמלעב יקלח בוט
 עדויו ,המירל ליזא אפוג ןירהר יל יוו
 ימלשי אלש ארית לא ךא תומאש ינא
 הארת דחא תעלות ךא העלותו המיר יב
 יתאב א"פש | ןעי ינזא ירוחא ארקנד
 אברוצל) ףרחמ דחא םדא יתעמשו דמה"בל
 ןיר היב רבעימל יבג אקיפס תוהו | (ןנברמ
 ןושלב :דפ מ"ב אוה ןכו ,תירבע אלו
 אנערי ותשאל רמאש םשו ,טעמ רחא
 יב  :יקסעימ \ אלו . ילע ' רחיתרד ןבכרב
 ינכיבשה .ךא ינרבקת לא ןכל ריפש
 םש היהו יאנימ ןילחדת אלו יאתיליעב
 'בב ןמ .רתוי אלו םינש 'חימ תוחפ אל
 ורעשב ול תנייעמ התיה ותשאו ,םינש

 יכו
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 יתא הוה תחא הרעש אטמתשמ היה יכו
 הניב הבירמ היה .תחא םעפ ךא ,אמד
 אלש הלעבב >אהת ל"א התנכש ןיבל
 עיגה ירמא ןנבר ועמששכו ,הרובקל ןתינ
 אב יב"שרש ירמאר אכיאו ,ורבקל תע
 ונב .תא .ורבקיש םשקבו םולחב םהל
 ינב ואב זא ורבקל ולטיל ואבשכו ולצא
 (יאבלח שונ אתיא ב"רד אתקיספבו) אירבכע
 םימיה לכש ןעי םשמ ולטיל וחינה אלו
 הער היח קילס אל םכותב היה א"רש
 ו" .בהש ה רע טפר = וטיתמהו >הםרועל
 ינבל וחלשו ןידורט ויה זאש םירופכה
 הרעמב והוביכשהו ונוראל ואיבהו יריב
 , ,ויבא .יב"שרד

 ול החלש ותשאב רברל חלש יברו
 ?לוח וב שמתשי שדוק וב שמתשנש ילכ
 אבומדב) ינממ .לודג הרותבד יהנ הל חלש
 ,ינממ לודג ימ םיבוט םישעמב לבא (ליעל
 הרותב ךממ לודנ אוה םא היל החלש
 עודי םיבוטה וישעמ לבא ,אנעדי אל תאו
 .ןירופי וילע לביק אהר יל

 רמפנשכ ורמא ה"פס ג"פ ר"שהשבו

 לכמ וילע ןירוק ויה ןועמש 'רב א"ר
 ייבורקו ייונתו יוארק היהש לכור תקבא
 ,גי הגיגחב 'פותה ואיצוה הזמו | ,ייטייפו
 אפים יח"ש תוכרב ' שאהבו ' ילנרו הד
 אוה םיטויפה .דפיש רילקה רזעלא 'רש
 .ןועמש 'רב א"ר

 ראובמכ תב ול היהש רדבלמ הנהו
 אלש יסוי םשב דחא ןב ול ראשנ ליעל
 הברה לרתשה יבר ךא ,הרושכ גהונ היה
 ןועמש 'ר ונקז ריל ורפמו בטומל וריזחהו
 (ס"קד תסרג אוה ןב) אינוקל ןב יסוי ןב

 י"ע'וריכהי יכרו ,יבר תבישיבי בשי-פ"חאו
 השענו ויבא א"רד הילקל ימד הוהש ולוק
 ;הודה לודנ

 .ש"ר יב רזעלא 'ר
 "ה ח"פ ןיבוהיע | ימלש יב. רכונ כ

 ורכז אצמנ אלו ,איעשוה בר םשב רמאש

 הנוכהש רשפא ת"ר בותבש ןעיו ,א"מב

 יעדומה .רועלא "ר שוב רזעלא 'ר יה

 רתויו ,ןועמש 'ר יב וא לאומש 'ר יב
 "ל למא רועלא 'רש . הנובה הארנ
 'ר םשב ברד וריבח לאומש אוהו לאומש
 ,איעשוה

 היעמש ךרל .היעמש רב רזעילא 'ר
 .ינתוע רפכ שיא

 .(אתיירבד אנת) ,יאדת ןב רזעלא 'ר
 ₪ אש ןיבוריע ,,גככ תבש הכלהב רכזנ

 אתלכמו א"ה א"פ הטוס ,ג"ה ג"פ תבש
 ,ע"ר ירבד רחא א"פ הריש 'פ חלשב
 היהש - בתב ב"פ א"ח .ג"שרד תרגאבו
 הבשר לרב

 .ןוידרת ןב רזעלא 'ר
 לאש 'ר"ה ז"פ ןיטיג ימלשוריב רכזנ

 ג"שרד תרגאבו ,דוחי ןידב הכלה םימכחל
 וב ו טפח "לודב היהש בתכ ב"פ א"ח

 ,ןוידרת ןב אנינח 'רד ויחא היהש רשפאו

 ,אמור ןמד רזעלא 'ר
 ומשב רמוא ןנחוי 'ר :זפס ןיטיג רכזנ

 ,ו"פס םש ימלשוריב אוה ןכו

 .הונינ ןמד רזעלא 'ר
 תא ריינא.יח"בבה .רמא = :.חע  אמויב

 לש לרנסב אציש הונינ ןמד א"ר תא
 ,םעש

 ,המורד רזעלא 'ר
 (הנוי 'רד .וריבח) יפוי 'רד ודימלת היה

 ו יר ומוק יעבש ב"ה ח"פ האפכ
 אימורד רזעלא ר"א ב"ה ג"פ הגיגחבו
 יח יחנימו ירי: יב" יפוי ר"א ןכ אל
 'ר םשב אימורד א"ר א"הס א"פ הליגמבו
 א"רו ימור ןמד א"ר בברע ד"הסבו ,ימש

 ,רחיב:,המוחד

 ,יעדומה רזעלא 'ר
 חכומדכ .:ואכז .ןב ןנחוי ןבר ןמזב היה

 וידימלת םע זב"יר םש בשיש :י ב"ב
 הנענ 'וכו בותכה רמאש והמ ינב ל"או
 ור שנ -- עשוהיי 'ר  הנענ -- א"ר

 לאילמג



 יבירב רפקה רזעלא 'ר--רילקה רזעלא 'ר

 ןיכירצ ונא ןיידע ג"ר רמא --- לאילמנ
 ריע איהו ,היה יעדומה רהמ י"שרפו) יעדומל
 ,((גצ םיחפפב םילשורימ ןילימ "וט הקוחר
 ןעי .וריע ש"ע והוארק ןכלש הארנו
 רזעלא 'ר םשב םיאנת המכ ויה וימיבש
 יכ הז א"רל .רכיה ושע ןכלו ,רזעילא וא
 תלוז הנשמב םוקמ םושב רכזנ אל אוה
 רמאש רקיה ורמאמ אי"מ ג"פ תובא
 תודעומה תא הזבמהו םישדקה תא ללחמה
 ותירב רפימהו םיברב וריבח ינפ ןיבלמהו
 אלש הרותב םינפ הלגמהו א"א לש
 ןיא ט"עמו הרות ודיב שיש פ"עא הכלהכ

 .בה"על קלח ול
 ןיידע וילע רימת רמול ליגר היה ג"רו

 הליגמ ך:הנ תבשכ יעדומל ונא ןיבירצ
 ,,םצ :ןילוה לי כ =

 תועובש ךא רכזנ ארמגב הכלהב וירבד
 הירזע ןב א"רו עשוהי 'ר א"ב אנינח :הל
 הרותב ןירומאה תומש לכש ומשמ ןירמוא
 תבית אתיל ס"קרב לבא ,שדק םהרבאב
 ,יעדומה א"ר

 יניינעב ךא וניצמ םיברה וירמאמ לכו
 םע קלוח) ,זיק םיחספ ,:הנ תבשבכ הדגא

 םע קלוח) .זטק םיחבז ,,ז הליגמ  (רזעילא 'ר
 0 היהש ורמא  ,וע אמויבו ,(עשוהי 'ר
 ב ןיקסועו ןיבשוי םינקזהו לאעמשי 'רו
 ו בשוי ייעדומה א"ר היהו ןמה
 (םהינפל בשוי סרג ג"פ עסיו 'פ הלשב אתלבמב)

 מ"ר ל"א 'וכו רמאו יעדומה א"ר חנענ
 -- םירבד בבגמ התא יתמ דע "יעדומ,

 ,שרוד ינא ארקמ "יבר,, ל"א
 תונינגטצא רקיה ורמאמ :ןט ב"בו

 יבלמ לכש וניבא םהרבא לש ובלב התיה
 רכזנ ןכו ,וחתפל םימיבשמ ברעמו חרזמ
 אטרפ ןב א"ר .בכ ןיררהנסבו ,בצ ןילוח
 ,הנשנ אל הרותה בתבש ומשמ

 ךרעל אתלכמב ואצמנ ויתושרד רקיעו
 אמוהנתבו ,תוטמ ירפסב ןכו ,םימעפ במ
 ,ז-ירחא

 ןב א"ב ידיב .גרהנ הזה .דיפחה שנתה
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 ר"פ תינעת ימלשוריב אבומדכ אביזוכ
 לע רצ םוניירדא ,דדב"פ ר"כואבו תה
 םבשי יעדומה א"רו הצחמו .םינש "כ יהתומ

 םוי לכב ללפההו רפאה לעו קשה לע
 ,םויה ןידב בשת לא םימלועה ןובר רמאו
 אל מ"מ הזה דופהמ | עדוותנ רחא יתוכו
 ךלהו ,רתיב תא שובכל םוניירדא לוכי
 שחלו ללפתמו דמוע ואצמו א"ר לצא

 הצע םכטמ ולאכ הארנ אהיש ונזאב ול
 ול שחל המ אביזוכ ןב ולאששכו ,ומע
 אנושה ריב רופמל הצור א"רש ובישוהו
 המ םולכ שיגרה. אלש א"רו ,ריעה תא
 אביזווכ ןב לאששכ ול שחל יתוכהש
 ובושה .יתוכה םע  רביר המ א" והל
 טעבו ול ןימאה אל אביזוכ ןבו ,םולכ אל
 יעור יוה הרמאו ק"ב התצי דימ וגרהו וב
 ןב גרהנו רתיב הדכלנ דימו -- לילאה
 ,אביזוכ

 יה רש וש ,רילק לה  רזעלא יד

 ,ןועמש 'רב

 .יבירב רפקה רזעלא 'ר
 ,רולב היה ובשומ םוקמו יבר ימיב אנת

 'רו יברב השעמ חי"פס תולהא אתפסותכ
 ותבשש רפקה רזעלא 'רו י"רב לאעמשו
 לדנמרעקוצ אתפסותבו] םו"כע לש ותונחב

 ןב סחנפ 'ר היהו דולב ןיזפ לש ותונחב
 המ ןולקשא ,ול ורמא םהינפל בשווי רואי
 מ אבומ רמאמהו ,'וכו הב םתא
 תיעיבשבו ,םייוניש המכב ג"ה ז"פ תומבי

 םשו .,רתוי .דוע .שבתשנ . .: זירא" ה מ

 ,יגב הפקה /ןבל ופוי "הב .ל"ר .ארקש
 ר"פ . תובא . תלו .הנשמב +, .רכנ אלו

 האנקה רמאש םירקיה וירמאמ אכ"מ
 ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו
 -- .עדיל -- תומל | םידוליה --- םלועה
 -- ארובה .אוח רצויה .אוה לא אוהש
 סונמ תיב לואשהש ךרצי ךחיטבי לאו
 ריתע התא ב"עבו ---יח התא כ"עבש ךל
 וירבד .וקמע .המו ובו ןובשחו יד תיל

 תובאב

 רזעלא
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 ףוקשמכ אהת לא וכ'פס נ"רד תובאב
 אלא -- הנוילעה הפוקסאכ אלו -- ןוילעה
 הב ןישד לכהש הנותחתה הפוקסאכ
 המוקמב איהו רתסנ ןינבה לכ ףוסו
 ,תדמוע

 .הלק 4 תבש ...הפונ , .הבלהב,.תיתותבב
 ש"ב וקלחנ אל רמוא רפקה א"ר אינתד
 רפקת א"ר בושה הפ. ץלוחבו .. הב
 יר ;הפא . ,תבושת "שר לוג םהא) .יםיהב

 אייח 'ר רמאש םירבדה ןמ דחא הז אבא
 רפקה א"ר בישהו הבושת םהולע יל ןיא
 ג'ה א"פ הציב ימלשוריבו) | ,'וכו הבושת
 רזעלא 'ר לש ונב רזעילא 'ר סרג םש אתפסותבו
 .(רפקה

 רמאש :אנק תבש וירבד וניצמ הדגאב
 וז הרמ לע םימחר םדא שקבי  םלועל
 מב .הלינמבו הוה רבדה . ללבב .רמאנש
 לבבבש רמ"בו תויסנכ יתב ןידיתע רמא
 עדונה ורמאמ אי תינעתבו ,י"אב ועבקיש
 רפכו ל"ת המ רמוא יבירב רפקה א"ר
 הזיאב יכו שפנה לע אטח רשאמ וילע
 המ רמא ,חב ןילוחבו | ,'וכו אטח שפנ
 ,'ובו יבצה = תא לכאי רשאכ ךא ל"ת
 ןיאש םולשה לודג רמא דמק אשנ ירפסבו
 ,םולשב אלא תוכרבה לכ םתוח

 תא רודה לודג דימלת דימעהל הכזו
 ז"עכ (דולב כ"ג היהש) יול ןב עשוהי 'ר
 ךלהמ יתייה א"פ לב"ירא חב"ברא ,גמ
 לודג םדא י"שרפו) יבירב רפקה א"ר רחא

 7 תעבמ יי םשו אצפו =" (וכיבכ ל ירוק ןבו
 : ונ ןילוחבו = ,'וכו תלת | (וירבדמ) מ"ש
 הרדש אתלוגנרת איהה היל איוה לכ"יר
 לודג י'שרפו) יבירב רפקה א"רד הימקל
 .(ורודבש

 ומשמי היכרב ירכ :אנוה ירי הצמ

 ורעצב ש"ש ףתשמה לכ ,גס תוכרב
 ,ותסנרפ ול ןילפוכ

 ט"רב השעמ ומשמ חפנ ןב םחנמ 'ר

 ,ה"פ תובותכ אתפסות 'וכו שדיקש

 (ךנרפ רב ס"קד תסרגו) אפפ רב םוחנ 'ר

 יםורפ .רפסה .הזעלא ד

 לש ןושל ןירשוק ויה הנושארב ומשמ
 .זפ .אמוי  'וכו תירוהז

 שדוחב 'פ ורתי אתלכמ וניצמש המו
 איהמ 'ר ךלה ולא םירבד 'ד ינפמ ז"פ
 ,אידולל רפקה רזעלא 'ר לצא שרח ןב
 רזעלא 'ר לצא ל"צו סופדה תועט אוה
 ,ופ .אמוי .רמאמה אבומדכ | הירזע ןב
 א"פ תועובש ,ז"ה ח"פ אמוי ימלשוריבו
 ב"ךה יתובאבו \ ,א"ה י"פ - ןירדהנסו ..(ו"ה

 רועלא ןב לאעמשי 'ר םרג הדמכ"פ
 ר"פ אב אתלכמבו ,ם"ט כ"ג אוהו רפקה
 לע אלו תוירעה לע ודשחנ אלש רמא
 וניש אלו םמש תא וניש אלו רה"של
 .םנושל

 רבד םוש וניצמ אל םיטרפה וייחמ
 ,רזעילא 'ר םשב ןב ול היהש ךאו

 ארפק רב אוהש רמול םיצורש שיו
 ויה םהינשש ןעי ךא םדיב אוה תועטו
 ףלחתנ ןכל ול"ו תובורק ןהיתומשו רולב
 ןעי םתערל היאר ואיבהו ,זב"ז םימעפל
 רפקה א"ר אינת אהיא :אנק תבשבש
 הדמ לע םימחר םדא שקבי םלועל רמוא
 ,אב אל אוה םאש (תוינע ידיל אבו אלש) וז
 ימלשוריב הנשנ הזה רמאמהו ,ונב אב
 לב ינת ריהרל"פ :ר"קיובו ז"ה ג"פ ןימיג
 הדימ ידיל אב וניאש םדא ךל ןיא ארפק
 םגש עודי יכ היאר םוש הזמ ןיאו ,'וכו וז

 תותיירב ץבקשכ ןכלו דולב היה ארפק רב
 א"רד תותיירבה לכ ץביק קפס ילב דחיב
 םשב ךא אבומ ןכלו ,םש היהש רפקה
 ארפק רב אינת אלו ,ארפק רב ינת
 בשחנ תמאב היה רפקה א"רש .ןעי ,רמוא
 ארפק רב לבא יבר רודב היהש אנתל
 ועצב בלו "אנהכ בשחנ דוע היה אל
 ץביקש רמולכ ארפק רב יגת ךא רימה
 .םירחא םיאנתמ תותיירב הברה

 לצ סא מ "עמ היאר | ואיבה לועו
 יבירב רפקה א"ר רחא ךלהמ יתייה א"פ
 אצמו ןוקרד תרוצ הילעו תעבט אצמו
 אצמ | םולכ ול רמא אלו ןטק | םו"כע

 םו"כע



 ההדדי

 ימלשוריבו ,'וכו הלטב 'ל"או לודג םו"בע
 דח חכשא ארפק רב אתיא ר"ה ד"פ ן"ע

 אל יכ הזמ היאר םוש ןיאו ,רצ אקזיע
 םו"בע אצמש ורמאש ימלשוריה םויס ואר
 כ"א ,הצר אלו הרוצה לטבל ואפכו ןטק
 םשש ילבבה ןידמ ךופיה הזה השעמה
 ולוטיב .ליעומ ןיא ןטק םו"כעש ורמא
 ינשש תמאה ךא ,ךופיהל רמא ימלשוריבו
 ,ויה תוישעמ

 ןיא םישררממ םיאיבמש תויארה ראשו
 םישרדמה תומשש עודיכ היאר םוש
 ,םיקיתעמה ןמ הברה ושבתשנ

 830 דצ ז"מרת ףיסאהב הז לכ ןייעו =
 ,ארפק רב הז אוה ימ רמאמהב

 .אריעז רזעלא
 רפוסי רשאכ לאומש ןמזב לודנ םדא

 ינאסמ םייס הוה אריעז רזעלא :טנ ק"ב
 אקושב יאקו (םירוחש םילדנפב ךלה) ימכוא
 ,אתולג שיר יבד והוחכשא ,אעררהנד
 ,םירוחש םילדנפב ךלוה אוה המל והולאשו
 ,םילשוריא לבאתמ אוהש םהל בישהו
 ? םילשוריא ילובאתאל תבישח תא ל"א
 רמא ,הושבחו הויתא הוה ארהוי רובפ
 ,ןניעדי אנמ ל"א ,אנא הבר ארבג והל
 וא אתלמ יאנימ ועב ןותא וא והל רמא
 ,תא יעב ל"א אתלמ וכיינימ יעביא אנא
 יאמ ארפוכ ץקד ןאמ יאה והל רמא
 אמיא ל"א יוארכ ובישהל ולכי אלו םלשמ
 רמא ןאמ ל"א ,םיששב ל"א תא ןל
 ,םייק ד"בו יח לאומש אה ל"א ,ךיתווב
 רמאק ריפש ל"א לאומשר הימקל וררש
 .והוקבשו םיששב וכל

 .(ןתינתמד אגת) אמםסח רזעלא 3

 ר"קיוב רפוסי אמפח ומש ארקנ המל
 םוקמל הז רזעלא 'ר אב א"פש רדדגכ"פ
 רובעיו עמש לע םורפיש  והושקבו דחא
 כ"א ול ורמא | ,לוכי אלו ,הביתה ינפל
 ךלהו ,שייבתנו + יבר ךתוא ןירוק המל
 םעפ אבשכו ,ודמל ע"רו אביקע 'ר לצא
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 לע סורפיש והושקבו םוקמה ותואל תינש
 'ר (קזחתנ) םכחתיא ורמא ,ןכ השעו עמש
 ןכלו ,אמסח א"ר םשב והוארקו רזעלא
 ארקנש תומיקמ הזיאב וניצמש המ רורב
 ,ס"מ אוה אמסח ןב א"ר םשב

 שרופמכ עשוהי 'ר דימלת היה אוה
 הקורב וב .ןנחוו . יהב ...השעמ ג העילה
 עשוהי 'ר ינפ ליבקהל וכלהש אמסח א"רו
 ונא ךמימו ונא ךידימלת ל"א --- ןיעיקפב
 .עב"אר שרדש המ ול ורפיסו ,םיתוש
 םירבד 'ג ד"פ םיבז אתפסותב וניצמ ןכו
 ןכו ,עשוהי 'ר םושמ אמטמ אמסח א"ר
 עשוהי 'ר" קלמעד  פ"ר חלשב אתלבמפ
 ,(אמסח א"ר ל"צו) רמוא אמסח ןב רזעלא 'רו
 ודמלו לאילמג ןבר תבישיב ויה םהינשו
 הומ עדי אל  כ"רו קחדה ךותמ הלוח
 רפוסי רשאכ ולעתנ םבר עשוהי 'ר י"עו
 הניפסב ולוא עשוהי 'רו ג"רש :י .תוירוה
 שי .המכח .ב"ב עשוהי 'רל "קא =
 דע ל"א + הניפפב הלוע התאו ךדיב
 םידימלת ינש לע המת ,ילע המת התאש
 'רו אמסח רזעלא 'ר השביב ךל שיש
 ירפסבכ ירונ ןב ןנחוי 'ר ל"צו) אדנדוג ןב ןנחוי
 תופיט המכ רעשל ןיעדויש (זמ"פ  םורבד
 דגב אלו לוכאל תפ םהל ןיאו םיב שי
 ,שארב םבישוהל ותעד ןתנ שובלל
 חלשו רזח ואב אלו םהל חלש הלעשכ
 הררשש םתא ןימודמכ םהל רמא ואבו
 ,םכל .ןתונ ינא 'תודבע .לםבל ןתיפ' ונא

 ןיניק רמאש ג"פס תובא הנשמב רכזנו
 תופוקת ,תוכלה יפוג ןה ןה הדנ יחתפו
 המכחל תוארפרפ (ןובשחה תמכח) תואירטמגו
 רכז . ,ןכו . .,(עשוהו .'ר .הולע ..היעהש גב ,הזמ)
 בקעי ןב,א"ה םע.דחיב קמ כ ₪ ות
 םהינשש פ"אפ ןיקלוחש .בל םיהספ וניצמ ןבו)

 אל רבוס ח"מ ז"פ מ"בו ,(ע"רד ידומלת ויה
 ,אמסח ןב םשו) ורכש לע רתוי לעופ לכאי
 ,(אמסח א"ר אסרגה ב"פס תורשעמ ימלשוריב לבא

 ירי םע קלוחינ"מ גי"פי ,ב"ם לם םיעטפפו
 ,ג"מ ח"פ תואוקמ ,הדוהי

 תותיירבבו
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 'ר דיעה ,בס ןיטיג רבזנ תותיירבבו
 ויחא ןנחוי 'ר םושמ םלושמה | ןב יסוי
 אתפסותבו ,אמסח ןב א"ר םושמ רמאש

 ,ומשב יאני 'רב רזעלא 'ר ב"ה א"פ םיבז
 סונגיטנא ןב היננח 'ר ד"פ הרומת םשו
 הרומת הנשמה תסרג רתוי הארנ םש ךא) ומשב
 ירדס יפל יב אמסח א"ר םש רכזנ אלש ה"מ ו"פ

 ,(אמסה א"רמ א"ב הינגח 'ר שישק היה תורודה

 .עסיו 'םמ חלשב אתלכמ רכזנ ןכו

 ,הנסרח רזעלא 'ר

 לורהמ : היהש :.רדב"פ רףיכיא .רבזמ

 ,םוקמ םושב ורכז אצמנ אלו ,תוכלמ
 םופרח ןב רזעלא אוהש רמול דואמ קוחרו
 ,התב

, 

 .אינורגהמ רזעלא 'ר

 אברש :דכ תינעתכ אברד ודימלת היה
 ימ ל"א ,ארטמ אתא אלו אתינעת רזג
 א"ר ל"א ,אמיל אמלח אזחד אכיא
 בט םלש ימלחב ןוירקא ידידל אינורגהמ
 ביממ היבוטמד בט  ןובירמ בט ברל
 ןיבוריעבו ,איה ןוצר תע מ"ש רמא ,הימעל
 רב אחא ברו אינורגהמ א"רש רפוסי ,גס
 ברד הירב אחא ברל ועלקיא אפילחת
 איבהו ,בקעי רב אחא ברד הירתאב אקיא
 ןיבס אקיא ברד הירב אחא בר םהינפל
 אפילחת רב אחא בר הצר אלו ,קודבל
 בקעי רב אחא ברד ודובכ ינפמ וקרבל
 אינורגהמ רזעלא 'ר ךא ,םהבש ןקזה היהש
 יזח ןנברמ אברוצ אבר רמא יכה ל"א
 רפוסי ,טס מ"בו = ,ז"ע\ שנענו  ,הישפנל
 אסיראל ביהיו המהב הנק אינורגהמ א"רש
 ןתנ וקלחשכ ףוסבו ,רכש תיצחמל
 תא םג חוירה תיצחמ דבלמ םיראהל
 יא הלעבל םיראה תשא הרמא ,שארה
 ,הילאה ימנ ךל ביהי הידהב תפתתשמ
 םג םיראה ריספה ףוסבלו השע ןכו
 יפתוש אתשה א"ר ל"אש שארהמ הצחמ
 ,'וכו ןנא

 האזונ סרוג ןיסחויבו) האתוינ רזעלא 'ר
 'ר ינתהו ןושלב ,נ ןיטיג רכזנ (האפיש וא
 ,האתוינ רזעלא

 .(אנת) ארפס רזעלא
 ןב ןנחוי םע דיעהש :הנ ןילוח רכזנ

 ,הלוספ איהש הדולגה לע אדגדונ

 ,אשעלא 'ר
 ,םדמ"פ םילהת 'דמו ודד"פ ר"קיו רכזנ

 אל אשעלא 'ר תא לאש דחא ףןוסוליפ
 ,'וכו ל"א --- איבנה .רמא ךכ

 .אעדרהנד יארומא
 ,אמח בר אוהש ורמא :זי ןירדהנסב

 'נ רעש םידומל ןושל קלח תותירכה רפסבו
 ,ם"ט אוהו אנינח 'ר אוהש םרוג ו"פס

 :זי ןיררהנפב ,אתידבמופד יארומא

 .ףסוי ברו הבר המהש ורמא
 ינב םייבצה תוכפ ינב) "מא בר וא ימא

 ,(זנהב"5פ ארזע ,ימא

 םהיבא םשש םיארומאה תומש לכ
 ,ימא בר וא ימא

 היכר ריב יטא רב אבא 'ר
 ,,רפ אמוי ימא ברד הירב אחא בר
 ,:(גפ תבש ימא רב יובדחא בר
 (ןכי קב ימא רכ אקיא בח
 | כ בירייכ יבא בהר "הירכ יביב-.בר
 ₪ קנ תוכרב .ימא "רב .אנוה בה
 הי ,תוכרב .ימא רב אייח "ר
 אני .תבש ימא:רב :ןנח 'בר
 .: ל ןיבוריע ימא רב הדוהי בר
 ,: גס ןישודיק ימא רב ףסוי בר
 ,:זמ תינעת ימא רב קחצי 'ר

 כ תוכרב ימא ברד הירב .קחצו 'ר
 ,,איק ןילוח ימא 'רד הירב יאנו
 ,,ם ןישודיק ימא 'רד הירב אישרשמ בר
 וב ןיבוריע ימא : רב :ןמחנ כר
 ,: נק תבש ימא רב ןתנ בר
 ,,אס םיחספ ימא ברד הירב סחנפ בר
 ,.הָבי הציפ המא.,רב,.ימה
 ,:זמ םיחספ ימא רב לאומש בר
 ;ה ןוטחהנמ ימא 'רד הירב םוחנת 'ר

 :ה

 ו. 7 - ייוועיי-" ישו" -



 וא כ

 ,[ןתנ רבו ימא 'ר
 וירמאמ רשא הזה לודגה ארומאה

 ימלשוריו ילכב ם"שב םיאלמ  ויתוכלהו
 ארקהל יסא 'ר  וריבחו אוה הכו רשאו
 הליגמכ לארשי אעראר יבישח ינהכ םשב

 ןנחוי 'ר אסכ לע בשיל הכז רשאו ,,בכ
 לבב דילי .היה ,אירבטד אתבר אתביתמב
 ספדגה) .אכ ב"פ ןילוח ימלשוריב וניצמדכ
 ק"ומו 'וכו רמא ימא 'ר קילס יכ (שדחמ
 םתה ןניוה יב יפא 'רו ימא 'ר ורמא ,הכ
 .(לבבב)

 םתס םשב ארקנ ילבב "שה לכבו

 -ימיאדימא 'ר םשב ימלשוריבו ,ימא 'ר

 היאר ךא איבנו | ,רורב הז .רבדו ,אמיא
 והמ דבע ימא 'רמ ועב ,גכ ןיטיגמ תחא
 'ר םשו ו"ה ב"פ ןיטיגב רמאמהו ,'ובו
 ןימיגב ויבא םש רכזנ א"פ ךאו ',ימוא
 רב ימא, = ינימ ימא 'ר והל חלש | .דמ
 ,לארשי לכל הרות אצת "ןתנ

 רשפא וימולע ימיב  לכבב :ותויהב
 לכ םע בר תבישיב תויהל .דוע  הכזש
 וניצמ ןכלו ,ה"רו א"הכ םילודגה וידימלת
 לבא ,בר רמא ימא ר"א ,אמ :מ םירדנ
 םשב רמאיש םוקמ םושב וניצמ אל
 לבב יארומא םע ןתילו אשיל וא ,לאומש
 ק"ומ וניצמ ךאו | ,לאומשו ברד ידימלת
 ורמא י"אל ה"ר לש ונורא אבוהשכ חב
 הוה אל םתה ןניוה יכ יסא 'רו ימא 'ר
 ןיאור ונא הזמ | ,הינימ ןישיר  ייולרל .ןל
 אצמנש המו ,ה"רמ הברה ןטק היהש
 םש ובתכו ימא יברמ'ה"ר יעבי/ וע

 דחאו ימא בר דחא ויה םינשש 'סותה

 אלא ורמא יאדו ךרדב ואל | ,ימא יבר
 אל ןייעתשכ לבא | ,אישוקה קחור ינפמ
 ,ויה ימא 'ר ינשש םוקמ םושב אצמת

 ורכזנש ןהמ המכ ויה אנוה בר םתס ךאו
 ראובמכ אנוה 'ר םשב ימלשוריב הברה
 בר וניא ימא 'רמ . יעבש ה"רו ,םפרקצ
 ברר ודימלת היה ךא ברד ודימלת אנוה
 ,ימא 'רמ יעב אוהו י"אל הלעש אנוה
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 "4 היל רמא :זמ תוכרב וניצמש המו
 עמשמו +אוה ארבג תבשו ימא 'רל
 רבכ היה הז ,הפ לא הפ ותא רבירש
 דרוו י"אב ימא 'ר היהש םינש המכ
 ,לבבל .ורריש .ןיהבח ..לכב לבבל זחא
 תומבי וניצמש הזו | ,יפא 'ךו רזעלא 'רכ
 ארבגמ אתלמ אה אדסה בר רמא :אכ
 וניצמ ןכו = ,ימא 'ר ונמו יל עימש הבר
 ימא 'ר לבא ימא ר"א הבר : הכק תבש
 היה הז י"אל הנושארה םעפב הלעשכ
 ויח זאש ארוסב בר תכולמ ימי עצמאב
 תבשכ | ןנחוי 'ר לש | ויתובר לכ ןיידע
 תרשמ איעשוה ר"א א"רא א"הס ג"פ
 ןינמיז ימא ר"א -- לודגה ח"ר תא יתייה
 תיעמש אלו איעשוה 'ר ימוק תביתי ןיגס
 עמשמ הזה ןושלהו ,אתלמ אדה הינימ
 ודימלת היהו םינש המכ וינפל שמישש
 איעשוא 'רש וכרעב ונראב רבכו ,שממ
 ₪ ךלמש םרט ןירפיקב ותבישי | דסי
 אל ןיידע זאו ,ארוסב זא היה ברו ןנחוי
 בר יכ ,ןטק רלו היהש וא ןמחנ בר דלונ
 'חכ ךלמו תורטשל ל"קת ותבישי רסי
 תרגאב שרופמכ | ,ח"נקת רטפנו הנש
 א"לרת  רטפנ ב"רו 7 ,ב"פ" 27 שרד
 דרדסב שרופמכ בר רחא הנש 'גע ונייה
 רודה ןקזמ לביק ןכו | ,םיארומאו םיאנת
 יאנינח "ר"א יטא "ר . וניצמדב אנינח "ר
 ,'הכ .תותיחב * ג לק ביפ וחשב

 2: לנ .תורוכבכ אני ר"א ""םא וכו
 ;בי "הרג

 ירמא .ןכו יג .תוכרבכ ,ל"פירא ןמא ?ד
 םירדנכ ןושארה האישנ הדוהי 'רד הימשמ
 ,אכ

 יה ,רודה ינקו ,לכ ,ררספנש רק
 נ"בנקת תנשב ךרעל איעשוא 'רו אנינח
 ב הבישיל םהידימלת לכ ואב זא
 מא 'ר םג,סכותבו ,אירבמב הסה ל
 םיכוראה ךשמ ימי לכ ובשיו ,א"רו יסא 'רו
 ,תורמשל ט"צקת רמפנש ןנחוי 'ר ייחד
 םרט | ןנחוי 'ר ינפל שמישש ונצמרכו

 עיגהש
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 'ה בב .תיביתכב התנל] תעלו = ץינהש
 'ר היל יכמס ווה אגררב קילס הוה ןנחוי
 היתות אגרד אתחפיא יסא 'רו ימא 'ר
 ל"ל יכהד רחאמ יכו ל"א ,והניקסאו קילס

 תעל חינא המ כ"א ל"א 0

 ,הנקו
 'ר ידכמ ,שוריפב ורמא :איק ןילוחבו

 ,מ ןיטיגבו ,הוה  ןנחוי 'רד ודימלת ימא
 ."יבר, .יסא 'רו ימא 'ר וינפל ורמא

 כמ 2 רובה בה ה היה
 'ר ןל עלקיא ולא ,טיק תבש ורמאש
 ? הימק ןניפתכמ אל ימ ןנחוי

 תובותכ ,.הכק :ה תבש "הא יבא"יר
 הק ,ם"ב קי ןימינ )ל םירדג בל ל
 'ר ורכ םיבו ,םצ םיתבה טל ןיחרהנמ
 ירופצל אירבט ןיב תויגרפ חכשא ימא
 ,י"רד הימקל אתא

 ןושארהו שירה י"ר תבישיב  תויהבו
 תוכרבכ ל"רא ימא 'ר וניצמ ןכל ,ל"בשר
 הורוכב ,הצ  תומבי כב הפנס מ
 א"פ תורשעמ ,ב"ה א"פ םילקש | ,:גנ
 ,בקא"'פ םילהה דמ .א"ה

 דצתיא א"פש רפוסי ח"פס תומורתבו

 (םינלוג ידיב הנכס םוקמב) הפיספיסב ימא 'ר

 ךרכי .רמאו ונממ שאייתה ןתנוי 'רש דע

 ונא. ..רמא .,ל"בשה לבא | ,ונירםכ תמה
 אנא [וא] ליטק אנאד רע םהירחא ףודרא
 ,םדימ וליצהו ליטקתמ

 ודימלת כ"ג היהש פ"עא א"ר ןכו
 הלע אוהו ימא 'רמ שישק היה לבא י"רד
 וניצמ . ןכל, תולה לולנ .ותניהב .רפפ "אל
 מ .תוכרבו .,:הכ ,םיחבזכ  .א"רא מא "ל
 היל ירשק אק יסא 'רו ימא רש וניצמ
 ,א"רל (הפוח) אננג

 יתייאד אתתיא איהה : כ הדנ וניצמ ןכו
 ימא 'ר | ביתי הוה  א"רד הימקל אמד
 ,אוה דומיח םד רמאו (א"ר) יחרא ,הימק
 ילעב ל"א ימא 'ר הל לפטיא הקפנד רתב
 הילע .ימא 'ר ירק = .היתרמחג .ךרדב היה
 ימי ףוסב היה הזו ,ויאריל 'ה דוס א"רד

 יומא "ה

 ידימלת לכו שירה א"ר היה זאש ןנחוי 'ר
 ,א"ר.רנפל רבשי י"רד

 א"פש ז"הס א"פ הגיגח ימלשוריבו
 -- םלאשו א"רד ד"מהבל אבלמ ורחאתנ
 רצ ו ירך ןכו | ,'וכו דקה לומנל ל"א
 ב"פ ה"ר ימלשוריכ ונממ לודג היה אדבז
 וה חתפ .ין"ב | אבא 'ר .ורמאש ה"ה

 .ןימתח ימא 'רו יסא 'רו [אבא רב] אייח
 מ לוחנ .היח אהפנ קחצי 'ר ןכו

 --אמי רפכ שיא לאעמשי :זנ םירדנכ ימא
 הידיב הוה אל ימא 'רד הימקל אתא
 :םמ אמויבו ,אחפנ י"רד הימקל אתא
 :ם ק"בו | ,אחפנ י"רל ימא 'ר היביתיא
 תכנה הימק יסא 'רו ימא 'ר ביתי
 ,וכו אתתעמש רמ אמיל רמא רמ
 ו הנ וע ,:חמ תומכי ,:וכ הגינחבו
 .ארפנ קחצי ידו ימא 'ר

 ןישודיק ,,דל הטוס ,: במ אמוי ןתוקלחמ
 אי 'תוכמ נטל

 הדילמ םיחאכ רשא בוהאה וריבח לבא
 םהינש  ,יסא 'ר היה םהייח ימי לכ ויה
 לבבמ ולעו ,הכ ק"ומכ םירבח לבבב ויה
 הטופכ םינהכ ויה םהינשו | ,י"אל רומלל
 בדה ידיריד) זרק ןילוח (: םנ ןימיג ו חל

 ימלשוריב וניצמש יל הארה גרעבסארג מ"ר םכחה
 אלש עמשמ אליתפ בסנ ימא 'ר ,טדב"ה ב"פ תבש
 א"יפס תומורתכ ימיא 'ר ל"צ תמאב | ,ןהכ היה
 ,(יאלבב ימיא 'ר אוהו

 || ב ה תובהבב אירבטב רדחי .ויהו
 ,.בס תובותכב ןנחוי 'זול ושמש םהינשו
 וכומס ןיד ןמ לכ והל ורשו דחי וכמסנו
 ה הורותבכ אל

 ,זט תוכרבכ רחיב םהינש דימת ורכזנו
 קו רע .אסוי רע ,תבש | ,,רמ
 ב תוכותב ,:וצ תומכי ,,הכ
 הי ןילוה חב ז"ל ים ק"ב
 ןיבוריע ,ב"ה א"פ ןירדהנס ימלשוריבו
 וה תרופ

 הכופ ,:דע אמוי ,: בפ תבש ןתוקלחמ
 אלפ הו הארו ,מ"בב רועו ,י תוכמ ,:הל
 'שוריבו ,םדוק ימא 'ר דימה רכזנ ילבבבש

 רימת



 יפא.'ר

 ,םדוק יסא 'ר דימת
 לודג רחא אהיש וניצמ אל לבא
 חכשא ימא .'ר ,רב מ"ב רניצמדב מ
 ,יסא 'רד הימקל אתא -- תוטוחש תויגרפ
 יסא 'ר ל"אש :דנ ןיטיג וניצמ ךופיהלו
 ,י"רא יבה ןכ רמוא התא "יבר,, ימא 'רל
 שוכב ונתנו המכחב םיוש ויהש ונירבדב אוהו)

 אוה םימלשוריה יפב "יבר, ראותש עודיו ז*לז
 ,(םיילבבה יפב "רמ, ומב

 הדוהי 'ר תאמ םינוממ ויה םהינשו

 אייח 'ר םהירבח ףוריצב ינשה האישנ
 ןקתמל לארשי ירייע לכב רובעל אבא רב
 ןז"ה א"פ הגיגחכ  ,ןניינתמו ןירפס םהל
 אלו רפס אל ואצמ אלו א"קמל ואבו
 ואיבהו אתרק ירוטנ ןל יתייא ל"א ןיינתמ
 ןיליא ל"א = (ריעה ירמוש)  ירטנפה םהל
 ,אתרק יבורח אלא ןניא + אתרק ירומנ

 אמויכ תחא אנכיזפשואב ויה םהינשו
 רפוסי רשאכ םילורג םיקידצ םהינשו .,חע
 אירבטב הוהה כ?הב אוהה "בס "תוממה

 'יפא ירת יב וליפא הוב .ילויע הוה וכ
 ילייע הוה יסא 'רו ימא 'רו יקזתמ אמויב
 הלבק ורמאו יקזתמ אלו רח דח היב
 יפתכמ ויה םהינשו | ,אתועינצ כ"הבד
 וכזו  ,,םיק תבשב תבש דובבל יליועו
 םיניידל ונמתנש רע כ"כ הלודגל תולעל
 (: זי ןירדהנספכ י"אד .ינייד םשב ןיארקנו
 י"אד יבישח ינהכ ןיארקנ ויה םהינשו
 ימא'ר .נ ןילוח י"שר בתבש הזו) ,בכ הליגמכ
 .(ןיצמקמ רמאו אוה האברעמ

 והבא 'ר :ךלה ו .ןילוח ..ונוצמ | מ
 יסא :'רו . ימא .'ה :'ינפל ' םירבדה דפו
 : ה ןיטיגבו ,ם"וכעכ םיתוכה תא ואשעו
 הימקל אתא -- אמיג יותאל יעב אידה רב
 ימא .'ר .:ןמ .הציבו \ ,יםא "הו ימה
 ונא הזמו ,אירבמ ילוכא יברעמ יסא 'רו
 היה הזו ,רודה ילודג ויה םהינשש ןיאור
 א"רו ןנחוי 'ר ורטפנש ירחא קפס ילב
 ג"ש | וניברו | ,רודח ישאר .םה וה ןש]
 תריטפ ירחאש רמאי ב"פ ג"ח ותרגאב
 ותלבק \ ס"לבו * ,ימא 'ר | ךלמ ןח ל

221 

 יתרעטצנו ,דמ ןיטיג חכומדכו ,תיתימא
 שירל יסא 'ר תא ונימ אל המל דימת
 תא יה. ריאהש = דע . 'אירבטב | אתכותמ

 םיטפשמ ןשיה אמוחנתב יתאצמו יניע
 רובצה לע תונמתהל הצר אל יסא 'ר ל"זו
 תעשב .ךא ןינידה .ןמ קחרתמ | היהו
 ,הכוב היהג . ז"ע .טרחתמ :היה ..ותרישפ
 .ותלבקב בשה קלש 12

 'ר םדוק .יפסא 'ר רטפנ הארנה יפכו
 ימלשוריכ אירבטב רטפנ יסא 'ר יכ ,ימא
 וימיי ףופב היה -ימא  יחו את: לב לע
 לוחל תוריזגה וליחתה רשאכ יכ ,ןירסיקב
 םוימ טרפבו לארשי ירע המכ שאר לע
 ,םירצונה חב .י"אב רבגתהל  וליחתהש
 ברוקמו בוהא היהש והבא 'רש ןעי ךאו

 הבישיה תא חקל ןירסיקב תוכלמה ירשל
 תא טעמ קיתמהו ויפנכ תחת הלורגה
 ט"ה ד"פ םיחספ וניצמש הזו ,תוריזגה

 ימויק רוה ז"רו א"ב חרד .הירב אבא ה
 קפנ אשררמ יבד אחתפא ירסיקד אקושב
 וכל אנימא ואל ל"א והניחכשא ימא 'ר
 ,יארבא ומיקת אל אשרדמ יב ןדיעב

 רוהה שירי. יימא יב. קא (היה ו תפאבו

 פ"עא וינפל ובשי ןנחוי 'רד ידימלת לכו
 ויהש רשפאו רודה ינקז םג זא ויהש
 י"הו. ארבו . רבי /אבא .. "חכו נפש " םינמנ

 אתביתמ שירה היה אוהש ןעי לבא ,אחפנ
 ימא 'ר והל חלש ,דמ | ןיטיג וניצמ ןכל
 ,לארשי לכל הרות אצת ןתנ רב ימא ינימ
 אברו ןמחנ ברש גס ןיטיג וניצמ ןכו
 תבש ןכו  ,ימא 'רד הימקל (ךא) וחלש
 ,רפקיאו (נ"ו ירבד) ימא 'ר עמשש ,אנ
 אירבטב יפא 'ר  רטפנשב הארנה יפכו

 המ. ןמז: ךשמ = :ןויחק ' פא "רזא ו היה

 אחא ירש  ,המ תומכי יניטפדכו תורבמב

 שיא . ח"רד .הירב םוחנת רו הרובה רש
 ןומראמ ותאד אתייובש ינה קורפ וכע רפכ
 הזו ,ימא רד הימקל ותאו -- אירבטל
 ףסוי בר םש רמאש ףסוי בר ימיב היה
 ?ירבג בשחמל אתובר וילע

 ןכלו
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 :ו ב"ב נצפש המ אלפל אל .ןכלו
 אכלמ רובשד הימיא זימרוה ארפיאש
 אלו יזוז האמ 'ד ימא 'רד הימקל החלש
 והנילבקו אברד הימקל והניררש והנילבק
 רפקיאו ימא 'ר עמש תוכלמ םולש םושמ
 ,הנרבשת הריצק שוביב היל תיל רמא

 ויתוהנהב ןושארטש מ"ר | םינואגהו
 461 רצ יכ"חכ  םינושארה תוריד לעבו
 אבש .ינשה ' יאלבבי ימאי 'ר הזש .םתעד
 ןיבירצ  ונא ןיא לבא ,לבבל י"אמ  זא
 אברו .נ"רש ליעל ונאבהש ומכ הז לכל
 'רש הזל וניכזו  ,ימא 'רד הימקל וחלש
 ןקו וא היהו אבר ימיב דוע יח היה ימא
 העמש אכלמ רובש םִָאו רודה שירו לודג
 ,ףסכה וילא החלש ןכל בוטה ועמש תא
 אבומה השעמהמ עמשש רשפא ימא "רו

 אמיא | זימרוה ארפיאש :זטק םיחבזב
 אברו אנברוק אברל החלש אכלמ רובשד
 אחא ברו ארפס בר תא חלשל ךרצוה
 ימא ''ר ששח ןכלו  ,ש"של בירקהל ה"ב
 ןכלו ,תונברק םשל ףסכה השידקה ןפ
 היעשימ קוספה אברל.חלשש הזו ,לביק אל
 ןוע רפכי .תאזב ןכל םש בותכש טדוכ
 ינבאכ חבזמ ינבא לכ ומושב -- בקעי
 --םינמחו םירשא ומוקי אל תוצפונמ ריג
 הנרבשת  הרצק שביב -- לגע  .הערי .םש
 םושמ לביק אבר םא ץרותי הזבו ,'וכו
 ימא 'ַר תאז השע אל המל תוכלמ םולש
 רג לבבב היה םא : תוכלמ \ םולש םושמ
 'ך אוהש רמאנ םא לבא %הירכנ ץראב
 שח אל ןכל ןירסיקב היהו ןושארה ימא
 שיש רבדב םיסרפהד תוכלמ םולש םושמ
 החלשש ןיבה אבר לבא ,חבזמ תשודק וב
 םלבק | :ןבלו. ,םיינעל- םקלחל :לוכיש יול
 .תוכלמ םולש םושמ הנממ

 הירבח

 ארדבוע אתא ו"ה ב"פ ןיטינכ ,אבא 'ר

 ר"א -- אבא 'ר ל"א -- ימא 'ר | ימוק
 ןיאב ונייה רבכ אב 'ר  אלוליא יסא
 יארריג ט"ה ה"פ םש ןכו ,א"א ריתהל

 ימא

 -=-- חה .אינתהו ל"א ---ימא 'רל לאש
 ןיאב ונייה רבכ אב 'ר אלמלא ימא ר"א
 יורשש "ש .ריתהל

 יט "רד | יניעב כ"ב לודג" היהו
 ,י"אבש וניתובר .זמ תועובש וילע רמאש
 רח המק אבא רי ביתי .וניצמש .המו

 קח מא ירש ןעי הז :גל ב"ב "מא
 ,אתביתמ שירה

 רוע הכזש פ"עא .לממ רב אבא 'ר
 ם"לב היהו ןושארה האישנ י"ר תא ריכהל
 אוהה  ,מנ .ב"בכו ימא רד לודגה וריבח
 הימקל הירדש ימא 'רד הימקל אתאד
 ,הק תומבי וניצמ כ"פעא ,לממ רב א"רד
 מ יעבומו .ק"כו ,ימא 'רד.הימק ביתו
 םירדנבו  ,ימא 'רל היביתיא ,ול מ"בו ,ימא
 י"רר הימשמ ןל תרמא ימא 'רל ל"א ,אכ
 אנת ימא 'רל ל"א בי .הדנבו  ,האישנ
 רוע תווי ,'וכו  ינת תאו תוכיהצ ינת

 וחבא 'ר ןכו  ,אתביתמ שירה היה ימא

 ה .ןילוח ורמא ןנחוי 'רד לודגה ודימלת
 'ך ינפל | םירבד רפיפו והבא 'ר .ךלהש
 והבא 'ר ביתי ,גע .אמויבו ,יסא 'רו ימא

 י"רד הימשמ אתתעמש אוההל רמאקו
 'רו ,והייפאל יסא 'רו ימא 'ר והנירדהא
 ב"פ הליגמכ םרובע דימת לדתשה והבא
 וו הוולמא רו "אבא "רב . ח"הש ב"ה

 הנישלה איהו רמת םשב תחא השאל והונד
 םהו ,ןירפיקב הכולמה ירש ינפל םהילע
 םינידה תא קיתמי אוהש והבא 'רל ובתב
 ותוא חקל ימא 'ר ימי ףוסבו ,השע ןכו
 ןירפיקל ויפנכ תחת הלודגה ותבישיו
 .ליעל ונאבה רשאכ

 יה ןוב ןיפינא . הנוממ היה יחא 'ר
 0 ה ןיטינכ ימא

 [ןכ ק"ימכ רנמזכ "'אליא .'ר
 -- האישניבד ארכוב יזח ,האנררוו ימא

 ריבע אק ריפש ל"א ימא 'רל ל"א
 ב .הציבכ

 ים 7 מא 'ר  ועלקיא  ,יביב בר
 ,רע תבש יריפר הלכלב ארשו

'- ( 



 28 ימא 'ר
 ד רה

 ףוסב רבכ י"אל הלעש פ"עא אריז 'ר
 רבכ היה י"אל אבשכ לבא ןנחוי 'ר ימי
 ימא 'רד וריבח .ומכ : הוה הודח ל
 'רל היחכשא ז"ר קילס יכ : זק ןילוחכ
 יברבר ירבג ירת רמא -- יפא 'רו ימא

 ןכו ,לאומשו ברד אהב ועמיל וכייתווכ
 'רל היחכשא ז"ר קילס יכ ,אכ םש
 תבישי היהשכ לבא | ,'וכו יסא 'רו ימא
 :ופ ןילוחכ וינפל בשי ןירסיקב ימא 'ר
 יב ןדיעב ץוחל אצי אלש ימא 'ר ל"אש
 ,ימא 'רל רבח דימלתכ בשחנו ,אשרדמ

 אמויכ הינכיזפשוא היה אמח רב אריעז
 ,חע

 רמ ימא 'ר וארק ,אבא רב אייח 'ר
 ,: הפ םיחבזכ ומע ירמו ליקשו ,,גק ןילוחכ
 אחפנ קחצי 'רו א"בחר ביתו ,(בז [ילשה
 ק"ומ 'וכו רזעלא ןב קחצי 'רד אעליקא
 אהל רמאקו א"בחר כיתי ,גע אמויבו ,,ב
 ,והייפאל א"רו ימא 'ר והנירדהא אתעמש
 - ימא 'רד הימקל והוחלש : גס ןיטיגבו
 א"פ הגיגחבו ,א"בחרד הימק והוחלש רדה
 'רו א"בחר תא האישנ י"ר חלשש ז"ה
 םהל ןקתל לארשי ירע לכל יסא 'רו ימא
 ,ןירפוס

 חתפ ..ז"ב אבא .'ר 'ה"ה במו ה
 ןיבוריעבו .ןימתח ימא 'רו יסא 'רו א"בחרו

 'רו  .ימא "רו | (אבא ,רב) .ח"ה ד"ה ב

 'רל ןולאשו רדגד אתמחל ןיקלס יפא
 רמאו ןנחוי 'ר עמש -- ףסוי רב אייח
 ,םתישע הפי

 ק"ומכ ונמזב = (ןנברד ןורבה) אנינח 'ר
 ,הכ

 'וכו יבהי אחפנ י"רו יפפ רב אנינח 'ר

 ,;חמ תומבי
 אישנה היה ינשה האישנ הדוהי 'ר

 האישנ י"ר היל חלש ,ב ה"רכ וימיב
 'ב ;לש וימי:לכש = ןיעדוי הוה "מא "ל
 האישנ י"ר ,זכ הציבו ,ונרמלמ היה ןנחוו
 'רד הימקל הירדש ארכוב אוהה היל הוה
 -- האישנ י"רד ינשב :די תינעתבו ,ימא

 ,ח"רו נר טעו רמו

 'ר ל"א יפט רזגמל רבס תינעת 'גי רזג
 ל"א :הכ םש ןכו ,'וכו ורמא ירה ימא
 ,ונינש תוצח רחאו תוצח םדוק ימא 'ר
 ,; טכ תוחנמ :גל ז"עכ ימא 'רמ יעב

 היתמשו הדוהי בר רטפנשכ ,זי ק"ומו
 ול ריתהל י"אל הלעו ארבג אוההל
 קופ ימא 'רל האישנ י"ר ל"א אתמשה
 ,הינידב ןויע

 ימא 'ר םע קלוחש וניצמ הדוהי בר
 .: וס .תומביכ

 'ר נפל .רחי ודמל -ידיא רב בקעת
 'ךל י"ר והל רמאש :וצ תומביכ ןנחוי
 ןבכ םייפל .ןיעדוי א"א מ"מ יסא 'רו ימא
 ירו ימא .'ר" 1רנ .תובותכבו . ,וניריבה יטיא

 רב י"ר ל"א ילטלטממ ןזימל רובס יפא
 ,ירכו ירבע אל לדו "רד  אתלמ ש
 ,י"ר תריטפ ירחא ס"לב היה הזו

 יישקמ ןיבתי ווה ימוא 'רו קחצי 'ר

 תיעיבשבו א"ה ג"פ םיאלכ א"פר האפ
 קחצי 'רל לאש אירבנצ יול 'ר ב"ה ו"פ
 י"ב אוהש הארנו ,ןורסאו ימיא 'רלו
 ,אחפנ

 יר ביתי ,כ .ק"ומ  ,רזעלא .ןכ חצי 'ר
 ,'וכו רזעלא ןב י"רד היעליקא ימא

 ותא יכ : טצ ןילוח בולח רב קחצי 'ר
 'רד הימקל והל רדש ימא 'רד הימקל
 .בולח רב קחצי

 השקהש :זמ תוכרבב וניצמ ןמחנ בר
 רבכו +אוה  ארבג תבשו ימא 'רל
 'ר רבכ היהשכ היה הוש ליעל ונשרפ
 ליקש זאו לבבל רצק ןמול דריו י"אב ימא

 תבש ורמאש הזו
 אתיל ןכו ס"מ אוה קחצי רב) נ"רא ,םיק
 השענו בקעי רב הנובהו י"בגר בותכ היהו סק"דב
 'רו ימא 'ר יל ןיעלקמ ולא (קחצי רב הזמ
 נ"ר חלשש וניצמ ןכו :,'וכו אל ימ יפא
 ,דכק ןילוחבו ,: גס ןיטינכ ימא רד הימקל
 נ"רד םושמו איעשוא ברל ימא 'ר ל"א
 היתעמשב לזלזמ אק האישנ יבד הינתח
 3 "רה

 יה
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 :נורמ הרב םופר תבשכ ונמזב ןומיס 'ר
 ימיא 'רל לאשו ירשו ןומיס 'רל לאש
 וניצמש .יהסו = ,ןומיס:"ר>דפקיאו .רסאו

 םש ל"צ ימא ר"א ןומיפ 'ר ,אל .תובותכ
 ,ארפס בר :ה תבשבכ

 יבד אחתפא שרד ןושש רב יננע 'ר
 ק"ומכ רפקיאו ימא 'ר  עמש -- האישנ

 דפ
 יר:לע ירמא .קחצי -'ר רב \ לאומש יל

 ,ו"הדו"טפ תומבי םייוסמ טדא אוהש ימא
 ןקז -רבפ\ היה : ,ןפחנ רב .לאומש 'ר

 ימא .'חו :, קומבי: .ימא .'ר ימיב .לודנ
 .דידירהא אמוהנתכ ולאש

 ךלהש ח"פס תומורת וניצמ לאומש 'ר
 ליצהל אתכלמ הבנזל ימא 'ר םע דחי
 םהו-. ,םפתנש = אנניח . רב. ריעז  .תא
 ,והוליצה

 .וירמאמ ירמואו וידימלת

 בשי אבא רב אייח 'רד הירב אבא 'ר\
 ,: ופ ןילוחכ ןירסיקב ותבישיב

 יעב אנהכ . רב ..אבא ..'ר
 ,ט"ה ד"פ םיהספכ

 אנמיאק הוה רמאו -- ימא ר"א איוא בר

 ,נ ןילוחכ ימא 'רד הימק
 : גס םיחספ ימא 'רמ יעב ,איעשוא 'ר

 אבא  'רמ

 איעשוא 'ר = קילס | יכ | ,דכק = ןילוחבו
 .'וכו ימא 'רל היחכשא

 ימא 'ר םשב אננה רב אחא בר

 אסרג לבא ר"הסב איבמ ןכ :אמ ןירדהנס
 ,יסא 'ר ונלש

 'רד הימקל אתא -- הריבה רש אחא 'ר
 ,המ תומבי ימא

 ומא"'ר ימוק-יעב ,אפפ רב אחא יה
 וניצמ י"ה ולפ :םירדנבו" "ה: 4"פ/תוכותב

 רחיא ימא 'רד אירדנ ירשימ קילסש
 ,רדנ ןאכ ןיא רמול ידכ הדימעב

 אתולגמ תקלפ דכ רמא ידיא 'ר
 ה"פ מ"ב ימיא 'ר ימוק אדבוע תיחכשא
 | יח

 ימא

 ל"א :ם תבש וניצמש המ  ,ישא בר
 5"צ 'וכו רמ עדי אלו ימא 'רל ישא בר
 ישא ברל ימא 'ר ל"א ןיטיג ןכו ,יסא 'ר
 ,ןורחאה יסא 'ר אוהו ,יפא 'רל ל"צ

 הינימ יעב ימא 'רד אנת ןאישא
 ,חי "תיפרב

 ו רל וב הבופ ימא ר"א אריג
 ,רמא א"פר האפב יול רב ןימונב 'ר

 ומ ובתי הוה ימא 'רו  .קחצי 'ר

 הימקל אתא --- אטיג ייותאל יעב אידה רב
 רב רמא :וק ןילוחבו ,:ה ןיטיג ימא 'רד
 ,ימא 'רד הימק אנמיאק הוה אידה

 תוחיהכ מא ר"א אתא יכ ימיד בר

 1 הכ

 רו ביפ ימא .ירמ  יעב .אנוה בר

 וניצמ ןכו | ,ינשה אנוה 'ר אוה ם"לבו
 ושא ברמ .ה"ר .הינימ יעב :ם ..תבש
 ,ימא .'ך פיקד ,תסרנו

 יכ 2 תנכרב ימא ר"א אקירז .ר
 ולוח מא .'רל .ביתוא | ,: לק .ב"ב + הכ
 ימא 'רל יקלש אנא רמא ,יק םשו ,:חמ
 | הכו

 .: גע תבש ימא ר"א ישא רב אייח 'ר
 הלרע ימא 'ר ימוק יארופיצ אייח 'ר

 םייהה ויפ
 ןמא ?ר..יעב ,רמאי אפה בר

 3 ם"ב | ימא 'ר
 [/ףכ .הטינח ימא ר"א הנוי 'ר
 ל וע פא יהל .ביתוא  הימרי 'ר

 נ"פ הליגמ ולאש | ,:דנ ןיטיג ול השקה
 הכובפ רפב = םע . דמל  הימרי 'רו = ,א"ה
 ו"פ תומורת ומשב הימרי 'ר  ,ב"ה ה"פ
 ,א"ה

 = הו דפ ,ימא 'ר 'םשב .ןדוי "ל
 | ,גחו"פ

 ,: גל ז"ע ימא ר"א אנסוי 'ר
 [ימא 'רל] רמא אנסיב רב קהצי 'ר

 ומ 'ך ךמא יכה ןכ רמוא התא | יבר

 'רל תבית וקחמ י"שרבו ,,כ םיחבז 'וכו
 .תועמב יהימרי יה,-רבתבו ימא

 םוישפ
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 5 יאלבב ימיא וא ימא 'ר

 תובותכ ..ימא .ה"א...אפידר רבוקח עו שק

 ,וק
 הימקל אתא -- אמי רפכ שיא לאעמשי

 ; זנ םיהדג .ומא "רד
 ו"פ תיעיבש ולאש אירבנצ יול 'ר
- 

 ל"בירד הירב רב אשיימ 'ר
 ,: הפ .תובותככ ימא 'ר םדוק תמו

 תובותב. ,,ה..תוברב:ימא לא םחנמ כ

 .רע
 ימלשורי ומשב אמיסבמ רב םחנמ 'ר

 ,תורשעמ ףוס
 אנא רמא האישנ יבר הינתח הימחנ

 .חע .אמוי 'וכו ימא 'רל  היתיזח
 ימא 'ר ימוק נ"ב לאומש רב ןמחנ 'ר

 .ו"ה מ"פ וש
 תובותכבו ,: ה תבש ימא ר"א ארפס בר

 ,ןומיס 'ר תועמב אתיא ,אל
 ,כ תוכרב ימא ר"א אריוע 'ר
 ,: בנ תוחנמ ימא 'רמ יעב .אדירפ ר

 הימק אנמיאק הוה רמא .ח"בב הבר
 ,וק ןילוח ימא רד

 .:הבק תבש ימא ר"א הבר

 רפכ שיא אייח 'רד הירב םוחנת "3
 ינה .קורפ .הריבה ' שיא" אחאי "רו

 'וכו ימא 'רד הימקל ותא -- אתייובש
 ,המ תומבי

 ונאבה רבכ םיטרפה וייח ימי א תוארקמ
 הימרי 'רש ןב ול היהש וניצמו | ,ליעל
 .ב"ח ה"פ הציבכ תא מל

 תורובג ימיל ימא 'ר עיגה הארנה יפבו
 הכזש ליעל ונאבהש ומכו רתוו דועו
 ךרעל רטפנש איעשוא 'ר ינפל דומלל
 אל זא היה ימא 'רו תורטשל ב"נקת
 םינש המכ וינפל רמלש 'ך ןבמ תוחפ

 א"ות רהסבו ,ב"לקת ךרעל " דלוע
 נ"רש ,גס ןיטיגבו ,א"לרת רטפנ נ"רש
 הציבבו | ,ימא 'רמ לואשל דימת חלש
 תקלס יב ןויצ חילש אמחל נ"ר ל"א ,הב
 ליזו .רוצד .אמלוסא ליזו ףיקא םתהל
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 ונמזב

 הינומ = יעבו:- ירא חב יפקשי אחר תבל
 'רל היחכשא קילס יכ הישפנ חנ לזאדא
 רטפנ רבכ זאש ןיאור ונא הזמו | ,אקירז
 םקעי ירי רוחה ..ןקז -זא /-ראשנו מא יח
 'ר זא היה אוה םג רטפנשכו יריא רב

 'ר" תרימפ  ירחא ייב הודח /ושארמ אקירז |

 :ךאו .אתביתמ שיר דוע םקוה אל ימא
 ירופיצו אירבטב היה .םימכח לש ץוביק
 בי"א. ,ןוהבא ה .,ךהעב, ראובמבנ ירמה
 יח: ,כ"א- ב"ר טינפל ,רבכ .יםא ,תי  הפמ
 עודי .הז\ ,הנש .םיעשתל בורק .ימא 'ר
 'ה ךלמ כ"א ט"צקת ךרעל רטפנ י"רש
 | .הנש 'כמ רתוי וירחא ימא

 'ה - תא .תוטטל ,,יזצר ..ומא..,?ה ..ורחאג
 שיר םקוה אלו הפרטנ העשה ךא והבא
 ג"שרד תרגאב רכזנ אל ןכלו אתביתמ
 ,ימא ב ,ירחא ףלמ יט

 .יאלבב ימיא וא ימא 'ר

 ימיא 'ר ימלשוריב םימעפ המכ וניצמ

 ןמתד; ןנבר,..יפשב -.דומת,..רמאה אכבב
 ד"פ .םיחספ = ,ז"פר - תומורת . ימלשוריכ
 א"פ  ו"ע- . א ןיחא"ה .-רייפ..תובנתש לח

 ,ו"ה

 ימיב לבבב היהשכ רמול רואמ בורקו
 ,ימא םשב ךא ארקנ היה אברו ףסוי בר
 פסוי בר רמא ,פ תומבי וניצמש הזו
 : דמ תובותכבו 'וכו ימאל אנעמשד ונייה

 ,ימא ינתדמ בייח רמא אבר

 הדוהי 'רמ הרות לביק י"אל ךלהשכו
 אחא רב בקעי 'ר א"ה ג"פ :ה"רכ יזפ ןב
 םשב רמא ןכו ,יזפ ןב י"ר םשב ימא 'ר
 .ה"ה .ג"פ תופרבב יאט יר

 ןיטיגכ הנוי 'ר ןתח י"אב היהש הארנו
 יומח הנוי 'רל ימא 'ר יתייא א"הפ ב"פ
 ,תותיירב הנוש לבבב םג היהש ,היל אנתו

 לגבש יה ןישודיק .ירבטייימא יה ה
 --אתמא ןוגז (י"אב ב"ג היהש) ןיבא רב ה"ר
 םינמזה ירדס יפלו ,ימא 'רד הימקל ותא
 .וריעב ןייד היהו ינשה ימא 'ר אוה

 אובמבו
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 'ב ימיא 'ר ךרע ימלשוריה אובמבו
 ג"ה ו"פ תיעיבש רכזנ 'ב אמיא 'ר ל"זו
 ןייעו רוסא ירמא ןוהיורת ימיא 'ר אל 'ר
 ה"ה :ו"טפ תומבי ןייעו -- אליה 'ר ךרע
 אריעז 'ר הוהו השעמ השע ימיא 'ר
 ןומדקה ימא 'ר וניא הזו -- היל סלקמ
 .ל"בע ז"רמ הברה שישק היהש

 הזמ היאר םוש ןיאש דבל אל תמאבו
 םשמ אכרדא ךא ינשה ימא 'ר לע יאקש
 היארו ,ןושארה ימא 'ר לע יאקש היאר
 :זק ןילוח וניצמ ,אריעז 'רמ איבמש (א
 יסא 'רו ימא 'רל היחכשא ז"ר קילס יכ
 ועמיל וכייתוכ יברבר ירבג ירת רמא
 ז"רש הזמ ןיאור ונא כ"א ,לאומשו ברדב
 עודיו י"אל אבשכ רודה לודנ רבכ היה
 כ"או ןנחוי 'ר ימיב דוע י"אל אב ז"רש
 ?ימא 'רל םלקי אל המל

 עודי אלה אליא 'רמ הינשה היארו
 ןושארה ימא 'רל רבח היה אליא 'רש
 י"אל ה"ר לש ונורא ואיבהשכ ,הכ ק"ומכ
 אנינח 'רו אליא 'ר יקפנ יסא 'רו ימא 'ר

 ,םירבחכ ויהש ןיאור ונא הזמ ,קופנ אל
 דצ ג"חב םינושארה תורוד לעב ןואגהו
 םגו ימלשוריה אובמ ירבד איבמ 9
 יה ירכמ "ילבבב טייב "וירבד: לש ףיפומ
 אה ייבא רמאש : איק ןילוחמ ינשה ימא
 'ר יב הוהד אכניפ איההד אתיל ןיברד
 י"אב וז השעמה התיה םא הנהו -- ימא
 .ל"בע ייבא עמש יממ ארמגב רכזנ היה
 ,הלילשמ היאר איבמ הזה םכחה ןואגהו
 ימא 'ר אוהש שוריפב אתיא ארמגב לבא
 דימלת ימא'ר ידכמ םש ורמאר ןושארה
 הזש איבמ ןכו , רורב הזו ,הוה ןנחוי 'ר
 זימרוה ארפיאד :י ב"ב רכזנה ימא 'ר
 'ד ימא 'רל החלש אכלמ רובשד הימיא
 'ר ךרעב ונראב רבכ וז היארו ,יזוז האמ
 ןכו ,רחא | ימא 'ר ךא היהש (א ימא
 ירטו ליקש ימא 'רש : הע םיחבזמ איבמ
 הליחמב \ ,אטח רב / ימרד: יעב ' ץרתל
 רמא אלא םרג י"ב לכבש ס"קדב ןייע אל

 אבא רב ימא 'ר--ימא רב לאומשד הובא ימא

 ,ימא 'ר אלו ,ינמ 'ר
 ישילשה האישנ הדוהי 'ר היה וימיבו

 ףוס ימלשוריכ י"אב אישנה ללה יבא
 אישנ ןדוי 'ר םע קילס ימא 'ר ו"ע
 ןיליא ןמ ףסכ ולאשו רדנד אתמחל
 ךירצ ל"א הימרי 'רל | ןילאש םוניסואד
 ןוקפנ -- דמלנו ץוחל אצנ -- ליבטהל
 אבומ ןכו ,'וכו אחא רב בקעי'ר ןועמשו

 אישנ ןרוי'ר םע הלעש ח"ה ב"פ םש
 'ר הזו ,ןהלש טולח ריתהו רדגד אתמחל
 ורמאש א"יפס תומורתכ ןהכ היה אל ימא
 (המורת לש) אליתפ בסנ ימיא 'ר םש
 םשו ,מדב"ה א"פ תבש אבומ רמאמהו

 'ר יב (יאלבב) ימיא !ר ל"צו ימא 'ר

 ,ןהכ היה ימא

 .ימא רב לאומשד הובא ימא

 תומבי ימלשוריבו | ,:זמ םיחספ רכזנ
 ל"צ ןכו הדוהי 'ר םשב רמא ו"ה י"פ
 ייבא תועמב ספדנ םשו ב"ה ט"פ ק"בב
 הובא ימא רמא ל"צו ימא רב לאומשד
 ,הדוהי בר םשב לאומשד

 ,איסא ימא 'ר

 וכ :2ו ה. ב"פ . תוכרב  ימלשוריב
 'ר הב הרוה איסא ימא ר"א -- יעב הנוי
 ימא 'ר רמאש שרפמ רד"הסבו ,הימרי

 הימרי 'רש הרוה המו הרוה יסא ('רש)

 היה הימרי 'ר יכ תמא אלל הזו ,רמא
 'רמ ןמק היה ז"ר םגו ז"רד ודימלת
 ,ימא

 אוהו .,ונתח ימא 'ר ל"צש הארנ ילו
 ןכו הנשק ירד. רנתה היהש (ב ימא 'ר

 לאש ימא 'רש ז"ע ףוס ימלשוריב וניצמ
 | ,הימרי 'רל

 [4בא רכ ימא [ר

 ,איק ןילוחכ ישא ברד וימח היה
 אבא רב ימא בר יבל עלקיא ישא בר
 פ"קד תעדלו | ,'וכו הירבל הייזח הומח
 אוה ןכו ,,טכ הציבב אסרגה אוה ןכ

 תותליאשב



 7-7 תה --

 ,.בל םירדנ רכזנו ,רומא 'פ תותליאשב
 ימא ר"א ו"מפר תבש  ף"ירבו 5 ה
 ג"ע ךילוהל רופא ישא בר רמא אבא רב
 ןיבוריעב ונלש אסרג לבא תבשב םיבשע
 .ןוכנה אוהו ,יסא ר"א אבא רב-ימר +ק

 .ןיבא רב ימא
 ברו ןיבא רב ימא : ,5 .תותירב< רפמ

 ,'וכו .והייוורת .ירמאד ןיבא רב. .איננח

 תבשבו ,ןיבא רב ייבא םש ןיסרוגש שיו

 .ןיבא .רב ימר 3

 .האנפרה אדא רבייהא ומר

 ,בר רמא יכה ל"א ,הברמ יעב :טנ ןיבוריעב
 ,'וכו רמא יכה היל ותיצת אל נ"ר והל רמא

 תומבי "= .הכזנ ה הבא רב מא בם

 אתיל םשו רמאמה .דע םירדנב לבא ; טכ

 ,הבהא רב תבית

 רב ימר .ךרע :.ילוקיח
 .ילוקיד

 ,אייח"רב .רמא בר
 תפרג .ךא ז"רמ יעב :הק םיחבזממ

 ,אייח רב ןיבא 'ר  ס"קדו תצבוקמ המיש
 ,אייח רב יסא בר : אנ ז"עבו

 .אמח הב מעור

 םשב רכזנו עדונה אמח רב ימר אוה
 םש ראשנ ילבבבו ,ימלשוריב דימת הז
 ,:חמ תובותכ :זכ םיחספב הז

 ורמא :ומ הכוסב ,"םויבמ רבו מאש

 םש שרפמ ייבאו היל עייסמ אמיל

 ,וירבד

 רב. .ימר...ךרע ...ןד רב
 .ןדוי

 רב ימר .אוה .לאקזחי רב ימא 'ר
 תינעת ימלשוריב הז םשב רכזנו לאקזחי

 ,זבדא"ה .ו"פ  ןיבוריעבו דיה

 ,הנתמ :רפ

 ,גס תוכרב
 לאומש רמא

 רמימא--ןיבא רב ימא
| 
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 .ןתנ רב ימא
 ,וכרע ןייע

 תובותכ רכזנ .אבקוע רב ימא 'ר

 ;אנינח..רב י יפגי. 'ה.--םשב ..רמא- זית לת

 רב ,יפפ רב ימא 'ר
 ,יפפ

 ילפ" ב'יבו י"הכזכ ה" קה וה ב מ

 .בר 'םשב :ירמא 'ח"ה

 כ הדג ירכונ  לאמש רב מ
 הינימ יל אשרפמ ידידל רמא | ,הכ םשו
 .ודימלת היה כ"א ,לאומש רמד

 .האנדרוו ימא

 אהכוב. יזח .האגהרו מא .: קב (הצובב
 ,אזח הוה אל ט"ויב | ,הוה האישנ יבד
 דיבע אק ריפש ל"א ימא 'רל ל"או ותא
 ;ארקג היה = םידרו םש לע] היה האג  \"שךפנ)
 ,(.ממ ןיבוריעב אנידרו ומשש םוקמ ותואמ נ"לו

 םשו והבא ר"א האנדרוו ימא : םי הדנבו

 םש  בתכו ו5דכ הציבב המכבי פווחהומ

 םשו ,האנ ריפש ימא ארקנ ,אמ ןיטיגבש
 רפא. קחצי "חב נרו = נחש 'ר: .םשבחהמא

 רמא אוה האנ ריפש ימאד םושמ וילע
 ? ןיריפש אלד אתעמש

 דגי ירד נתת א

 ,(ב ימא

 מא הת .םתה אה

 ימיבא  ךרע

 הרש

 ,האנ ריפש ימא

 ,ויוניב ךכ י"שריפו) ,אמ ןיטיג ןנחוי ר"א
 .(האנדרוו ימא ךרע ןיעו

 ,הארונת ימא

 ימאל ארש הדוהי בר ,אי ק"ומ רכזנ
 י"שרבו ,מ"הוחב ירונת לדגימל הארונת
 ,םירונת רמוש היהש שרפמ ף"ירה לעש
 ,ןנברמ אברוצ היה םא עודי ןיאו

 .רמימא

 םוקמ םושב אצמנ אל ויתובא ויה ימ
 אעררהנ דילי היהש ונל עודי תאז | ךאו
 ב"ב .,,הל.: ומ מ"ב רמצעב חיעה שאב
 .אנא אעדרהנמ אנא רמאש ,אל

 ובל
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 הימשמ רמאש וניצמדכו אבר היה ובר
 ןישודיקבו ,:ומ ןילוח | ,,י ןישודיק אברד
 לודג אבר ימיב רבכ .היהש עמשמ + גע
 אריפ יאה רמימא רמא םש ורמאש רודה
 רמא 'וכו  יפופא םושמ וב שי | ילפוסד
 יפוסא םושמ וב ןיא ןובער ינשבו אבר
 ירבדא יאק אבר + ירברש ארמגר ר"סהו
 היה אבר ינפל בשישכ ןעי הזו ,רמימא
 ובר ינפל ןידה רמאשכו רורה לודג רבב
 היחבד ןקתל שה

 אתידבמופד יבסמ לביקש וניצמ ןכו
 רמימא רמאש ,חמ ז"ע ,,5 ןיבוריעב
 הנוכה ןיאו) אתידבמופד יבס יל .ורמא
 רמפנ הדוהי בר ירהש הדוהי כר תא דוע הארש

 בר תבישיד יבפ הנוכה לבא תורטשל י"רת תנש
 ,אתידבמופד יבס :םע ןיבוריעב י"שריפ ןבלו הדוהי

 .(ותבישיו הדוהי בר

 מ"בכ :אעדרהנמ דיבז ברמ לביק ןכו
 אתעמשל אתירמא רמימא רמא : גע
 ןישודיק ןכו ,אעדרהנמ דיבז ברד הימק
 היל עימשד םושמ -- ארש רמימא :בע
 היתלב :גס תובותכבו ,אעדרהנמ דיבז ברמ
 רמו רמימא ביתי -- הדרמיא דיבז ברד
 והייבג ארמג בר  ביתיו ישא ברו ארטוז
 אוה .הבה .ארבג .דיבז ברד םושמ ל"א
 קפס ,?ילב ריכז בה ה | חיל - רתיפנתמ
 ,אעדרהנמ ריבז בר אוה

 ךלמש) דיבז ברד הימשמ רמא ןכו
 (ג"פ ג"ה ג"שרדא ,ו"צרת רטפנו אתידבמופב

 ,: אנ ןילוחכ
 רטפנו אעדרהנב ךלמש) אמח ברד הימשמ

 ,ופ תובותכ ,(ח"פרת

 ,ק תובותכ ףסוי ברד הימשמ
 .; אנ ןילוח אעדרהנמ ימיד ברד הימשמ
 ,:חמ ןילוח נ"רד הימשמ
 םלוכש פ"עאו .:ח ןילוח פ"רד הימשמ

 ברו פ"רו . .דיבז ,ברכ אברה .ורימלת "ויה
 אברד ידימלת ויה םלוכ לבא אמח
 ןכל רמימאמ הברה םינקז ויהו םינושארה
 ,םמשב רמא

 ג"שרד תרגאב רכזנ אלש פ"עאו

 רמימא

 ןעי הז ,אתביתמ שיר היה .רמימאש
 ישא בר תכולמ דע אבר  תריטפמש

 הקלחתנ ךאו תיללכ הבישי התיה אל
 ותרגאב נ"שר רמאי רשאכ םיתשל הבישיה |

 ץוביק היה ריעו .ריע לכבו | ,ג"פ ג"ח
 ישא ברד ובר אנהכ בר ומכ םילודג ח"ת
 אתידבמופב י"בנרו שרנב פ"רו ארהנ םופב

 רמימא םע היה ןכו ,דועו דיבז בר יב ןכו
 שרופמכ אעדרהנב שירה היה אוהש
 ןהניעבקמל ' רבס רמימא | ,בי  תוכרב
 רמימא ןיקתא | ,הנ הבוס ןכו .אעררהנב
 אתתיא איהה ,:אל ה"ר ןכו ,אעדרהנב
 אעדרהנב רמימאד הימק אנידל הונמזאד
 ריעה םגש קפס ילבו ,אזוחמל רמימא לזא
 ךלוה היהו ותלשממ תחת התיה אזוחמ
 הזו  ,תורוהלו ןידל תועובק םיתעל םש
 אחליו ארש רמימא ,הצ תבש וניצמש
 ,אזוחמב

 :הכ הציבכ הלודנ הבישי גהנ םגו
 והל יפתכמ ארטוז רמו רמימא ורמאש
 ויה הז דובכש עודיו ,אלגרד אתבשב
 היה ארטוז רמו) ,אתביתמ שירל ךא ןינתונ
 ז"כשת רטפנו אתידבמופב אתביתמ שיר תמאב

 הארנ רתוי ךא ג"פ ג"ה ג"שרד תרגאב ראובמב
 ,(ארטוז רמו רמירמ םרוגש ס"קד תסרג

 ילודג לכ וצבקתה הלודגה ותבישיבו
 ,תותביתמ ישאר כ"חא ויה ןהמ המכש רודה
 ןתשלש ןתוא וניצמש ישא ברו ארטוז רמכ
 ארטוז רמו רמימא בישח אקו דחיב דימת
 תבשקש הני: נ = \רמ תוכרבב ישא .ברו
 מ"ב ,: גס ,אס תובותכ ,: גק םיחספ ,:נ
 וכלה | לביק ישא ברו | ,,ב הדנ ,,בב
 ישא בה ביתי גזל .תוחנמכ רמימאמ
 רמימאמ יעב ,רמ וארקו רמימאד הימק
 ,: אל ה"ר רמימאל השקה ,.בכ הציבכ
 ו לוח ע ק"ב 11. הלינמ ין:כ ק"מ
 אוה תשש בר םשו ,וק ןילוח ל"צ ןכו
 ,ס"ט

 : גפ + אכ תובותכ רמימאל השקה ןכו
 ןוחפק כי ב"'ב ,: הפ מ"ב ,,מ ןיטינ | ,,וצ
 אל ול בישה רמימאו ,בס ,חנ :גנ ןילוח

 עימש



 ןיבוריעבו ,יל אריבס אל רמולכ יל עימש
 רמימא רמא ידידל ישא בר רמא :םל
 אתודהס עדי רמיי בר :ל תועובשבו ,'וכו
 ל"א -- רמימאד הימקל אתא ארמוז רמל
 שוריפב וניאר הזמו ,'ובו רמימאל ישא בר
 ןידל .ואב םלוכו שירה היה .רמימאש
 ,וינפל בשי ישא ברו וינפל

 בשי ישא ברש שוריפב אתיא ,כ ק"ומו
 זאו ,םינב ינב רבכ רמימאל תויהב וינפל
 ,ונממ לאש

 ודימלת היה אברד הירב אחא בר ןכו
 ברו ארטוז רמו רמימאש :גק םיחספכ
 בר והילע יאקו הדועסב יבתי הוה ישא
 ,(ןהילע שמשמ י"שרפו) אברד הירב אחא

 אברד הירב אחא בר ל"א :המ תומביבו
 ,'וכו  ןירתאל .רמימא עלקיא | אניברל

 ,ן[כ רמא בר רכב אחא ברי ,הכק

 שירה היה אוהו) .ם"קד ,אבר רב ל"צו
 .(ל"שת רטפנו אתידבמופב אתביתמ

 אתידבמופב ךלמש) ליתכ יבמ אהיבג בר
 םלוכ םש ויהו ,גכ הציבכ (ד"משת רטפנו
 יבמ אהיבג ברו ישא ברו רמימא דחיב
 .ליתב

 רמו רמימאד הימק בשי אדמנ בר
 ,: גפ תובותכב ישא ברו ארמוז

 ןמזב אתולג שירה היהש ןתנ רבאנוה בר
 ,.הנ ב"בכ רמימאר ודימלת היה ישא בר
 ,רמימאד הימק יאתא יכ רמא ,טי םיחבזו
 ,רמימא רמא יכה רמא ,םי  ןיטיגבו
 בסנימל היל ירש רמימא :בע ןישודיקבו
 ישק רמא ,הנ ב"בו ,אתיינווחמ אתתיא
 ,רמימא הב

 רמא ימוחינ םרד : הירב = ימוינמ ב5
 .רמימאד הימק אנמיאק הוה ,טס תובותכ

 ;נ תבשכ םהמע בשי יכדרמ בר
 ברד הירב אשישק רמו אקוני רמ

 רמימא עלקיא ישא ברל ורמא ארסח
 'ג וגהנממ ודמלש ,תלת מ"ש --- ןירתאל
 ןיאור ונא הזמו ,.וק םיחספכ | תוכלה
 אקוני רב וניא .רמימא םתסש שוריפב

 299 אקוני רמ רב רמימא

 .אדסח בר ןב
 יכה :ישא ברל ידמא לחהי רב יירט בח
 ,: בצ תומבי רמימא רמא

 ימיב רודה :'לודנ :'חוחשו אביכר
 ןיכרע ןכו ,:ד תועובשכ רמימאל השקה אבר
 -- הבותכ יבגא (רמימא ל"צ) רמירמ בכ

 ןיקלוח ,חנ ןילוחבו ,'וכו+ אניבר ל"א
 ,רמימא ירבדב אחא בר םע אניבר

 בשיש רמ םשב ריקי ןבב וכרב 'הו
 תביסו ,:אמ :בל הכוסכ ישא בר ינפל
 מ"ב :'רפוסי \ דשאבו ל"ע" התיח" תומ

 אבא ישא ברל רמימא רב רמ רמא חס
 יכיה : חנית | ושא "בר ל"א ובה  היבע
 ארטש לפנו ביכש יא הידידל היתיאד
 ינפלמ אצויש הננשכ יוה ,יאמ ימתי ימק
 ,רמימאד הישפנ חנו טילשה

 רב רמימא םע דחיב ברע ד"הסבו
 תריטפ ירחא םינש 'גל | גרהנש אקוני
 ,ד"פ ג"ח ג"שרד תרגאב ראובמכ ישא בר

 רמאי 448 דצ ב"חב ץערג םכחהו
 תנשב ישא בר אסכ לע בשי רמימאש
 ,חס מ"ב :ארמגה האר אלו ןת"'לשת
 ,ישא בר ינפל רטפנש שרופמש

 .אקוני רמ רב רמימא
 הוה רמאש :חי ןילוחב הז םשב רכזנ

 ברד ..הירכ ' אייח.. "רד . הימס  ןפלמ תכ

 אוהו רמימא םתס םשב רכזנ לבא ,איוא
 אניבר רמא : םי ןיטינכ אקוני רמ רב
 הימשמ רמירמ רמא יכה רמימא יל רמא
 רב ס"לב ' אוה ' רמימא | הזו ,ימוח בהר
 רמאי אל ןושארה רמימא יכ אקוני רמ
 רמירמ יכ ,רמירמ רמא יכה אניברל
 ירחא ךלמו רמימאל הברה רחואמ היה
 אניבר אוה אניבר הזו ,ארוסב ישא בר
 רמ רב אוה הז רמימאו ןורחאה ה"ר רב
 יכה ןורחאה אניברל רמאש אוהו אקוני
 ,רורב הזו ,רמירמ רמא

 רמא י"רא רמא : אכ תובותכ וניצמ ןכו
 רב ימר רמא ןיפרמצמ ןיידו דע לאומש
 -- אתעמש איה אתיילעמ המכ אמח

 עלקיא
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 המכ רמימא רמא ,ןיפרמצמ ןיידו דע
 ישא בר" ל"א ,אתעמש אה אתיילעמ
 תא ךמאד הובא הסלקד םושמ רמימאל
 רמול א"א רמימא הזו + היל תסלקמ ימנ
 היה ישא ברש ןעי  ,רמימא םתס אוהש
 כ"או ,טכ.הציבכ . אמח רב ימר ואתח
 רשאו ישא ברד ובר רמימא היהי ךיא
 רלבוה

 ימר | דכנ ,ישא בר םדוק הברה ==
 ,אמח .רב

 ,אקוני רמ רב רמימא אוה ם"לב ןכלו
 אקוני רמ ויבאש ופוחי עדיל וניכז הזמו
 ברד וסינ היהו אמח רב ימר תב חקל
 דצמ דוד ישא כר ול היה .ונב רמימאו ישא
 ברמ הברה  ריעצ = תמאב היחו ותשא
 ,ישא

 אדסח ברד הירב :אקוני .רמ הז ןיאו
 ,ד"בארה תלבקב אבומדכ ארטוז רמ ןב ךא
 ישא בר :יבד. ןנבר  ,וס תוחנמ רכזנ ןכו
 ס"שה רודיסמו ,ימוי ינמ רמימא 'וכו .ונמ
 ,ןורחאה רמימא אוהש עמשמ

 ג"ח ג"שרד תרגאב | הרכזנ
 רב רמימא ורסאנ א"פשת תנשבש ג"פ
 ,אתולג שיר" רב רמ אנוהו | אקוני רמ
 איהה הנשב רדאבו ,דוקפ רב אישרשמו

 רך או
 ו, ות ו-

 בר .תרימפ .ירחא הנש 'גל הוו | ,גרהנ
 ,ישא

 רה בי ,ירטא

 ורמאש מ"כש ורמא :זי ןיררהנסב

 ישקמו אנוה בר אוה ,בר יב  ירמא
 (אוה) .אלא ,בר יב ירמא ה"ר רמאהו
 יכ וקדצ םהינש המאבו .אנונמה בר
 ילב ארוס תבישי הראשנ בר רטפנשכ
 ראשנש לאומשד ודובכ ינפמ אתביתמ שיר
 ילודנ לכו אעדרהנב הלוגה לכ לש ןבר
 ,לאומש ינפל דומלל ואב ברד ידימלת
 םש ויהו הלטבתנ אל ארוס תבישי לבא
 בר היה להנמה רשא םימכח ץוביק
 םהיתוקיפס לכו ,וכרעב ראובמכ אנונמה
 ,,מפ :וס ןיטינ וניצמדכו לאומשל וחלש

| | 
 ן

| 
| 

 אברעמב-ירמא --בר יב יירמא

 ,וומ .תועובש  ,:דכ ןיררהנס | ,: בנק ב"ב
 ונדמלי לאומשל :בר יבמ | היל וחלש
 הימשמ הכלה םידימלתה ורמאשכו ,וניבר
 ,:דצ :טפ ןיבוריע ,,הפ תבש רמאנ ברד
 ,ברד הימשמ בר יב ירמא ,,גפ תומבי
 ה"רכ ,ברד ידימלת ילודגמ רמאנ יאדו הזו
 וניצמ ןכו ,לאומש תריטפ ירחא ךלמש
 ירמא הבהא רב אדא בר רמא ,נ תוכרב
 ,ברד .ידימלת .ילודנמ היה אוהו בר יב
 בבר יב ירמא ,זפ םיחבזב וניצמ םג לבא
 ,ד"מהבב .הנוכה םשו אדסח ברד ט"מ

 ,אברעמב ירמא
 הימרי 'ר אוהש :זי ןירדהנסב ורמא

 י"אל לבבמ הלעש הימרי 'רש הנוכהו
 'ףופסבש דע ודומילב דואמ חילצהו לדגו
 תוכז ול הנקו 'רודה ילודגמ דחא היה וימי
 ירמא ורמאש מ"כבש ועריש דע הרזא
 'ךמ אוהש םהל  עודי היה  אברעמב
 ,הימרי

 ,: כ ריזנ אברעמב ירמא ןושלה וניצמו
 ו ופ טיחבו = ,: דצי מ"ב ,?חי .הטוס

 ו ןיבדע" ,,גי תורוכב ,:הנ/ ןילוח ,:אצ
 אברעמב ירמא ,ח תוכרב וניצמש המ

 'רש אל ;והלוכמ יפידע ארטוז רמד אה
 רמ :יכ ,ארטוז רמ ירבדמ עמש הימרי
 וימובו 'הימרי 'ר ירחא רבכ היה  ארטוז
 ךאו י"א תובישימ טילפו רירש היה אל
 ימיב רבכ הרמאנ ארטוז רמד ארמימה
 ד"מהבב תינשינ לבבב ךאו ,הימרי 'ר
 ,ומש לע העבקנו ארטוז רמ ש"ע

 ירמא ןושלה שוריפב וניצמ םג לבא
 הימרי 'רל םיכייש םניאש אברעמב
 רב לאומש בר אהא יכד :רי תוכרבכ
 ןירדהנסבו ,אברעמב ירמא רמא הדוהי
 תורוכב ,ז"רד הימשמ אברעמב ירמא ,גכ
 ןילוח ,,פ ב"בו  ,אנינח 'רד הימשמ :ומ
 :אנינח *ךב יסוי 'רד הימשמ :,זנ:נ ,בל

 ,יופ אמוי | ,;זמ ב"ב = ,,גי  תוירוהבו
 ;ידרמ ..הבו> הברד- הימשמ רצ :םיחבז
 :(יאניברד ל'צו) אניברד הימשמ : גל תוכרבו

 תוכרבו

 וריי וווועיי קיווייה"



 איינינא 'ר---יאנילורדנא |

 רב הברד אה אברעמב :ב תוכרבו
 ,והל עימש אל אליש

 ,לאומשד הובא  ןמזב יאנילורדנא
 ,ח"ת היה אלו ,:;וטק תומבי רכז

 ,יירדנא

 ,א"ה א"פ

 תוכרב יירדנא הב ,אנינת ₪

 ,ילוטנא אבא
 אבא אריעז ר"א ח"ה ה"פ יאמר רכזנ

 היבגל אתא יאמראמ יריפ ןיבז ילוטנא
 הירב םחנמל חלשו יול ןפי הד ₪
 ,ויתוריפ ול ןקתיד

 סונגיטנא ןב רזעלא 'ר ,םונגיטנא
 ו"פ תיעיבש א"ב אנינח 'ר ,:נק תבש
 מ

 .סונניטנא 'ר

 רמא ,ל"ביִר  ד"ה ג" | וילה מ
 אתלכמב סונגיטנא 'ר אצמנש המו ,ומשב
 רמא ל"צו ס"מ אוה חלשב יהיו סמ
 .'וכו םונינוטנא ,יבר

 ,וכוס שיא םונגיטנא

 הרותה לביק אוה ג"מ א"פ תובא רכזנ
 ורמאמ ונממ ונל ראשנו ,קידצה ןועמשמ
 תא ןישמשמה םירבעכ ויהת לא | רקיה
 םידבעכ ווה אלא סרפ לבקל תנמ לע ברה
 םרפ לבקל מ"ע אלש ברה תא ןישמשמה
 ,םכילע םימש ארומ יהיו

 ינש ול ויהש | ה"פר.. .נ"רד תובאבו
 םשב ינשהו קקודצ םשב דחא םידימלת
 ירבדב ועטש הער תוברתל ואציו םותיב
 הכאלמ לעופ השעיש רשפא ךיא םתובר
 ז"יעו + תיברע ורכש לוטי אלו םויה לכ
 םשב התכה החמצ םהמו ,מה"חתב ודפכ

 ,קודצ ךרע ןייעו  ,םיסותייבו םיקודצ
 ןב .יפויו  הדירצ שיא רזעוי ןב יסויו

 ,סונגיטנאמ .ולכק | םילשורי שיא ןנחוי
 הלעה סונגיטנא .ןב . א"ימ .ר"פ הלחבו
 שי ךא = ,ונממ ולבק אלו לבבמ תורובב
 ,תורחא תואסרג םש

 ,סונינוטנא

 ,(שודקה וניברד ובהוא ימור רסיק)

 הדוהי 'ר ךרעב ויתודוא ונכראה רבכ

 רכזנש תומוקמה ךא םושרנ ןאכו ,אישנה
 ןירדהנפ | ,:זנ תוכרבב ,םישררמו ס"שב
 תיעיבש ימלשוריבו :ו ו ז"ע ,: אַצ ,אצ
 רייגתנש א"יה א"פ הליגמבו  ,א"ה ו"פ
 ר"סאו ג-ר"פפ ,הדה"עפ ר"בו ,יבר פ"ע
 ,זטהא"פ

 אובמ  סונינוטנא " 'ר !ךרע  "ןיפחויבו
 ורמאש חלשב יהיוד 'פמ אתלכמב רכזנש
 לע ןד אוהש ךלמל סונינוטנא ר"א םש
 ןכו סונגיטנא 'ר  סרוג ד"הסבו  ,המיבה
 סונגיטנא 'ר א"פ חלשב אתליכממ איבמ
 איבמ ןתיאל ליכשמ ברהו ,ויה 'ג רמוא
 וגש םלוכו ,םונינומנא 'ר א"רגה תסרגש
 יברש םש םוקליה תסרגכ תמאהו הזב
 תמאב הזו ,ובהוא סונינוטנאמ השעמ רפסי
 ףיסוה -- 'ג רמוא יבר םש א"רגה תנוכ
 הזב ךיראה רבכו ,דחא דוע םונינוטנא
 ,םונינוטנא ךרעב ןילמ ךרע לעב | ןואגה
 תודמ ושוריפב וו"האר ברה איבהש המו

 לכ תא די רחאלכ החדו 33 דצ םירפוס
 ,תויאר םוש ילבו קדצ אלל אוה וירבד
 סונינוטנא רבדב םירקיה וירבד החדש ומכ
 סונינוטנא םוילרוא סוקראמ היה אלש
 םירבד ובלמ .אדבו ר"יש .ןואנה :תערכ
 .'ר ךרעב יתכראה רבכו רחש םהל ןיאש
 .אישנה הדוהי

 אריעז סונינוטנא רכזנ הדי"פ ר"הקבו
 יברל לאשש הבר סונינוטנאד הירב רב
 : ,אנא ל"או םדוק תומי ימ

 ןב ןועמש .םורפיטנא
 ,ו"פ הכה .א"לר

 יסיס .ר ב וינונא | ,רנינוא) איננו
 ,(ייסוס ,ייסיס)

 ב"ה ו"פ .תוכרבבי (יפלשוריב ךא "רכוב
 (ןטק יתיהשב) תילכא ןינמז המב אסנ ר"א
 רתוימ אבא תביתו) אבא אפילחת 'ר םע
 פוס :ימלשוריב . ויבא תא  ריכה = אל אפנ 'ר יב

 תומורת

 ,סורפיטנא
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 אלו יביבח יסיפ רב איינינא םעו | (תומורת
 ,תורעש יתש יתאבהש דע .ילע | ןינמז
 .(אסרגה שבתשנ ג-א"צפ ר"בבו)

 ונייניא 'ר = וניצמ א"הס ו"פ- תבשבו

 .רזעיל 'ר םושמ רמוא ייסיס רב
 םשב ןומיס 'ר = א"הם י"פ םיחפפבו

 ג"פא  .אמקיבפיד וימיפו כלו .הביו/יניונוא

 ,ייסוס ןב: יניינא "'ר םשב ןומיס 'ה ה"הס

 ינניניא "רך רניצמ "הס .נ"פ \(אסויבה

 \ ןירופיצל אנינח 'ר יבג קלס  ייסוס רב
 (שרופמה םש) ךל היתי רסמ אנאו אתוא ל"א

 עמשו שמע ,אסרע יתוחת הירב היל לאע
 ןוכיבג : :ןיגיחנ / ןותא" חמ:"רמא ::הילק
 איהנ"פ ר"הק תפרג רתוי הארנו ? הימרב

 יינינא 'ר יב ןעי :ןושחנ רב ינינע סרגש
 רמא ןומיס 'רש ישילשהו ינשה רודב היה
 ,ומשב
 אנינח 'ר אלו ןושארה ח"ר אל ןרופיצד
 ,הברה רחואמ היהש ןורחאה

 יה ב"ה ידו עפ בפ" הנ ןכו
 אוה הנוי 'ר יבגל קלס ייסס רב אייניא
 ןמק היהש עמשמ םש יכ רחא ארומא
 איניא רב לאומש 'ר  וניצמו | ,הנוי 'רמ
 ,: נסי ןיבוריע

 ל"בירא ,גיק םיחפפב .םילשורי ישנא
 ,םילשורי ישנא םושמ

 | ..:ופ מ"ב ןויטסא רב ןיירוג ,ןויטסא

 ,(חדו"טפ א םיכלמ הדוהי ךלמ אפא) ,אסא 'ךר

 'ריל'צ .סזלבו קש" הבל .הבלמב .,רבונ
 ,יסא

 .יסא
 מנ .ןיבורוע יפא רב .אייח : יה
 שדוחב 'פ ורתי אתלכמ יסא רב יסוי 'ר

 ,ג"פ

 ,ידוקפ שיר ונדמלי ,יסא רב בקעי 'ר

 .יסא בר

 ךאו ילבבב בור פ"ע ארקנ הז םשב
 יבר, םשב םיקיתעמהמ שבתשנ םימעפל
 םשב ארקנ בור פ"ע ימלשוריבו | ,"יפא

 = אנינח 'רל | ךייש אוה ךיא כ"או

 אלש לבבד םיארומאה  לככ ,רבל יסא
 הובא אבא ומכ םמשב ךא וארקנו וכמסנ
 ,דועו יריעז ,אנהכ ,לאומשו ,לאומשד

 וניצמ אל ותחפשמ וא ויתובא ויה ימ
 עדנ אל ויתובר ויה ימ ןכו  םוקמ םושב
 לצוה ריעב שירה היהש ונל עודי תאז ךא
 "ךי לצוהב ירק יפא בר !:ה הליגמכ
 .נ"בהי תומימ המוח תפקומ ריע התיהש''ומו
 .(אעדרהנל הבורק לצוהש בתב ןיסחויבו)

 ,לצוהב יסא בר ןיקתא . :וכ ןילוחבו
 בר  תועטב אתיא םשו זק םש ל"צ ןכו
 ,יסא בר ל"צו ישא

 .בר תא אצמ אעררהנל בר אבשכו
 רודה ילודג רבכ ,וריבח אנהכ ברו יפא
 םינושארל ןורכזב אבומ םינואגה תודע פ"עו
 ויה לאומשו יסא ברו בר ל"זו ר"ערס
 :אוה ןכ תמאהו ,הלעמב ןיוש טעמכ
 יסא ברו  לאומשו בר :פ. ק"ב שרופמכ
 הימק לייע אל בר ןבה עובש יבל ועלקיא
 ייסא ברד הימק לייע אל לאומש ,לאומשד
 ,(ונממ לודג יסא בר היהש י"שרפו)

 יפא' בחו!" אנהכ :.בר ול ןירדהנסבו
 ור הוצא בר .נכ) כירצ הוה ברד הירמגל
 לב םדמ לביקו .יברו 'ח"ר תבישיב י"אב | וימי
 "'תירמגל ול ןיכירצ זיה  ךכל הנשמה | ישוריפ

 הירבסל לבא (םיתימאה םישוריפהו תואסרגה

 ונרמאש ומכ הזו  ,יכירצ ווה אל ברד
 ילורכ ןאצמ ירבכ לבבל בר :אבשכ יב
 יבא ביתי אל ברד :ומק תבשבו ,רורה
 והנינ ןאמו וניתובר דובכ םושמ אידס
 ,:רמ ןישודיק ,:ה הליגמבו ,יסא ברו כ"ר
 הל שחו אדבוע הוה ורמא :טכ ןיררהנס
 | השיב "ה הבופבו ימאי ברד אהל בר
 יו ןייפא בדו" אנחכ בר ל"א ' :זל
 :אבא רב י"רש :וק םיחפפבו .בר קיתשו
 היברכ, היקבש ל"א -- יסא ברל עלקיא
 .ברש שוריפב וניאר הזמו (בר אוהו) "ל"ס
 ,יסא ברד ובר היה אל
 ,טי .ריזנבו ,ךדידל ברל ורמא
 ,ןל תישרפמ אל ט"מ

 ו ליטמ יפא ברו בר לש ןתקולחמ

 ןישוריק

 ול ורמא
 | כ יתובותכבו
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 ,;טכ ןירדהנס | ,,הכ ןיטיג ,: המ .ןישוריק
 ק"ב .,א"ה :ג"פ .ןיטיג  ןא"ה .א"פ תומב]
 ה ו"פ

 תורוהלו ןידל תורייעל בר ךלוה היהשכו
 ,וזנ זיעב יפא ברו. כ"ר רמע ..ןוכלוה ויה
 ,: הצ ןילוח

 וריכהו בר תא ריקוהל ךיא ועדי םהו
 הלוגה לכל .שיר תמאב אוהש ותלעמ תא
 ונתדמיל ול ורמאש :דמ ןילוח וניצמ ןכלו
 רמ-.היב -רדה ל"א אנ  ב"בו עפה
 ברל בר ל"א | ,גיק .םיחספו  ,היתעמשמ
 הב ףינצ אלד אתמב | רודת אל יפא
 ,'וכו איסוס

 ,.בכ תבש בר רמא יסא בר וניצמ ןכו
 .חל ןז"ע :,,ל הטוס זמ הציב

 תיטרפ הבישי ול היה יפא ברל לבא
 חכומדכ בר םוקמב םג ול ביבס םידימלתו
 רקפמ בר :ל"זו  ז"ה .א"פ - ימלשוריב
 אלבט לע ןוכל ןובתית אל | וידימלתל
 .ןינונצ ןוניאד "יפאד ארדסד , אתיירב

 ,ומ ןישודיק : חמ תובותכ וניצמ :ןכו
 ברל בר רב :אייח היביתיא 1 .תותוחב
 .'וכו בר והל .רמא יפא

 תא וניצמ ונממ לודג היהש בר דבלמו
 ,: חל ז"עב "יבר, = יסא בר רארקש

 :פ ק"במו ,שממ רבחכ היה לאומש לבא
 ןכו ,לאומשמ לודג דוע היהש עמשמ
 ירמאד יסא ברו לאומש ,אמ תומבי וניצמ
 ,והייוורת

 "ה ג"פ ןישודיק וניצמ ןתוקלחמ
 ,ג'ה א"פ הדנ

 דימלת היהש) אבא רב הימרי בר ןכו

 ,:וק םיחספכ וריבה ומכ היה (ברד רבת
 ראשנו י"אל הלעש ןעי וריבח .אנהב ברו <

 ןיב תוכלה הברה ,, רוניצמ אל .[בל
 ידיא רך .ג"ה ד"פ תינעתב .ךאו םהמש

 ,יסאו אנהכ ןוגלפתיא רמא
 םע קלוח הייכזנג ןימינב תא וניצמ ןכו
 ,ולא רבלמו . .ו"ה .ב"פ תוברבב תש 5
 | םהבש םילודגה וליפאו ברד ידימלת לב

 יכא ברמ: ולבק םלוב הדוהי ברו ה"רכ
 ,וובק ב"בכ :יפא בה מא הפ .רנישמרפו
 בר ל"א -- יסא ברל ביתוא - ,,מי.ןילוח
 רתב = ולזית אל וכל אנימא ואל יסא
 'סותה ובתב ןבו + ,:חמ תובותכ אכפיא
 + דל- תופהב

 ,.בכ תבש יסא בר רמא הדוהי בר ןכו
 ,: אכ םיררנ ,,הק .זע תובותכ ,:זט תומבי
 תועובש ,: אפ ,אי ןישודיק ,:דס .זנ ןימיג
 ,ג"ה ו"פ םילקש ,: אמ

 יכ -- יפסא בר רמא י"רא ,זי תומביבו

 י"שרפו  'וכו לאומשד הימק אתירמא
 ינפל דומלל אב יסא בר תריטפ רחאש
 לאומשש פ"עאש אוה ןכ תמאהו ,לאומש
 רהא מ"מ אעדרהנב המרה ותבישי גהנ

 לבא ,יסא בר ינפל םלוכ וכלה בר תריטפ
 בר רחא םימי ךיראה אל יסא ברש ןעי
 ןושלה .אבומ ןכל ןמקל ראבנ .רשאכ
 תרימטפ רחאש ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב
 .לאומש ךלמ בר

 םתוא וניצמ ברד ידימלת ראש ןכו
 .יסא ברמ ולבקש

 המק ביב "יא ברי רמא, הבא וה
 ,יסוי 'ר תועטב אתיא ,גמ תובותכבו

 יפא בר רמא אזע בר רב אדא בר
 ,: אפ ןישודיק

 .;ונ ןילוח יפא בר רמא אביננ
 תבש יסא ר"א אניטק בר רב לאינד

 ,ג"פר

 ג"פ תומבי  יכא "םשב אנונמה בר
 ,א"ה

 ,ט"ה ט"פ ןיטיג ומשב ישא רב אייח
 ,ח"ה .ג"פ ןישודיק

 תבש (יסא ל"צו) ישא םשב אדסח בר

 ,א הכלה ףוסב םש אתיא ןכו : בדא"פר
 ימלשוריה אובמבו ,ב"ה א"יפ םש אוה ןכו
 אייח 'ר לש ויבא אוה ישא הזש רעשמ
 ל"צ ' םיילב :יפ איה .הננשו שא |.רב
 ."יסא,,

 ,בק ןיבוריע הימשמ םרמע בר

 ימר
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 .:ק ןיבוריע יסא ר"א אבא רב ימר
 .:ק ןיבוריע יסא ר"א אמח רב ימר
 ,יבל =: ןירדהנס סא .ף"א י"תשש בה

 .: בצ ןילוח
 ונל עודי םיטרפה וייח ימי  תורוקמ

 ,הק ןילוחכ םיסכנ לעבו רישע היהש ךא
 אכיה רמא ,אמוי לכ היסכנ רויפמ היהש |

 אמוי ,לאומש רמד יריתסא ינה לכ והנינ
 ליקש היעראב אקרבד ארוניצ אוח דח
 אלק אמר הוגב היבתוא היכרכ הימילגל
 והלוכל .והניתחכשא הורכס ישניא ותא
 = ,לאומש רמד ארתסיא

 הכרבהלש פופב ריהאהיהש הנלצמו
 יתשב ולטונו הישיר לע אררוס םירפ היהו
 ,אנ תוכרבב וודי

 ברש "יול: הד" :רפוסי התתתימ" תבוסה
 הוצ ותריטפ םדוק ברו אמויל הדנ רבוס
 ודימלת אניבא רב אלישל רמאיש יסא ברל
 ותוא רורג) .היירג אל יאו וב | רוזחיש
 רבס יסא ברו (וב רוזחיש םעט לש םירבדב

 (אתמשב ותירכה 'יפ) היידג ל"א | ברש

 ררהד ךב רדה יפא בר ל"א בר רטפנשכו
 ידירל היב רדהד אתיא יא ל"א בר היב
 היתמשו יסא ברל תייצ אלו יל רמא הוה
 אתוקולדמ רמ יפתסימ אלו אליש ל"א
 ןב יסיא | אנא ל"א | (יתלחגב הוכת אמש)
 אשחנד אתיסא --- הירא רוג ןב יסיא הרוהי
 אליש אנאו ל"א ,אבקר היב טילש אלד
 אתיסא רבתמד אלזרפד אנכוב אניבא רב
 ימימחב הולייע יסא בר .שלח | ,אשחנד
 ,יפא ברד הישפנ חנ -- ירירקמ הוקפא
 ונא הזמו .אניבא רב אליש רטפנ כ"חאו
 ,בר רחא ףכיה טעמכ רטפנש ןיאור
 הישפנ חנ יכ ,גי  ןישודיק וניצמש המו
 ימא 'רד .וריבח .יפא 'ר...אוה :.יסא- ברה
 ,םש  חכומדכ

 ימאי הדירה בח סא יה
 .(הסידאסיידאסי 'ר ארקנ ימלשוריבו)

 היהשכ שוריפב וניצמ הז יסא 'ר לע
 ו"פ ןיבוריעכ לאומש תא  ריכה לבבב

 ימא 'רד וריבח יפא 'ר

 הע הפי ר"א :.ר"ה .ב"פ .. םילקשו ח"ה
 לאש הדוהי בר לק תיעמש ןמת אנאר
 פא "רך ,גמ .מ"ב | וניצמ ןכו ,לאומשל
 לבבב :היהשכ היה הזו הדוהי בר 'רמא
 יפא 'ר | וניצמ ןכו | ,וימולע ימיב היהו
 ,(לאומשו ברד ודימלת) הימרי רב הבר רמא

 ור השכי  ,תכ  .ק"ומכ ה"רמ " ןטק  היחו
 'רו ימא 'ר ורמא י"אל ה"ר לש ונורא
 ייולדל ןל הוה אל םתה ןניוה יכ יסא 'רו
 ,הינימ ןישיר

 רפוסי ח"ה | ב"פ תוכרב ימלשוריבו
 ימחב ץוחרל הצר י"אל אסי 'ר אבשכ
 וראוצ לע והכהו דחא ץל וב עגפו אירבמ
 הפר וראוצ ןיידעש קוחש ךרדב רמאו
 ץלה ספתנ ףוסבו | ,ותוא קזחל ךירצו
 אצישכו וראוצ לע לוע ונהנו םיטסלל
 ל"א ץלה ותואב עגפ ץחרממ יסא 'ר
 לא התעו ביתכ אלו ךלש לזמה רורא
 .םכירסומ וקזחי ןפ  וצצולתת

 הלעש הביסה רפוסי :אל ןישודיקבו
 אניעב ול הרמא הנקז םָא ול היהש י"אל
 הקבש (תפרוטמ התיהש) ךתווכ ריפשד ארבג

 אתא הירתבא הילזאקד עמש י"אל ךלהו
 ךשמ | םייתניב היה פ"לבו) ןנחוי 'רד הימק
 אנונה 'ר.ינפל .דמל ךב .ךוהכש . .םינש המב ןמז
 הדגאב לבא ןנחוי 'ר ינפל אבש דע ויתובר ראשו
 ,(ףוסבל ןיהש םירקמה ךא דחיב הז רפוסו

 רבס ןנחוי 'רו) תאצל ול רתומ םא ולאשו
 ךריזחי םוקמה ל"א | (לבבלרוזחל ותערש
 אמלר ל"א א"רד הימקל אתא םולשל
 אציש רחאל) יכהו יכהרא -- י"ר ילע סעוכ
 יערי יא רמא יתאקר הנוראל עמש (י"אמ
 א"ה ג"פ תוכרב ימלשוריבו  ,יקפנ אל
 תתאש עמש אסי 'רש השעמה רפוסי

 ינפמ םא ל"א ,י"רל לאשו הרצובל הימיא
 םא דוביכ םושמ יא | ,אצ םיכרד תנכס
 ,'וכו עדוי יניא

 קלט רב אפי 'ר ד"ה  ג"פ  הכופבו
 י"רל רמא הלרע ףוסב ןכו | ,'ובו אכהל
 רבד עומשל אלא י"אל תיקלס אל ולא
 . התו

 וריבחכו



 ימא" לח" רריטח: ישא ל

 אנינח -'רמ- \ לביק ': ימא "ריי ;ירריבתפו
 ןירדהנס אנינח ר"א יסא ר"א | וניצמדכ
 אנינח ר"א : טל ןיטיגבו ,: נ תוחנמ ,: גמ
 ,ף"ירה תסרגכ ךופיהל ל"צ יפא ר"א
 ,: הע תומבי ,: םכ תוכרב ל"בירא יפא 'ר
 ,,חצ ןילוח ,: הע תבש ל"בירד .הימשמ
 ,ט"ח "פי רוזנ = היה 2"פ/תובחמ

 .בי הדנ יאני ר"א יסא 'ר
 ,יגי ןישודיק ינמ ר"א יפא 'ר רמא ןכו

 ,ג'ה א"פ ןישודיק ,,אכ ןילוח ,: שנ ב"ב
 הזש רמאי 436 דצ ב"חב ר"פש םכחהו
 יסוי "'ר אוה ינמ 'ר םשב רמאש יסא 'ר
 לכוימלשוריה רדפמה היה אוהו ןוב 'רב
 תומוקמה לכב ןייע אלו םה תועמ וירבד
 אוה ינמ 'רו ימא 'רד וריבח יפא 'ר אוהש
 ראובמכ ןנחוי 'ר ןמזב היהש | ןושארה

 ,וכרעב
 םוחנת רב: אגמ יה םשב רט ו

 ,ג"ה ו"פ ןיבוריע = ,ד"ה ה"פ  תומורתכ
 יאתבש ר"א ישא בר רמא :ביק ק"בו
 ש"ארהו ף"ירב .אוה  ןכו " יפא"'ר ל"צ
 ןיררהנפ ימלשוריב אוה ןכו ס"קדבו
 ,מ"ה ג"פ

 וימי לכ בשי .רשא קהבומה ובר לבא
 'ר ביתי :רנוצמדכ . :,ןנתוי |" התת ןונמש
 :הנ ןילוחבו ,,וק םיחספ י"רד הימק יפא

 : המ הבשבו' ,וניבר< ונתהמלעהל
 ,ןנחוי 'רד ודימלת יסא 'ר שוריפב ורמא
 ,ךבר ןנחוי 'ר רזעלא 'ר ל"א ,גי הנינחבו
 ,::לק ב"ב ,,זל : ןיטיגכ רמי "הק
 מ"ב ,.בס ןישודיק ,: רע ןיטינ י"רמ יעב

 1 הליעמ בדש

 ,.הבק זמ ,דמ בכ תבש ""הא סא "3
 אמוי ,:הע :דכ םיחספ ,:בי ,בי ןיבוריע

 ; בי ה"ר ,וזל : הל הציב ו דפ עם
 :ג ק"מ ,יבכ הפנינה '

 תובותב >,: ק.-: בפ זס: תומבי ני
 הע :נ :גכ ןיטינ בפ מ מ
 .ג .ב"ב = בע מ"ב < ,ןסי מלי, .ןישוומ
 תוכמ = ,:אמ ןירדהנס ,:דפ הנ ,אי ,ח

209 

 ,ז'נקילוה ""תנ: ז"ע ומ
 : המק . תבשכ ! קדרה :היל" הק 0"

 רפסי ןכו .בס תובותככ י"רל שמשמ היהו
 י"רד הימק עריאש המ השעמל הכלה
 םשב רמא ימלשוריבו ,: אק :הס תומביכ
 .תומוקמ המכב י"ר

 רפופיש דע ובר יניעב דואמ ביבח היהו
 אב דחאש ג"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריב
 הארש םולח ול רפיסו ןנחוי 'ר ינפל
 הכימסה וידימלת ןמ דחאו לפונ עיקרה
 וידימלת לכ | וינפל ריבעהו לופת אלש

 אוהש הצילמ ןיעב הזו) ,יסא 'ר תא ריכהו

 וכמסנשב :זי תובותכבו .(וידומלתירקיעמ היה

 ןמ .לכ ייבה ףחליהרש .יפא "דו "מא מ
 השענש דע כ"ב לדגתנו ,אנל וכומם ןיד
 :וצ תומביב :יכ = ,ןנחוי .'רל רב דמלתל
 'ר תא םייפל יסא 'רו ימא 'ר ואבשכ
 רמאו םהילע סעכ רזעלא 'ר רובע ןנחוי
 תונושארה םינשב היה הזו ,ימנ אתורבח
 ל"אש וניצמ :ו הליעמבו ,וינפל ובשיש
 יריבח . ינורמיל ,רבכ / ןנחוי פל לם ל
 סעכ אלו יבר וא וארק ז"רו  ,הלוגבש
 אלו רבח דימלתמ ךא הזה ןושלהו ,וילע
 ,וברל דימלתמ

 .גס ,המ תבשכ | ל"ר םשב רמא
 ,הכ תורוכב ,,חצ ןילוח

 י"ה- הב ווה :וכ- פא ר"א 135 ואטויבו

 .'וכו יקפמ אל הרפב ל"רו

 ירבו

 דחי ודמל ימא 'ר היה ןושארהו שירה
 ;דחי *רכמסנו" * יי" תבש ןח ."תוכרבפ
 ,לארשיד אעראד ינהכ וארק םהינשלו
 יניידל ונמתנו ,דחי ויה לבבב םתויהב םגו
 רשאכ דחיב םתוא וניצמ דימתו דחיב י"א
 ;ימאשיה 'ךרעבוייתפראקההפב

 ארבוע אתא ו"ה ב"פ ןיטיגכ אבא 'ר

 ר"א -- אבא 'ר = ל"א -- ימא 'ר | ימוק
 ריתהל ןיאב ונייה רבכ אב 'ר אלוליא יסא
 'ר יבל ועלקיא םהינש :המ תבשבו ,א"א
 ,אפיח ןמד אבא

 יה



 ונמפ ילוהג: "היה רלטמח:רב אבא 'ר
 ףא ז"רל יפא 'ר רמאש ,טכק ןילוח וניצמדכ
 רב אבא 'רל היתליאשו יל אישק ירידל
 | ,'וכו יל רמאו לממ

 יפא 'רמ לודג היה אדבז רב אבא 'ר
 'ר ב"ה א"פ .ןירחהנס  .,ה"ה בב .ה"הב
 'רו (אבא רב) אייח 'רו חתפ ז"ב אבא

 ,ןימתח ימא 'רו יסא

 פא ירי ךדעב -אבומדכ :.רהבא '"ר
 ר"א אנינח רב אחא 'ר : הס תומביבו
 ס"לבו .אק םש ל"צ ןכו יסא ר"א והבא
 לבא והבא 'רמ הברה שישק יסא 'ר היה
 .ןנחוי 'רד ידימלת ויה םהינש

 'ר :זכ תוברב וניצמש ףא רועלא 'ר
 תועטב םשו) ,גס הדנ ל"צ ןכו א"רא יסא
 םירבה הוה | לבא ,(יסא 'ר ל"צו ישא בר

 ןירטק אק יסא 'רו ימא 'רש ,זמ תוכרבב

 ,יסא 'רל א"ר ל"א ןישוריקבו ,הפוח ול
 את א"רל יסא '3 ל"א ,ני הגיגחבו

 יאכז יא ל"א הבכרמ השעמ ךרמגא
 ךברוארקש המו) ,ךבר ןנחוי 'רמ אתרימג
 השעמ יסא ברל דמל י"רש ןעי הז ןבו אלו
 יאשק אל ל"אש הצר אל רזעלא 'וו  הבכרמ

 .(ןיידע

 ,יסא 'רמ א"ר הינימ יעב ,גק ןילוחבו
 'רמ לואשל ךרצוה אל א"רש םש ורמאו
 אתאו היל רקעיא הירמג יסא 'ר ךא יפא
 תפומ ,רזעלא 'ר  ל"או הירוכדאל א"ר
 י"רר הימק תרמא ןיאיגס ןינמיז אל רודה
 אל/:א"'ה =3-;תוהוכב -,,ןפ ןנבוריעבג . ,'גבו

 ,'וכו יפא 'רל היחכשא אשרדמ יבל לע

 הינכיזפשוא היה אמח רב  יריעז

 ,חע אמויכ

 ףחיב. ימת: ויה אבא" רב אחיה

 אוההל ועלקיא םהינשש :הס ןיבוריעכ
 הירתאל | ועלקיא ,טמ ןילוחבו | ,קדנופ
 ןרמא :םהונש נו ו קמא 2אדולמ רד
 ובשי :בל ןיבוריעבו ,י"רו היקזהד הימשמ

 לכה סא 4 לא הע תחמביבו ",החיב
 !ףובה ,א'בחרא נע .אמויבו ,ל"ביר רמא

 פא חה" והוכחה יסא' 'ף
== 

 הגיגחבו ,והייפאל והנירדהא יסא 'רו ימא
 ןתשלש תא האישנ י"ר חלשש ו"ה א"פ
 .ןירפוס ןהל ןקתל לארשי ירע לכב רובעל
 ה הו יחחפ ז"באר \ ה"ה ביפ ה"רכו
 ,ןימתח יסא 'רו | ימא 'רו (אבא רב)
 ןומא ידו יאיח 'ר:רלה ו"פ ןיבורועבו

 'רל ןולאשו רדגד אתמחל ןוקלס יפא
 רמאו ןנחוי 'ר עמש -- ףסוי רב אייח
 א"בחר קלוח :בל תבשבו ,םתישע הפו
 םיאלכבו ,(יסא 'ר ל"צו יסוי 'ר םשו) יסא 'רו

 ןוחכשא אוו רב ח"רו אסי 'ר א"הס א"פ
 ,סלא 'ר"רב ללה 'רד  היסקנפא ביתכ

 קלוח ,הל הכופב ,ןיבא רב אייח 'ר
 ,יסא 'ר םע

 ק"ומכ ונמזב (ןנברד ןורבח) אנינח 'ר
 ,הכ

 קלוח :הס ןיבוריע ףסוי רב אנינח 'ר
 ,יסא 'רמ ןקז היה ךא יסא 'ר םע

 יסא ר"א :במ ק"ב אנינח 'רב יסוי 'ר
 יל עימש הבר ארבגד יפמ אתלמ אה
 ,ה"ףביר .ונמו

 | ךרעב אבוטדכ יריא" רב 'בקעי "ר
 ,ימא

 יסא 'רמ .לודג היה אחפנ קחצי 'ר
 ,רמ וארקו הימק בשיש :ס ק"בכ

 ועלקיא ז"רו א"בחרו יסא 'ר ,ךולמ 'ר
 'וכו הכלה רמא יא והולאשו היבגל

 ,טמ ןילוח
 | ושב רחיפה =ןתפ "בר -רב הבר

 .: בל
 הליגמב ,אתרמת רפכ שיא אליש 'ר

 ;וכו אליש - 'ר שרד יסא ר"א ,זמ
 יפא 'ר םע קחצי בר רב לאומש בר

 ומשב רמא יסא 'רו ,א"הס ג"פ תוכרב
 ,: אל דימתכ

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 היפ קוב -ומשב .אנזיב רב אבא ''ר

 הייה
 לאש יפא 'ר  ,דמ ןישוריקב ,ןיבא 'ר

 ,אוה אכמס רב ןיבא 'ר םא אריז 'רל
 יה

 < נו

 - ומה
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 ימא .:רח .רהיבח .לפא יה

 ,!: ג תוחנמ יסא 'רמ יעב איעשוא 'ר

 ,חי תבש יסא 'ר רמא
 ,ד"ה ד"פ  תוברב  ומשב | חוה

 .נ"ה .א"פ םירומב
 יסא 'רד הימק ביתי איוע רב אחא 'ר
 : נ ןילוח .,: כ םיהספ ישא היא ה

 תבש .יסא ר"א .אנינה רב 7

 ,;(אמ ןירדהנס ,: המ
 וימיב ןיטיג לע הנוממ היה יחא 'ר

 ה ןיטיגב
 ,ר"ה א"פ ןיטיג אסי 'ר םשב אליא 'ר

 .יפא 'רל רבחכ היהש עמשמ .הכ ק"ומו
 תומבי אסי 'רל לאש םיקי רב ןאישא

 ה א"יפ

 תועובש .,די .תבש .יסא יא חב מ ה

 יפא 'רו' ימא 'רו אב
 .דע תבשב היבגל ועלקיא

 אתא -- אטינ יותאל .יעב אידה" רב

 ה ןיטיג יסא 'ךו ימא 'רד הימקל

 ר"ביאבו . ,ז"עפס .ר"ב משב תוכתב וה

 היכרב ירו . .דיבז רב פלח "ה תו 2
 ,יסיא 'ר םשב

 ימלשורי אסי 'רל לאש אגוז לאילמג
 .ב"פר תבשב יפא 'ר אוהו תומורת ףוס

 'רל .היחבשא ו"ר קילס יכ ,אריז "ב
 (: הע ןילוח ,:פ ןישודיק ,,דע ןיטיג יפא

 הֶהנ ןכו .:לק ,אע  תבש ,וםא ית
 אעב ןיאיגס ןינמיז יסא 'רל ז"ר ל"א : דנ
 אל אמש ז"ר .ל"א + רפ ב"בו . "כו ₪
 .רמ ז"ר :וארק ג .ןילוהבוי ,'רכו יב עמה
 א"פ ןישודיק ,ב"ה א"פ תבש ימלשוריבו
 יבה . םיכח .אפי "רל "ד . ל"א "מה ש
 ,הימק ז"ר ביתי ,וק םיחספו ?אדפ רבל
 וניצמ . לבא ...,יםא\ ר"א .ז"ה 1 מ שש

 'רל ..היחבשא . ז"ר, .קילס יב ה
 יבהבר . ירבג ורת . רמא -- סא רו מ

 ז"עבו ?לאומשו ברדב ועטיל | וכייתווכ
 הל רבס אלו .יסא .'רל .אריז "ר .לחא ומ
 יאנימ אמכוא איהפ יסא 'ר ל"א 'וכו רמ
 םיאור ונא הזמו ,אתעמש םייתפת ךנימו
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 רודה ,לוחג . .רבכ- היה האל ה ורשה
 ינפל ויטו. לכ ..בשי . יםא הש עו | לבא

 הוה ז"רו . ,ו"רה..ונתובהמ .,סביקו רועש
 בשחנ .ןבל : .לבבב ...ההוחי 'הה , רחוטתה
 .יפאג. הל לבח,,דוטלתפ

 הליגמ יפא 'רא אדמג רב  אייח 'ר
 ,: אל

 ,:אל .דימת ,ומשב אנניח 'ר
 ,הע םיחספ יסא ר"א אבס אנניח בר

 י"ראי,יכא :ריא :אליש הפ. החוה* בר
 .: בפ תומבי :במק :וכק | ,ובק ,דמ תבש
 אליש רפי "ה? ,גס,:וחדבבג > ,,פכ .םיחפו
 ,יסא 'ר ל"צ א"רא ישא בר רמא

 תומבי יסא ר"א לאומש רב הדוהי בר
 .: בפ

 יבל עלקיא ידיא ברד הירב עשוהי בר
 ל"צו ס"מ אוה ךא :בי תינעת יפא 'ר
 ,ישא בר יבל

 .:הכק תבש יסא ר"א ףפוי בר
 ,גי "ןרשוהיק:ופא רוא: בסעי \יכ
 תינעת יסא ר"א (ב אחא רב בקעי 'ר

 ףוסבוי פק  םוחבו 2(, ןק מו | כ
 ,גלדהבכיאד .אתחיתפ

 יסוייי'ה: ינפל .יעב/;יחבז רב בקע ה
 .תופרב . ימוק השקה ,ר"ה ,ה"ב םיחסב
 "הר ביפ

 ייפופ רב  בקעי יבר
 ;ם"הרי ד"פיםיחפפ

 איי "חה ימוק .רמא .לאמורה בקעה =

 ג"פ ש"עמ ומשב רמא ,ה"ה י"פ תבש

 ,ג"א"פר .תומבי  ,ה"ה
 פא .'רמ .יעבי .הימהי) כ

 ,אב .ןילוח
 'רל רמא ימא ברד חירב הישרשמ בר

 ל"צש הארנו ,ם ןישודוק ךל ארבסא יסא
 ,ךופיהל

 אנא רמא האישנ יבד הינתח הימחנ
 אמקרוע וטמד יסא 'רו ימא 'רל היתיוח
 ,חע אמוי וכו אימד

 אייח 'ח ביתי + פל .ןיבוהועב ..,זםחנ בה

 רב

 יפוי :'ִר : ימוק

 ,ורמ ןיטיג
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 ביתיד ןתנ בר רבי יהבהו פא יהוו אבא רב
 ירי יהיהשכי  עודי החי = החיבכ ה ןמתנ פד
 היהש וא נ"ר דלונ אל ןיידע י"אב יסא
 בר יימיב י"אל הלע פאי יב/ךפק חלל
 ,ליעל ראובמכ אנינח 'רמ  דוע לביקש
 רמול" א"או .ןבל -ןילאפ היה אל נחה
 ב"ח םינושארה תורוד לעב ןואנה תעדכ
 םדוק היה הזש בכק הרעהב מלר רצ
 ,י"אל יפא 'ר הלעש

 יפא 'ר רזחש רמול דואמ בורק לבא
 א"רו ימא  'ר- .וריבחב רצק' ןמזל לבבל
 ,טיק תבש וניצמ ןכו ,דחי ובשי ואו
 עלקיא וליא (ס"ט אזה קחצי רב) נ"ר רמאש

 עמשמ ןושלהו ,'וכו אל ימ יסא 'רו ימא 'ר
 ביתיו ל"צש הארנ רתויו ,םתוא ריכהש
 י"אב = היה המ החם חב רב רנר
 (: הק תובותבב: ."טלשלהו היה "ןהב רב צה :יב)

 תסרגל) [הכ רב נ"רא :ח ןילוח וניצמ ןכו
 יתיאר ינא יסא ר"א (פ"קדו תצבוקמ הטיש

 ,יתוכ תמיחשמ לכאש י"ר תא
 ,: ה .ןילוח יפאי ר"א קחצי רב" נ"ר
 .ו"ה א"פ תומבי .ומשב ןומוס 'ר
 ב" תוברב .חימשמ שרר .אריוע בר

 ןילוח ,:ד המטוס ,;ז ןיטיג :מיק םיחספ
 ,: רפ

 ארומא היה (רזעלא 'ר לש ונב) תדפ 'ר

 .י"הס ר"פ הליגנמ שרופמב ולש
 א"יפ תומבי יפא 'ר םשב סחנפ 'ר

 ,ב"הס
 ,וע ןילוח יסא ר"א ה"רברד הירב אבר
 ,וע ןילוח ,,הלק תבש יסא ר"א הבר
 שקד תפל

 'רד הימק אנמיאק הוה רמא ח"בבר
 ,וק ןילוח יסא 'רו ימא

 ןולעא אדיסח 'רו יתבש 'ר
 בפס .רעומ אפ" "ה .ומוק

 ,ח"ה א"פ ק"ומ | ,אנינח 'רב לאומש
 ,ול .ירוה אסי 'ר

 ,(םכ .תופקב פא, ר"א. םוחנת יח
 ,י"ה ח"פ תובותכ ומשב ירמ רב םוחנת 'ר

 אדבוע

 הפ ההד .דחובה ייםא "יח

 התיה ותכאלמש וניצמ םיטרפה וישעממ
 םיאלכ חכומדכ ןתשפ ידגב .השוע היהש
 תויעבטה עדיל ןקסע היהו ,ג"ה ג"פ
 ברועד ןיחורפא חקלש ,ט"יפר ר"קיוכ
 םימי 'ג הרידקה םתסו הרדקב םתוא םשו

 וארבנ ןהיתאצמש אצמו ההתפ כ"חאו
 קוספה ןהילע ארקו ,וסנרפתה הזמו ןישותי
 ,ודיצ ברועל ןיכי ימ

 םינומש םצ יסא 'רש ג"ה ט"פ םיאלכבו
 היל יזח ףוסל הבר ח"ר תא תוארל םוי
 ,ויניע והכו

 יפתכמ ווה ימא 'רו אוהש ,טיק תבשבו
 תוכיראב ונראב רבכו .הבש רוככל ילייעו
 המכחב ןיוש םהינש ויהש ימא 'ר ךרעב
 רי ךטפנשכו | י"אד ינייד ויה .םהינשו

 מובן | ,רודה .ילודג םהינש ויה  א"רו
 והרות עימשהל ארומא ול היהש וניצמ
 היה תרפ 'רש י"הס ד"פ הליגמכ םיברל
 לבקל הצר אל יסכא 'ר לבא ,ולש ארומא
 אמוחנתב אבומדכ תונברה לוע וילע
 טרחתה ותריטפ תעשב ךא םיטפשמ ןשיה
 .הבוב .היהו ז"ע

 ך"פ "נ"ח 'ג"שרד תרגאב וניצמ ןכלו
 ריכזה אלו ,ימא 'ר ךלמ ןנחוי 'ר ירחאש
 ,יסא 'ר תא

 כ דוק  רטפנ יפא 'רש הארנה יפכו
 אירבטב רטפנש .וניצמ יסא 'ר יכ ,ימא

 אסי'ר ךמד דכ א"ה ג"פ ז"ע ימלשוריכ
 ףוסב ימא 'ר לבא ,אירבמד ןילוטסיק לפנ
 יפנכ תחת ןירסיקל ותבישי םע ךלה וימי
 שוכב האישנ הרוהי 'רו | ,והבא 'ר

 היל חלש ,כ ה"ר ורמאש הזו אירבטב
 לש וימי לכש ןיעדוי ווה ימא 'רל ניר
 ב כ ןכו .'וכו ונרמלמ היה ץנחוי 'ר
 הימקל ארכוב אוהה חלש האישנ י"רש
 ,םש רכזנ אל יסא 'רו ,ימא 'רד

 'ר תמשכ :הכ ק"ומ ותריטפ רכזנ ןכו
 ג"פ תוכרבו | ,אינליא לכ .ורקעיא יסא
 אתוליבא לביק אבא רב אייח 'רש : כדא"ה
 התשו רשב לכא כ"פעאו ,אסי 'ר רטפנשכ

 ו /



 ישא 'רד וריבח יסא בר

 היהש ןעי רשפאו) | ,תונינא גהנ אלש ןי"

 ודמלש ובר וליפאש :הב ק"ומ רבוס אוהו ,וריבח

 .(דחא םוי אלא ויל בשוי וניא | המבח
 ג'פ ק"ומכ  םויב רב " לוקנל הרוהר
 והניטקנל ןנבר ולייע ותריטפ רחאלו ,ז"ה
 ,גי ןישודיקכ היתעמשל

 .ישא ירד רריבח פא 7

 מ"כבו בלמ תמכ חכשנ הזה ארומאה

 אבר וא ישא בר םע יסא בר ואצמש

 ,ןומדקה ישא בר אוהש ורמאו והיגה

 ישא ברל ונתנש ושע ןורתי דועו
 רב רמ םשב ןב םג (היה אלש ימ) ןומדקה
 עלקיא יסא בר ,ח תובותכבכ ישא בר
 ורמא ,הירב רמד אלוליהב ישא בר יבל
 םהירבד יפלו ,ןומדקה ישא בר הוש
 דחא ויה ישא בר 'גש רמול ונא ןיכירצ
 ,:(ס תבשבש ה"רמ לודג םגו ה"ר .ימיב
 ,ישא ברל .ה"ר : היביתיא וניצמ ,ם ז"ע
 תמשכ רלונש דחאו ,אבר דימלת דחאו
 אבר

 אצמנש תומוקמה לכב ןייענשב לבא
 בר קרו ךא אוה ישא בר םע יסא בר
 דחא ישא בר ךאו ,אניברר וריבח ישא
 תעדכו אברמ לבקל דוע הכזש היה
 ישא ברש הקזחה דיל ותמדקהב ם"במרה
 דע :חל אמוי ארמגב סרוגו אברמ לביק

 ,ישא בר רלונ אבר תמ אלש

 השלש יסא בר םשב םיארומא לבא
 וריבח היהש יסא בר םשב ןושארה ,ויה

 יפא יבר םשב היה ינשה | ,אנהכ ברד
 ישילשהו | ,י"אל .הלעו ימא .'רד וריבח
 י"אב היה הז יסא בר וא 'ר םשב ארקנ
 וברחשכ אבר ו יתוחנה לכ םע דריו
 ,י"א תובישי

 יסא ברד יתימאה םשש אלפ הז הארו
 מ"כבו יתיא .וא "תא "הזה וראה
 יקורקדב דימת אסרגה ישא בר םע הכזנש

 תוהגהב ,ח הכוס אבומדכו יתא 'ר םירפופ

 ופדב ךאו ןגוהכ היה יניצנוש סופרבש םש
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 והופילחהו םהל הז םש רז היה אוצניוו
 .רורב הזו יסא 'ר לע

 תבשכ אבר ינפל בשי יסא בר הזו
 יפא בר רמא -- תודמ 'ה אבר רמא :הצ

 תעמש אל אמש אבר ל"א -- יתעמש
 וריבח היהש הז יסא בר אוהו ,'וכו אלא
 ירבד ואב +טל ןיבוריעב .ןכו .,ישא ברה
 ןיאו .ץרתל אבר .ירבד :ירחא יםא בפ
 : בכ תובותכ ןכו ,םש שבשל ןיכירצ ונא
 ביטיהו ,ץרתל אבר רחא יסא 'ר אב
 בר וניצמו ל"זו םש א"שרהמ וניבר רביד
 ןכו .אברו ייבא רתבל הוה הארתבד יסא
 :הצ תבשב םיניע הפי לעב ןואגה בתכ
 רודיסב קלח ומע חקלו ישא בר רבח היהו
 רמ ל"א ,ח הכוס וניצמש הזו ,ם"שה
 תרבס ימ ישא ברל ח"רד הירב אשישק
 יסא בר ל"א -- ביתי אתמאב ארבג
 ארבג םלועל ישא ברל (יתא 'ר ם"קדבו)
 שוריפב ןיאור ונא הזבו ,'וכו ביתי אתמאב
 ןכו .ס"שה רדסמה ישא בר םע רבירש
 יפא בר ל"א ה. םיתבז | ד ב רש
 :גל ז"עבו | ,ישא ברל | (יתא בר ס"קדבו)

 תורוכב ןכו  ,ישא ברו יפא בר ןיקלוח
 ל"א --- ישא ברו יפא בר תש ול
 ,הישנמ יבד אנת אהו ישא ברל יסא בר
 'ר םשו אסרגה השבתשנ :המק תבשבו
 תבשב םג אתיא ם"קדב לבא יסא 'רו ימא
 ל"א -- ישא .ברו יתיא בר תקולחמ ןגוהכ
 םופרב אוה ןכו ,ישא ברל יתיא בר
 .וניצנוש

 עלקיא יסא בר ,ח תובותכ וניצמש הזו
 םיחבזבו ,הירב רמד הילולהב ישא בר יבל
 יתפידמ הימרי ברו יסא בר תא וניצמ ,טצ
 ןמק ונב 1'צ  מ"בו + החוב (אהרד טדומלפ)

 הזבו . ,ירשי ישא פרו הףסוא | וחא / יאמ

 תסרגב : יתא .'ר\  בותב . היהש \.הנואר

 הז םשמ ערי אלש קיתעמהו םירפוס יק 0
 רבס ,י ןיבוריע .ןכו. . ,יחא ה .הזמ חשש
 תסרג 2 ףסוי ברד הימק יחא בר
 ןילוחבו ,ישא ברד הימק יתא בר ס"קד

 אמק



 ןתנ רב יסא בר--אבא רב 'פא בר 200

 תסרג = ישא ברל יריא בר ל"א :אמק
 םיפופדה לכב אוה ןכו יתא בר ס"קד
 ,םינשיה

 אמס בר םשב ןב ול היה יפא 'ר הזו
 רכזנו ,:גל תובותככ ישא בר ינפל בשיש

 .ם"קר:תסרגלהיתא רצ" אסכ כהה ו
 תורוד לעב ןואגה הזב  ךיראה רבכו

 ,צר .דצ 'ב"תב :םינושאהה

 תורשעמ םילשוריו ןויצ תבהא רפסבו
 קרש רמואו רה"וד לע גישי 199 רצ
 עדי אלו ,רמא לבה לש לופלפו אדודחל
 ,ישא בר רורב רחואמ היה יתא 'רש

 .ןנחוי ר"א ,אבא רב יסא בר
 רשפאו ף"ירה תסרגל :םל תומבי רבזנ

 רב ישא בר איובהש ןיפחויה תנוכ הזש

 :תומביב ןכ ותפרג היה "לבו י"רא אבא
 ר"א אמח רב ימר ונלש אסרגו ,םש

 ,אבא רב ימר סרוג ש"ארבו ,קחצי

 1 רב יא וא יפא

 זאל,.הלעו .בה .ןטוב ילבבב רוחה ילודג
 יניה רב יפיא קילס .יכ :זלק ןילוחכ
 ,הירבל .ינתמ אקד | ןנחוי 'רל היחכשא
 רב יסיאל ןנחוי 'ר היחכשא סרג םש י"שרבו)
 עי. ,םתנוכש הארנו  תיפה | הינה | כו דניה

 רמאש :ה תובכרבכ םינב ול היה אל ןנחוי 'רש
 ירש רמאי ךיא כ"או ,ריב הארושעד אמרגנ ןיד

 ביפ \ הואה :הזמ ןיא לבא \ \,הורבל :יגתמ  ןגחז*
 ןהמע דמלש דע ב"כ ולדגתנ וינבש רשפאש
 יסיאש עמשמ ארמגה תוטשפ םגו ,ותמ כ"חאו

 שירש אלו גב םע. דמול י"ד תא .אצמ נוה רב

 אובהש רכזנ אלש יניה רב יפיאי תאי "תצמ

 תולחר היינתא ל"א םילחר (ב"ב תא ותא
 ל"א ,םיתאמ םילחר ביתכרב (י"ר) ל"א
 ,ןמצעל םימכח ןושלו המצעל הרות ןושל
 ל"א לבבב ארדס שיר ןאמ י"ר ולאשו
 אכירא אבא (י"ך) ל"א ,אכירא אבא
 (י"שר ,דובב ןושלב וניבר תרמא אלו) היל תירק

 ל"א המכב זגה תישאר י"רל .- לאשו
 ל"א ןהש לכב ןנת ןנאהו ל"א ,םיששב
 ,ךלו ול יב המ כ"א ןנחוי 'ר

 וניצמדכ לבבל כ"חא דרי הארנה יפכו
 רב יפא יבל עלקיא אלוע זמק תבש
 יניה רב .יפאד הבישיה ינב) הינימ ועב ,ינוה
 והל רמא תבשב בזרמ תושעל והמ אלועמ ועב
 בתכו ןגוהב אלש קיתעה ד"הסבו .א"רא יכה
 ,(יפכאמ אעב אלועש

 יכיהו תשש בר רמא :מל ןיבוריעבו
 רב יסיא אוהש הארנ ,יסיא ינתד לוכיא
 ,תותיירב הנוש אנת היה אוהו יניה

 הרב "פא יה

 םינפל אוהש לכ רמאש :אנ ז"ע רכזנ
 אלו ,רוסא חלמו םימ וליפא ןילקלקה ןמ
 בר פ"קד תסרגו ,רחא םוקמ םושב רכזנ
 ,אייח רב ימיש

 אמה" רב: יסא "ר

 רמא יכה אברל רמאש ,גצ ק"ב רכזנ
 אמח רב ףסוי בר ם"קד תסרגו תשש בר
 .תשש בר רמא יכה הברל רמא (אבר יבא)

 .אנינח רב יסא 'ר

 איוע רב אחא בר :בותי .,ונ ב"ב רבזנ
 יסא 'רד הימשמ רמאקו יסא 'רד הימק

 ,רגה | יסכנב קיספמ אבוצח אנינח רב
 וה .ןפו "'אנינח 'רב :יסוי 'ר: ל"צ לבא
 ב"ב רכזנש ר"הסב איבמש המו ,ם"קרב
 ונלש .תורמגב םש אתיל ,גלק ,טכק
 יה ל"עש םש  הגוה רבכ ' :רל תורוכבו
 הרב יפוי

 ןיטיג הירב אנינח .לממ רב יסא 'ר
 ,ח"ה ג"פ

 ₪ רפ פא ר

 רמוא ו"עשת זמר סחנפ טוקליב רכזנ
 השמב אלו ןרהאב העיוג השרפתנש יפל
 ,"התא םג, ןאכ רמא

 .ןתנ רב יסא בר
 --ישא רב אייח ברמ יעב ,גנ תבשב

 היברכ היקבש אריז 'ר ל"א | ,היביתואו
 אתא נ"ב יסא בר .גנ םירדנבו ,ל"ס (בר)

 אעדרהנל

 ך- רואה יקקו ₪ יו



 ספא 'ר--לואש רב יסא "ר

 היחכשא אלו תשש ברד הימקל אעררהנל
 ,אזוחמל הירתב לזא

 אוהו ןתנ רב יסוי'ה אתיא ,אכק ב"בו
 ,גב.

 יסיא םשו אלוע םע קלוח ,בס תוכרבבו
 ןתנ רב .יפא .בב.. סרגג  םיקרבו/ תעש
 ,יכה אלועד אהל ינתמ

 רב "סול" 'ף ,ךרש .לואש רב יסא 'ר
 ,לואש

 ,ש"ב יסיא ךרע ,יאמש רב יסא

 ,(א יסא בר ךרע .לצוהד יסא 'ר

 ,ךוראהיסוי 'ר ךרע .ךוראה יסא 0

 .לוברהנמ יפא 'ר
 םשו | ,הכלה ןינעל = +זפ :ןילוח. רכז

 'ר אינתהו ןיא לוברהנמ אפוי ר"א ,ולק
 דחא יפויו יסאש ס"קרבו | ,רמוא יאעלא
 .םה

 ןתנ (ומ וא) בר .,איסא

 ,.1 םיחספ

 איסא רב

 .; גנ ןיבוריע :ןייסא רב יפוי 'ר ,ן"יםא

 ,יקירוטפא 'ר

 ויבא םש
 יקירוטפא 'רד הובא םתסב וא ונב ש"ע

 ,יקירוטפא 'רד הובא יאתפוד :דפ ןילוחבו
 תותיירב הנוש ךא היה ויבאש ןעי הזו
 םש לע רכזנ ןכלו ,רתוי עודי היה ונבו
 תוחנמ | ,;בי םיחבזב הכלהב" רבו וש
 ,ץ חג

 ךרע .יאסורד 'רד .יוחא .יקירומפא ב
 ,יקורטפ 'ר

 א

 ר"בכ שודקה וניברד ורפוס היה אוק

 ארגיא דח בותכ יבר ל"א א"פש ה"ה"עפ
 בתכו םק ,סונינוטנא אכלמ ןרמל ימש ןמ
 ,סונינוטנא אכלמ ןרמל האישנ הדוהי ןמ
 ןמ בותבל והוצו וערקו בתכמה יבר חקל

 דימה ארקנו יאתסוד היה
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 ל"א ,סונינוטנא אכלמ ןרמל הדוהי ךרבע
 ל"א  ,ךרובכ: לע הובס התא שמ | (בפר
 ךדבע ,רמא ךכ אל יבס ןמ בט אנא המ
 ,בקעי

 יבר תריטפ תעשבש | :גק תובותכבו
 ירחא ךא ,שארב בשי אנינח 'רש הוצ

 ןעי אנינח 'ר וילע לביק אל יבר תרימפ
 םינש 'ב ונממ שישק היה םפא 'רש
 תבישיב שירל ספא 'ר הנמתנ ןכל הצחמו
 לע הרשמה אשנו * ,יבר \ לש ונב ג"ר
 רבכ וימיבש דע  םינש המכ ךשמ ומכש
 ןישודיקכ רודה לודגל ןנחוי 'ר  לדגתנ
 ירי =" ימוק\ ןועב  -םשיו הרמאשה אה" הי ג"פ
 ךמצע עגה ספ 'ר ביתה -- ל"א -- ןנחוי
 בשיו הברה ןנחוי 'ר לדגתנש ןעי ,הזו 'וכו
 רשאכו האישנ י"ר וא ג"ר תבישיבאוה םג
 וילאושל בישה ןנהוי 'רש םפא 'ר עמש
 ,תמאה לע ודימעהל ול ביתה ןכל

 תויהל תאזה הרשמה אשנש פ"עאו
 הארנ עובקה ומוקמ לבא הבישיב שירה
 ידימלתו ל"ר :הפ ןיבוריעכ םורדב היהש

 רוכשנ ל"ר ל"א -- ועלקיא "אנינה "'ר
 לאשנ םורדכש וניתובר לצא עיגנשכלו
 םתישע הפי ל"א ספא 'רל ולייש ותא ןהל
 דע םימי ךיראהש ןיאור ונא הזמו ,!וכו

 היהש פ"עא רורה לודג השענ ל"ר םנש
 עובקה ומוקמו | ,יבר רטפנשכ ןטק דלי
 וניתובר . והוארקו .םורדב היה, .םפא "רד

 ,םורדבש
 ילעב וניתובר ירבד ןיבהל דואמ השקו

 ובתפש .ל"ר הד הב בור עב םותה
 םינש יתש ךא יבר רחא יח ספא 'רש

 ליעל ונאבהש תומוקמה לכמו | ,הצחמו
 ,יבר רחא םינש המכ יחש שוריפב הארנ
 רתוי . ךרעל !\ ,יבר .רחא 7 ,םיפי לרעה
 היהשב :םנ תבש אבומדכ הנש םישלשמ
 אכירא .הבר 'ארבנ ל"א  ארוסכ ךפכ בר
 מ"ש רמא יול -- עלממו אעדרהנל אתא
 אנינחי'ִה- םיתיו ' ספא. "רדי/הישפפ חב
 ריש בח יףרעב ' יתראבי | רבכו \,אשלרכ

 לבבל
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 ירופיצב אישנה האישנ י"ר תויחב לבבל
 תריטפ רחא םינש ה"כ ךשמ היה הזו
 רסי כ"חאו אעדרהנב המ ןמז בשיו ,יבר
 ,ספא 'ר רטפנ זאו ,ארוסב ותבישי

 אנינח 'רל קפס היה םנח לע אלו
 קלחש ינפמ סא םימי ךיראה תוכז הזיאב
 רובכהול לחמש ספא 'רל) אבס אוההל דובב
 ,ב"ה ר"פ תינעת א"ד ינפמ וא (הבישיב
 תורשע ךשמ יארבא בשוי היה תמאב יכ
 ,ול יוארה ודובכל אבש רע םינשב

 אמויב ךא ונל .וראשנ אל ויתוכלהמ
 תונתמב ספא 'ר רמא ןכו ורמאש ,אס
 ,ה"ה ג"פ ןישודיק רכזנ ןכו ,לכיהבש

 ה"פ אמוי ומשב רמא איעשוה 'רו
 רזא רדי"פ ירבו | ,ידמק יב"רד -'פפ זיה
 ,אכויטנאב ספא 'ר שרד איעשוה

 ספא 'ר רודש ןעי יל הארנ םעטהו
 זא היה ונב האישנ י"רו ג"ר רוד אוהש
 ימכח ירבד לכו  תותיירב יפפאמ רוד
 אלו תותיירבה ךותב עקתשנ אוהה רודה
 "וניתובר, םשב וללכנו ,םהילע םמש ארקנ
 .םימעפ המכ אתפסותבו ם"שב .אצמנה

 ,(אתיירכד אגת)  ,םולוקיפא
 'רב א"ר חפר ןילוח אתפסות רכזנ

 לע הניבגה םע הלוע ףועה רמוא קורצ
 ,לכאנ וניא רמוא | םולוקיפא | ,ןחלושה
 ונא הזמו ,לכאנ ףוע םירמוא םירחא
 ןילוחב לבא ,אנת םש אוהש רוריבב ןיאור
 ףוע אבא 'רד הומח ארגא אנה :דק
 וניאש ,רקפה ךרד) ןרוקיפאב ןילבאנ הניבגו
 רמא אוהו הל ינת אוה (י"שר ,ןהב רהזנ
 וכו ..הפה . חוניק ,אלבו "מג ,אלב הל
 הניבגו ףוע -- ארגא ינתהו ורמא האלה
 םילוקפאב םירמוא שיו ןירוקיפאב ןילכאנ
 ןיאור ונא הזמ ,תילטמ 'יפ םש שרפמו
 אתפסותה תסרג םהינפל התיה אלש
 .ןהמע קדצה ס"לבו ונלש

 ,(אנת) ןוישקפא ןב אמוחנ ,ןוישקפא
 ,:חכ אמוי

 האשקמ םירפא- -סולוקיפא

 זימרוה ארפא

 פיפ ךלמ ,אכלמ רובשד הימיא
 התיהש :רכ תינעת חבשל הרנזנ

 טרפב אברלו ללכב לארשי ימכחל תבהוא
 תירכנ לעבד דחאל אבר הקלה א"פו
 שכב | אבלמ הובשל - עדוותנשכו * ,תמו
 השעי אלש ל"א ומא ךא ,אברל ירועצל
 ושקביש המ לכד םידוהיל ער םוש
 לע םימחר ושקבישכו ,והל ביהי והיירממ
 ושקבי כ"א ל"א ארטמ יתא ארטמ
 איהו ,רטמ דריש זומת תפוקתב אנדיאה
 רטמ דריש םימחר שקביש אברל החלש
 יקנרא ףסוי ברל החלש ,ח ב"בו ,היה ןכו
 'ד החלש :י םשו ,הבר הוצמל ארנירד
 החלשו לביק אלו ימא 'רל ירניד האמ
 םיחבזבו ,תוכלמ םולש םושמ לביקו אברל
 הרובע בירקיש ןברק אברל החלש :זטק
 ,אמד אברל החלש :כ הדנבו ,ש"של
 ,דומיח םד אוהש ןיבה ותמכח בורב אוהו
 ,יאדוהי ימיכח המכ ינב האר הרבל הרמא
 רדה .,הבוראב אמוסכ אמלד הל רמא
 רמא אברו ,םימד ינימ םישש ול החלש
 ץוח | ,אוה םד ןימ הזיא םלוכ לע ןויכו
 אתלמ עייתסא ,עדי אלש דחא םד ןיממ
 ימלכ אלטקמד אתוקירס הנתמ הל חלשו
 הל חלש ןבלש הרבס איהו םינב גרוה קרסמ)
 אבלד ינוותב יאדוהי הרמא זא | (קרסמה
 ,ותיבתו

 י"שריפ זימרוה .ארפא תארקנש המו
 האפ וה ייפ ..ת"רו .,הל .ויה .םירש יפוי
 ךהעב | ר"יש ןואנה ןויכ במיהו ,םוקמה

 תיסרפ ןושל אוה ארפאש 189 רצ ןילמ
 אכלמ רובש הנבו ,ךלמה זימרוה "תשא,
 הלשמ ומאו ומא ןמבב ורועב רסקתנ
 י"הדב אבומדכ לדנתנ .רשא דע ומשב
 יהב ,יבלטל

 .האשקמ םירפא
 מ"ב ומשב רמואו מ"רד ודימלת היה

 והיזחטב ,י:הלכבו = ג םל .ןירדהנס = ,ופ
 רמוש היהש י"שר םש שרפמ ידה"פפו

 . ןיאושק
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 ןיאושיק ןיארקנ תבש ףוס אתפסותבו) ןיאושיק

 .תוכלה ישקמ הל ירמאו | (תואשקמ םש

 ,ארפס םירפא

 ,מ"ב ףוס ומשב רמאו ל"רד ודימלת
 רמא ל"בשר םשב םירפא םש ימלשוריבו
 ,וקולחי

 ,חנ ז"ע אזרא ןב ןנחוי 'ר ,אזרא

 .ןובמרא |
 ה"לפס ר"בו :גדא"פר האפ ימלשוריב

 ילגרמ דח שודקה וניברל חלש ןובטרא
 היל חלש יברו (בר ןוה) ןוטימיטמא אבמ
 איה הזוזמהש היל בתכ יברו  ,הזוזמ דח
 תוילגיומהש תוילגרמה ןמ רתוי הבושח
 תרמוש הזוזמהו ,התוא רומשל אוה ךירצ
 םש אוהש השמ ינפה 'יפו ,הילעב תא
 ר"יש ןואגה ןויב 'במיהו " ,בושח וה

 ךלמ היה אוהש ןבטרא ךרע ןילמ ךרעב
 לש ונב סודומוק  סונינוטנא ןמזב םרפ
 ,יברד ובהוא סונינומנא

 יברש ורמא 'אי .הירכז טוקליבו
 הזו .דחא חריב ותמ ןברחו סונינוטנאו
 ר"קת רטפנ אוהו ,ןבמרא אוה ןנרח
 ןבמראב השעמ י"רא ,אי אמויבו ,תורטשל
 תוזוזמ קדוב היהש (שיאה םש י"שרפו) דחא

 רודסק ואצמו ירופצ לש ןוילעה קושב
 ןובמרא הזו | ,זוז ףלא ונממ לטנו דחא
 היהש עמשמ השעמהמו אוה רחא שיא
 ,,רשכ לארשי

 ןייע .גנ תבשב לאומש אוה ,ךוירא
 ,וכרע

 ,םוירא

 תא לאשש 'גי 'פ םירבד ירפס רכזנ
 ,ודומלת םייקמה ל"א םכח והזיא יפוי 'ר
 ןובנ אלא וניא וא .דומלת רמוא התא
 ,'וכו .םינובנ .רמאנ. רבכ ללה 8

 ,יטסוראאה

 טידתודלת םשו ,גכדאריו אמוחנת רכזנ
 ,היכרב "ר .םשבהמש
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 .ןוטסירא
 איבהש ,הנשמב הלח 'פמ ףוס רכזנ

 ימלשוריבו ,ונממ ולבקו אימפסאמ םירוכב
 ןיהיפ איבה ןיטסירא "ב"ה נ"פ תומורת

 הפ

 תומביב ןומסירא םשב רחא רכזנ ןכו
 אנמ 'ר ימוק יעב | ןוטסירא דח ,ז"טפס
 אובמ תעדו ,ל"בשר לע גילפ ארה תיל
 ,בושח םדא ושוריפש וכרעב ימלשוריה

 .א'נטבא 3
 .(הידא"בפ 'ב לאומש לואש ןב ינמרא)

 ירוה אנמ.- "רו בוחה"ה 375 ק"ומ רבזנ

 לודג תאש ןויכמ = (תוליבא ןינעב) ול

 ,'וכו החפשמה

 ,ישא

 םשב ארסח בר וניצמ + בדחא"פר תבשב
 בר אוהו יסא םשב ל"צ תמאבו ,ישא
 םשב דימת טעמכ ימלשוריב ארקנה יפא
 ,הז

 ,אצ םיחבז ישא ברד הירב אחא בר
 ,(אברד הירב ל"צ םש ךא)

 זמ הטופס ישא רב אנוה בר
 ,:אי תוכרב ישא רב אייח בר
 ,ט"ה ב"פ תובותכ ישא רב אמח בר
 ,דל תורוכב ישא רב ןינח
 .: טי תוכרב ישא רב הדוהי בר
 ,:המ םיחספ ישא רב קחצי בר
 גל .תוכרב ישא יבר רב םמ
 ,גק .מ"ב ישא ,ברה .הירב רהב בה
 .: גל תובותב ישא ברד, הירב אמה בב

 .ישא 9

 תיב ונל הנב רשא הזה ינואגה יקנעה
 ,קוחו רידא ןינפי ,םלדע = ינב ל לא רש"
 חורל םייח תמשנ וב חפנ רשא ןינב
 דומלת ,, ומשב וארקו ולוכ יוגה לכל אללממ
 רכזנ אלו המואמ ונל עדונ אל "ילבב
 ותחפשמ וא ויתובא םש םוקמ םושב
 :רמאויי 491 .דצ  ב"חב ץערנ /םכחהו
 םישישי עזגמ רצנ ימיש רב ישא אנבר,

 יפכח
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 רבבו . םיטיל . רשאי נתוש הרות מכח
 לע ול חור ראש רשא שיאל םש ול אצי,,
 ,ןצרא , "גבו .רהלה , רבב הרה . רכב למ
 אתביתמ שיר תויהל דובכ ירחא חקליו,
 רחבנ רשאכו --- איסחמ אתמ איה ארוסב,,
 ,םימיל ריעצ רוש הוה . הבישיה שחלו
 םידחא תעדכ םינש 'די אל םג םאוו
 רתוי אל ןפוא לכב | ,תורודה ימשורמ
 חרא וירוענ ירבדבו -- הנש םירשעמ,
 "גל רערונ אל. .רריטלת . יכרדו .הכוגה
 רחאלכוליפא ריכזי אל הזה םכחהו ,ל"כע
 ודמלו ךאלמ אב ולאכ ויתובר ויה ימ די
 .החא לגר לע הרותה לכ

 ד"ודב ו"האר םכחה ברה קיזחה וירחאו
 תחפשממ היה ישא בר, | ל"זו ז"יפ ג"ח
 ישא רב ימיש בר היה ויבא ,םימכח,
 םויב דלונ ישא בר 'וכו ראופמ שיא,
 ב הוה : קהבומה ובח ' ;אבח וב תמש
 רטפנו אתידבמופב ךלמש) ישילשה אנהב,
 -- (ישא בר םדוק םינש 'גו נעק א"דדהבשת

 ויתובר ינפל ותבש ימי וכרא אל םנמאו,
 תויהל רחבנ דואמ םימיל ריעצ דוע יב
 לכונ אל יכ ףאו ,ארופב הבישי שאר
 הנש רי ןבש הדגאה הרפסש המ ןימאהל
 יב יאוח רוב = תא[ לבב = ,ובלמב היה
 -- םימיל ריעצ היה שארל ותבש תלחתב,
 תויהל | (ישא בר תבושיב) םגהנמ היהו|,

 ,תוהכסמ יתש הנשו הנש לכב םירדסמ,
 ,הנש םישלש ס"שה לכ רודס ןמז ךשמנו,
 וצפח  חילצהו ה והרזע 'הזב םג חנהו
 ץראב והייחהו םימי ךרוא ול ןתנ יכ ודיבו,
 בורק ותררשב דמעו הנש םינומשל בורק,
 וררפ.לע רחל .חילאה ,יב רע ,הנש םל
 יתש .דומלתה ןמ השעו םעפה רוע,
 רוחו התשעה ב באה | לבש תרה
 ךלמש ,םירשע ןבכ ותויהב ישא בר ךלמש
 'פל בורק וייח ימיו הנש םיששל בורק
 דצ ..בי הב .ןץעתב, םכחה ,בתב  ןכ) ,,הנש

9 | 
 לחהמ המה תועט תגגש םהירבר לבו

 בר

 יםותבו  ,יּברו

 ישא

 אל ישא רב ימיש ברש (א הלב רעו
 ו רי ןב .היה .אלש (ב ...,ויבא .היה
 ,הזה רקשה ואצמ הדגא הזיאבו וכלמב
 אב רבכ היה ךא םיושע ןב אל םגו
 אתידבמופב ךלמש אנהכ בר אלש (ג ,םימיב
 ךאו אבר תמשכ דלונ אלש (ר ,ובר היה
 היה אוהש (ה ,אברד ודימלת תויהל הכו
 לכמ לביקש תורוד המכב דחאה טעמכ
 ה םיבה .ויתוברו רודה ילודג
 ,הנש םינומשמ רתוי הברה ויה | וייח
 ס"שה ירוקמ פ"ע תחאל תחא םתוא םראבנו
 ךופיה תושרופמ תורמגו םייח םימ רוקמ
 ,םהירבד

 בר היה ישא בר יבאש ובתכש המ
 םוקמ םושב אצמנ אל ישא רב ימיש
 השע הרתי לארשי רצוא רפסבו ,ס"שב
 בותכל השעי אל ןכו :בע ןישודיק ןייצמש
 ,א"קמב אלו םש אצמנ אלש המ יולג רקש
 אנמ אבר רמאש :הדנ וניצמ אברדאו
 (י"שר ,אברל) ישא בר ביתמ -- הל אנימא
 ץורית רתוס אניברו ,ותיישוק הנשמ אברו
 ,ש"ת ז"ע רמא ישא רב ימיש ברו אבר

 אברד ידימלת םלוכ ויהש אוה ןכ םנמאו
 ישא ברמ שישק היה ישא רב ימיש בר
 המהו ,ישא ברמ שישק אניבר היה ןכו
 ישא ברו הברה .םינש אבר תא ושמיש
 ,וימי ףופב ושמשל ךא הכז

 תמש םוי :בע ןישודיק ורמאש המו
 ו מש .םש אבר  דלונ הדוהי בר
 דע ,הנוכה קפס םוש ילב ,ישא בר דלונ
 ,אבר ךרעב :ונראבש ומכו תמ אלש
 םימכחה ללכמו רמאי ותמדקהב ם"במרהו
 מנו אניברו ישא בר  אברמ ולבקש
 ןעו ייהה הוב רילע גישה אל = ד"בארה
 בר תמ אלש דע היה ם"במרה תסרגש
 דלונ אבר תמ אלש דע ,אבר רלונ הדוחי
 העקש אלש דע םש ורמאש ומכו ישא בר
 ,לאומש לש ושמש החרז ילע לש ושמש
 ה הנומק חפש = 'פותה : תסהנ :'אוה | ןכו

 ןמווטמוו ה"ד .,גיק  ב"ב

 היה

2 | 

2 
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 הכופד א"פ ש"ארה ינפל  'אסרנה הוה
 חכומ ןכו ,םלוע תוכילהב אוה ןכו ,ט"ס
 ב"פ ג"ח .ותרגאב ןואנ- ארירש הנובפמ
 ,תורטשל י"רת הדוהי בר רטפנו בתכש
 םישש יחייבאש עוריו ,ט"מרה רטפנ ייבאו
 ויה אברו ייבאו ,,חי ה"ר שרופמכ הנש
 כ"א םכרעב ראובמכ םהירוענמ םירבח
 ,הרוהי בר תומב | הנש  ך"טי  ונמ ה

 רוקמל רוזחנ םישורקה םהירבדמ ץוחו
 ל"א :ג הליעמב שוריפב וניצמש ןושארה
 בר ביתמ ,אנ הדנ ןכו ,אברל ישא בר
 ל"א :וק םיחבזבו | ,[י"שר  ,אברל] ישא
 -- אברד הימקל אתא -- ישא ברל אניבר
 ישא בר רמא -- יל אישק יא אבר רמא
 הזבו ,'וכו כ"רד הימק אתעמשל אתירמא
 ישא ברו  רחיב םלוכ ויהש ןיאור ונא
 ול היהש אירטו אלקשה לכ .כ"רל רפיפ
 י"שרב :טכ ןיטיגבו ,אבר ינפל אניבר םע
 -- חבושת הניאש רמא אברד ,אביא ה"ד
 םנחבו) ,אתועט יאמ ישא בר ול רמאו
 .("היל, תבית י"שרב וקחמ

 הנשיה אסרג י"שר איבמ :זי ןילוחבו
 ס"לב לבא ,אבר תמשכ רדלונ ישא ברש
 .כ"חא ישא בר וב רזח

 אברד הימשמ ישא בר  וניצמ ןכו
 לבא זי .ןילוח  ,זצ מ"ב טק תומותצל
 ברל אבר ל"א ,איק תובותכ וניצמש המ
 ,טוקליב אבומש ומכ ל"צו ם"ט אוה ישא
 לבבל י"אמ אבש אבא 'ר אוהו אבא 'ר
 ןנא, ןושלה ל"א ןכלו אבר ימי ףוסב
 ."הל ןנינתמ םיאלה  ילבוסב

 בר ןמז שמשל ישא בר הכז אל םנמא
 ושמשו םימיל ריעצ דוע היהש אבר ינפל
 'וט ןב, ךרעל זא היהו  ,וימי ףוסב ךא
 ג"סרת תנשב אבר רטפנשכו ,הנש
 ךלמ קחצי רב נ"רו תובישיה וקלחתנו
 ושמש ,ו"סרת דע םינש 'ד אתידבמופב

 ישא בר רמאש .בק תוחנמכ ישא בר
 ,קחצי רב] נ"רד הימק אתעמשל אתירמא
 רמל ישא בר ל"א | ,זכ םיחבובו ,['סות

 ימנ ילוספיא ה"א -- אה ךל אנמ ארטוז
 הוהד ידימ קחצי רב נ"רא ,לספיל אל
 רמו ישא בר בשיש ןיאור ונא הזבו ,'וכו

 אוהו וינפל ורטו ולקשו י"בנר ינפל ארטוז
 תא לבא | ,םתיישוק ץריתו םהל בישה
 ,וכ הכוס וניצמש המו ריכה אל ייבא
 ל"צ | ,ייבא היל רמא -- ישא בר רמא
 ישא בר תועמה אב הזמו אבר רמא
 .ס"קרב .אבומדכ

 אבר תריטפמ שרנב ךלמש פ"ר ןכו
 שרופמכ םינש 'טי ב"פרת תנש רע ז"סרה

 (ו"פרת פ"ט לפנ םש ךאו) ג"פ ג"ח ג"שדרגאב

 בר רמא ,מ ז"עכ ונממ ישא בר לביק
 ל"א ,וק מ"בו ,אפפ בר רמא ידידל ישא
 אל איוע :ברו רובו בר" ישא פסל מם"
 ןידה ול :.רפמש הזו ,,החוהי .כרד/אה ל"פ
 .י"ר לע ןיקלוח םהש רורבה

 הבישיה הקלחתנ אבר תומ ירחאש עודיו
 ןא ויה | ""בנלו + פ"ר \ רבלטה הלמה
 ןהיתומוקמב הרות וציברהש רודה ילודג
 הזו  ,יפפ בחו :דיבז בר. רוטב .םתובשומל
 ישא בר ל"אש :בע ןישודיק וניצמש

 אנהכ בר יב אהו -- ךתעד יאמ רמימאל
 ינתמ אל אפפ בר יבו יכה ינתמ אל
 ןעי הזו ,יכה ינתמ אל דיבו בר יבו יכה
 ןמ הברה תומוקמל תוחוכה ורזפתנש
 ותבישי ישא בר רסיש דע אבר תריטפ
 ויהש ןעי ןלוכמ לביק ישא ברו ,הלודגה
 וניצמ ןכלו ,אברו ייבאד ידימלת ילודגמ
 בר יב .ןניוח יכו ישא ברי רמא םכוח ה

 ,זע .ןילוחבו = וכו ןל ישדקמ הוה ויפפ
 ןל איעביא | יפפ בר יב ןניוה .יכ רמא
 ןל אישק פ"ר יב ןניוה יכ ,בפ םשו וכו

 (הנתמ בו אל) אנתמ ברמ לביק ןכו
 אתירמא ישא בר רמא ,מכ םיחבוכ
 ,אנתמ ברד הימק אתעמשל

 יאלבב ימא 'ר לבבל אב אבר ימיפו
 ל"א :ם תבשכ ישא בר לביק ונממ םגו
 ,רמ 'עדי אל ט"מ ימא 'רל ישא 'בר
 ישא ברל ימא בר ל"א !:םם ןיטיגבו

 ןנאהו
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 .ןנת אכפא ןנאהו
 ,(יאלבב

 נ'ג אבש) ןורחאה אלוע תא שמיש ןכו
 רמא .,חכ ןירדהנסכ (י"אמ לבבל אבר ימיב

 -- ןל יעביא ,אלוע יב ןניוה יכ ישא בר
 הכו .ןל..הטאג

 םתס יכ ,הבר] ארטוז רממ לביק ןכו
 וניצמ הז  [ול רבחכ היה ארטוז רמ
 קומה ביתי ..הוה .ושא בר >הל. תוחנמ
 הל רבס אל ישא בר ל"א -- ארטוז רמד
 ,יאהעדא ואל ל"א +רבל ןהייונו רמ

 ארטוז רמ שרד ,נ תבש רכזנ הז ארטוז רמו)

 ולבק ןהינשו ,'וכו הבר ארטוז רמד הימשמ
 ,(ונממ

 םשב ישא בר ,די תינעת וניצמש המו
 ,יסא יח ל"'צ .לאעמשי 'רב :יאני 'ר

 ליש .ל"הא/יששאו"בר הב תותנכב :ןכו
 ,יסא 'ר

 ל"ביר םשב ישא בר :הע תועובש ןכו
 | ;יקא "לש לש

 יאתבשי ירלאישא:(ר"א 3 פיק: ק"ב .ןכ

 ןירדהנס ימלשוריב אוה ןכו ,יסא 'ר ל"צ
 ,.ט"ה ג"פ

 ישא בר לביק ולאה רודה ילודג לכמו
 ובר לבא הברה וא טעמ ותלבכקו םתרות
 אנהכ בר הזו | ,אנהכ בר היה קהבומה
 הברד ודימלת היהש וכרעב רבכ ונראב
 רתוי םימי ךיראה אוה ךא אברו ייבאכ
 ארהנ םופב היה עובקה ומוקמו ןהמ
 הש. ןילוח = בפ ב"כ אפ = ןישוהוק
 שרנב פ"ר ךלמש ינש לכש הארנה יפכו
 עובקה ומוקמו ,ארהנ םופב כ"ר זא היה
 יתראב רבכו אנהכ בר ינפל היה ישא ברד
 הכומס התיה ארהנ םופש כ"ר ךרעב
 ינפל םג םעפב םעפכ ךלהו אעדרהנל
 רשאכו אעדרהנב שירה היהש רמימא
 ,ראבנ

 ןניוה .יכ ישא בר רמא : טל תוכרבב
 -- אקלסד אלישבת ןל רמא אנהכ בר יב
 ןנא ,ןכב 2ןל רפא . (בס | םשו . - ,א"הפב
 יב :נק תבשבו ,'וכו אחשמב ןליגרד

 ימא בר  אוה :ס"לבַו)

 ישא בר
7 

 ,'וכו ,לידבמה רמא הוה .כ"ר
 הוה ביר יב. ןניוה .יכ  .טס .תובותכו

 .יתיבד .ילמעמ וליפא ןניבגמ
 ןב גה ,יב .:זצ .ןילגח ..,,דיק .:הצק"בו

 כו ל /איעבוא ביר
 ₪ כידונוב אניוה. יכ...,זיק .מ"בו

 ,'וכו י"ר הדומ ןנירמא

 מק ותייא כ"ר יב ןניוה יכ :גנ ןילוחו
 .'וכו האיר איהה

 אניזח :םל תוכרב ישא בר רמא ןכו
 תבשו | ,אדח יעצבו יתרת םיקנד כ"רל
 אמלעב ארעצ אכיא יכ כ"רל אניזח ,י
 ארבעכ ילצמו הידי רכפו הימילג ירש
 ,'וכו שיבל אמלש אכיא יכ  ,הירמ הימק

 םיחספ ,דיפק אלד כ"רל אניזח ,אס םש
 הכוס  ,והלוכמ שירפד כ"רל אניזח : איק
 אפכא והלוכל רמא אקד כ"רל אניזה ,ומ
 ,אשודקד

 הימק אתעמשל אתירמא ישא בר רמא
 (: אי ןילוח ,,ד תועובש ,,בצ מ"ב כ"רד
 היס יוהע | ב"ב ,: אנ הדג

 ,:בע םיחספ | ,,ולק תבש כ"רל השקה
 ןישודיק = ,;דצ ;י :ח תומבי  ,,מ הציב
 תומוקמה:לבבו ,?הל ב"ב ,,וק מ"ב ,: הס
 ,דימלתכ ירטו ליקש וללה

 יבל עלקיא ,:ז הליגמ ב"רד הימק ביתי
 םש וארקו :אק תומבי ,,ולק תבש כ"ר
 כ"רל היחכשא ישא בר ,טי הכוס ןכו ,רמ
 אהל רמ הל רבס אל ל"א --- ךכסמקד
 היחכשא ,ז םשו ,'וכו היל יוחא -- אברד
 אלו ל"א -- קחוש חפמ דיבעקד כ"רל
 אנא ל"א -- אברד אהל רמ הל רבס
 .רעטמצמ אקד היחכשא :וק תומבי ןכו ,'וכו

 רבס אל ל"א ימבי הבא אל הל ירקמו
 ₪3 האוט ל"א .אברד :אהל  רמ חל
 | ובו

 פ"עאש ןיאור ונא תומוקמה ולא לכבו
 ינפל בשי רודה לודג היה ישא ברש
 תולאשה לכו ,ברה ינפל דימלתב כ"ר

 ,וינפל ישא ברו אנהכ בר ינפל ואב |

 ירחאו



 ישא בר

 רמאיו ו"האר םכחה אב תאז לכ ירחאו
 ךלמ רשא כ"ר אוה ישא ברד ובר כ"רש
 םינש 'אי ה"כשת רטפנ רשאו אתידבמופב
 וערכ ויתובר לכו ,ישא בר תריטפ םדוק
 ותויהב ךא דמל ותרות לכו וינפל ךרב
 רע  תמאה םנמא  +?הנש 'כ וא דב
 ןקז היה ישא ברד וכח כ"ר הוש ומצעל
 ליעל יתאבה רשאכ ישא בר ימיב לודנ
 אנהכ בר לבא | ,ארהנ םופב היה אוהו
 וריבח היה אתידבמופב וימי ףוסב ךלמש
 ירבח ןיב ותוא ראבנ רשאכו ישא ברד
 ,ישא ברד

 :זל תוחנמכ רמימאמ הברה לביק ןכו
 ,רמ וארקו רמימאד הימק ישא בר ביתי
 רמימאל השקה ,רמימאמ יעב ,בכ הציבו
 ק"ב ,: 1 : הליגמ = ב קרמל הש
 .,זק :ןילוח ל'צ ןכו +3. ןילוח וש

 : גפ :אכ תובותכ רמימאל השקה ןכו
 :מע : גיי ם"ב ,יהס ם"ב  ,םו יטונ וש

 בישה רמימאו ,,בס ,חנ ,גנ ןילוח ,,הפק
 ,יל .אריבפ אל רמולכ יל עימש אל ול
 רמא ידידל ישא בר רמא :םל ןיבוריעבו
 עדי רמיי בר :ל תועובשבו ,'וכו רמימא
 רמימאד הימקל אתא ארמוז רמל אתודהפס
 ונא הזמו .,'וכו רמימאל ישא בר ל"א --
 םלוכו שירה היה רמימאש שוריפב ןיאור
 ,וינפל בשי ישא ברו וינפל ןידל ואב
 בשי ישא ברש שוריפב אתיא ,כ ק"ומו
 ויהו ןקז רבכ רמימא תויהב רמימא ינפל
 ,ונממ לאש זאו ,םינב ינב ול

 רמו רמימא דחיב םתוא וניצמ ןכו
 תבש ,:נ :דמ תוכרבכ ישא ברו .ארמוז
 מ"ב ,: גס אפ תובותכ " ,: בק םיתמ פוש
 הימק דחיב ןתשלש ובשיש ,כ הדנבו ,,בכ
 רמימאל אתיימק אנרק היל ילקש ,אנמוא
 ילקש ,יאה יכ ןנתר םודא םר ל"א הייזח
 ישא בר רמא ינתשא ל"א אתירחא היל -

 אל יאהל יאה ןיב אנעדי אלד אנא ןונכ
 היה וימי ףוסבו ,אמד | יזחמל יל יעבמ
 דחיב  יהש +? הג = תוכרבכ ול 8

| 
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 עימש אלד אתלמ אמינ ןנימ דח ורמאו
 ,הירבחל היל

 ,ב5 הציב = ו 3: תופהב ה רניצמש רמה
 ןעי הז ,רמ ישא ברל ארק רמימאש
 רבכ היהו ויתונש רחבמב רבכ וא היהש
 ובר רמימא היה הארנה יפכו ,רודה לודג
 .רבח רימלתכ ול היהו ןורחאה

 שמישש ישא בר ,ןובשחל אבנ התעו
 יפפ .םרו פ"ד .קתצו הב נירו אברי תא
 ארטוז רמו אלועו ימא ברו ,דיבז ברו
 םימי אנהכ בר תאו ,אנתמ ברו הבר
 רמול רשפא םאה ,רמימא תאו םיבר
 תא שמיש וייח ימיל 'כ וא 'די תנש רעש
 זא אבר תמשכ רמול לכונ םאהו + ןלוכ
 ? ישא בר דלונ

 אבר תמשכש וכרד הרוי תמאה ןכלו
 פ"ר .תהומפבו הנשי "ומ. ןבכ \ רבכ ,הח

 רבכ קפס ילבו הנש ול ןבכ רבב היה
 לודג ןקז היהש ובר אנהכ בר זא רמפנ
 ישא בר עדי רבכ זאו ,םימי  ךיראהש
 ץבקל תע עיגהו הארוהל עיגהש ושפנב
 דחא םוקמ לא תוחכה לכ ףוסאלו םיחדנ
 רחב זאו ,אבר תמש םוימ ורזפתנ רשא
 תבישיש ןעי ול בשומל איסחמ אתמ תא
 ארוסל הכוממ איהש שרנב התיה פ"ר
 ל" ביפ ב"ח ב"שרד  תרבאב '/בומהב
 לכבו -- ארופל בורק שרנב היהש פ"רו
 ןואג ישא בר היה פ"ר רחא םינשה ולא
 תיב תא סרהו איפחמ אתמל אבו ,ארוסב
 ,'וכו התוא  הנבו בר רבה .תסנבה

 אבומ איפחמ אתמ המש ארקנ המלו
 אחא 'ר ל"זו םלענה שרדמב אריו רהוב
 הפגמ םש היהש אצמו אשרט רפכל לוא
 ולבקו הבושתב = םריזחהו = - .ללפתהו
 ,םלועל אתיירואמ ןולטבתי אלד םהילע
 אתמ הל ןוראקו אתרקד אמש ופילחאו
 איהש 'יפ ,טיק ק"בב ף"יש ם"רהמבו ,איסחמ

 םוקמ אוהש ןעיו לבבבש איסחמ אתמ
 ,אשרמ רפכ תארקנ התיה כ"עו םישרט

 לצא ב"פ ג"ח ותרגאב ש"ר ןואגהו

 בר
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 הוה אלד אתכודל קחרתיאו,, רמאי ,בר
 ,"איסחמ אתמ איהד ארוס אוהו הרות היב

 ,ןשיה ןיפחויב ג"שרדגאב אסרגה אוה ןכ

 חפונב לבא ,רוביינ םכחה תאצוה חסונבו
 אתמ ירקמד ארופ איהו סרג ץניימ ג"ב
 קיתעה רשא םלשה ןיסחויבו = ,איפחמ
 אוהו, כ"ג .בתכ תירבע ןושלל תרגאה
 םכחה אבו ,"איפחמ אתמ תארקנה ארוס

 בר חקליו, רמאיו 431 דצ ב"חב ץערג
 אתביתמ שיר תויהל דובכ ירחא ישא,
 ישא ברו -- איסחמ אתמ איה ארוסב,,
 הנבש אתשנכ יב תמוחב אהוית הארו,
 ךא היה יכ אמזוג) וינפל תואמ תונש בר,
 בר ךלמש דע לבבמ בר אב זאש ל"קת תנש ןמ
 (הנש בנו האמ אוהו פ"ר תומ ירחא ב"פרת ישא

 התוא .הנבו -- שדחמ .רהנביו .והרתסיוו
 תונחמה לכל ףסאמה וירחא אבו ,"ופסכמ ,
 שרדטה תי, ליוו זי"פר ג"חב וה"אר ברה
 "איסחמ אתמב, בר דסי רשא לודגה,,

 ישא ברו -- םמש םינש רפסמ רמע,
 שיר . .תויהל .רסבנ םימיל ריעצי ורועב ,
 ידמ יכ וניאר רבכ ןה - - ארוסב הבישיי
 תסנבה תיב ופסכמ .הנב שארל .ותולע,,
 הזה תסנכה תיבו איסחמ  אתמב ןשיה,
 בר .הנב ילשא .ישררטה = תיבי .אוה "אוהל
 תראו :נ בוב  םופיה ,בורמ ברח
 :לי בע שרה,

 ארוסש (א םה תועט םהירבר לכו
 תא הנב אלש (ב ,איסחמ אתמ הניא
 בה הגב אלש כ במ קש .תפנכהי תב
 .תחאל תחא םראבנו ,ופסכמ ישא

 רפסב אבומ)  רעוביינ םכחה | בתכ רבכ

 םושב זמר םוש ןיאש (ארוס ךרע תומכח עבש

 ,איסחמ אתמ איה ארוסש ארמגב םוקמ
 ארוסב ,טכ הציב שרופמש ומכ ותא קרצהו
 ירמא אתידבמופב -- ירמא שרנב -- ירמא
 ,'וכו ירמא איפחמ אתמבו דוקפ רהנב --

 ןכו ,ויה תונוש םירע 'בש שרופמ ירה
 בר רמא םשה לוליח ימד יכיה ,ופ אמוו
 אלואחבטמ ארשיב אנליקש יא אנא ןוגב

 ישא: בפ

 " אלא ש"ל ייבא רמא ,רתלאל ימד אנביהי
 יעבתד ארתאב לבא יעבת אלד ארתאב
 איסחמ אתמו אניבר רמא ,הב ןל תיל
 אתמ איה ארוס םאו ,אוה יעבתר ארתא
 דבלמו ,םשה לוליח הז ןיא כ"א איסחמ
 בר םוקמ רכזנש םוקמ לכבש וניצמ הז
 רמא :ול ןיטיגכ ארוס םשב ךא רכזנ
 יבב יא אלא לובזורפ ןניבתכ אל לאומש
 ארוסב ,נע מ"בו ,(י"שר ,בר) ארוסד אניד

 ,פוש ארטחל> :וזוז :בה .ביחי --- יד: ילזא
 ותנוכשבורבד היה ארוסב :אכ תינעת ןכו
 ווטש ןכו \ ,'וכו היה אל בר לש
 וכ ולבכל | בר ..אתא ,יכמ ו. .ןיטוגב
 ,ארוסב הבישי

 :די הכוכב ארופב היה ה"ר םוקמ ןכו
 : םיןולוח ו בלק ב"ב :,  טצ .,דצ תובותכ
 ןיררהנפבו ,,גמ ,ח ןיבוריעכ אדסח בר ןכו
 ,ארסח .ברו ה"ר ארוסר יבס .ירמא : זו
 םשב ךא דימת רכזנ ישא בר לצא לבא
 ישא בר רמא ,זי תוכרבכ ,איסחמ אתמ
 יזחב והנינ בל יריבא .איסחמ אתמ ינב
 ,'וכו אתיירואד ארקיב

 ידבע אנא ישא בר רמא ,אי תבשבו
 ,הברח אלד איסחמ אתמל

 ישא בר :רמא | ,וכ הליגמו
 ,'וכו איפחמ אתמד אתשינכ

 אתמ ינבל ריתה ישא בר :ד ק"ומו
 ,'וכו יחורקאל איסחמ

 אתמ ןוגכ ישא בר רמא ,ד תובותכבו
 ,'וכו ךרכמ אקפמד איפחמ

 ,איסחמ אתמר יבס יל ורמא ,חס מ"בו
 יתא הוה יכ ישא בר :ז ןירדהנסבו

 והלוכל יתיימו ףינכמ הימקל אתפירמ
 י"שרב :אבומ ןכו ,איפחמ אתמד יחבט

 ןיבוריעו ,אי תבשו ישא בר ה"ד ,ל תוכרב
 אתביתמ שיר היה ישא ברש אהד ה"ד ,גס

 ,איסחמ אתמב
 ישא בר םע דימת בשיש אניבר ןכו

 ,,הכק  תבשכ איסחמ אתמב היהש רכזנ
 ,: םיק ק"ב ,,ופ אמוי

 יב יאה

 לכמו



 ישא בר

 ארופש | רוריבב ןיאור ונא ה לכמו

 ריע איה איסחמ אתמו ע"פב :ריע איה

 תוכומס הברח תורייע ויה המש ךא ,ע"פב

 ארוסל דוקפ רהנ הכומס התיה ןכו וזל ו
 ,שרנ ריע ןכו

 ארופ ךרעב תומכח עבש לעב םכחהו

 הברחנ איסחמ אתמ ריעהש רמול הצור

 םשב ארוס ריעה תא וארקו .,אי תבשכ

 םחיר הב"קהש |רובעב | ,איסחמ אתמ

 ירקתמד ארוסב (גישר) רמאש הזו הילע

 לש איסחמ אתמ איהש אלו איסחמ אתמ

 ,ס"שה
 רחא ףכיתש עודיבכ תמא אלל הז לבא

 ךלמ ח"לשת תנשב ישא בר תריטפ

 ןיבוריעכ ארופב ךא ךלמ | אוהו \ רמירמ
 םאו ,:ומ :גי הכוס  ,:זיק  םיחפפ  ,,ח
 אתמ םשב התארקל | ןיכירצ ויה וירבדכ

 היה ישא בר רב רמ ךופיהלו ,איסחמ
 ויבא םוקמב איסחמ אתמב ךא ותבישי
 : בי ב"ב =: ,,בפי תובותב ' תש
 לצא ב"פ ג"ח ותרגאב ג"שר בתכש חמו
 איהו (םינומטמ שפוחבו ןשיה ןיפחוי חפונב) בר

 קפס םוש ילב איסחמ אתמ איהד ארוס
 איהש רעוביינ םכחה רמאש ומכ הנוכה
 ,הרצקב ראבנו ,איסחמ אתמל הבורק

 המ דבלמ ארירש בר ואנה 5
 דגנל ויה ס"שמ תויאר רימת איבהש
 םיחנומ ויהש  םיבותכ = תונורכז = ויניע <

 בתב אלו  ,אתירבמופו ארוס תובישיב
 קימענש המ לכו ותעדמ תחא תוא וליפא
 ,לודג רוא ונינפל הארי םירקיה וירבדב
 םיאלופמה וירבד וניבה אלש םיקיתעמה ךאו
 ,ותנווכ םימעפל .ותיחשה זפמ

 ךא היה דימתש שרפל ליחתי ןואגחו
 לכל הארוה אצי ונממש דחא םוקמ
 תומוקמ לכבש פ"עאש ונייה  ,לארשי
 היה דימת לבא הרות וציברה םהיתובשומ
 לכ ונפ םשלש אתבר אתביתמו זכרמ
 אצי םשמו ,םהיתולאשב לארשי ימכח
 ךאו רחא םוקממ ךאו לארשי לכל הרות

(9 

 ליחתיו ,םיתשל תובישיה וגלפתנ ןכ ירחא
 ימיב י"אל ולעשכ כ"חאו הזינכי תולג ןמ
 פ"עאו ןירדהנפה ישאר | בשוחו ארזע
 שיר לבא לבבב הברה הרות וציברהש
 כ"חאו ,ןוהב הוה אל ןירדהנסו אתביתמ
 ל"לכה תנשב לבבל ברי רוש יא מכל
 איפחמ אתמ איהד ארוסב ותבישי דפיו
 ותחיש, ג"ב תאצוהו ןודנול םלשה ןיסחויבו)
 ,,איסחמ אתמ ירקמד ארוס איהו, וקיתעהו וירבד

 ,תובישי  יתש ויה  זאו  ,(ותנוב וניבה אלו
 ,אעדרהנב לאומש תבישיו ארוסב בר תבישי
 הוהו הירוחל לאומש ראשנ בר רטפנשכו
 ,אתביתמ ארח

 שירה ה"ר היה לאומש תריטפ ירחאו
 ונושלב | ןואגה קיידמו ארוסב אתביתמ
 תיבש וינפלש תונורכזה ירפסב אצמש ומכ
 ,איסחמ אתמל בורק היה ה"רד ושרדמ
 ארופב -היה יח"רי: תכישוש | עודיש פאו

 ןואגהל עודי היה ןכ לבא ליעל אבומדכ
 אתמל בורק ךא המצע ארוסב .אלש
 ,ארופ לע תבשחנ איהש איפחמ

 ,אתירבמופב ותבישי דסי הדוהי 'בֶו
 םוקמ הזיאב בותכל ךירצ היה אל תמאבו
 םימכח .םג לכ .ותבישי | הדוהו ב7 עבק
 תובישי  םהל ויה ברד ידימלת םירחא
 ויה " םלוכ ים ..הרוהי בר ו הברחה
 ומצעב רמאדכ ה"ר תבישי תחת ןיפופכ
 ,םיקרפל ה"רל יזחתמ | הוה הדוהי ברש
 דימת ךלוה היה אעדרהנב היהש נ"ר ןכו
 ה"ר תריטפ ירחאש ןעי לבא ,ארוסל
 םשו אתידבמופל | הדוהי .ברל םלוכ .ןאב
 בר תא ריכוזי ןכל יתבר אתביתמה התיה
 הרוהי .בר .תריטפ ירחאו ,ותבישיו הדוהי
 בר תחת ארוסל הלודגה . הבישוה .הבש
 בר רחא ףכית ךלמש פ"עא הברו ,אדסח
 ףופכ היהש ןואגה רפסי אתידבמופב הדוהי
 תריטפ ירחא ךאו ,אדסח בר תבישיל
 אתביתמ ישאר ףסוי ברו הבר ויה ח"ר
 וציברהש פ"עא ארופבו ,אתידבמופב

 .כ"חאו ,אתביתמ שיר היה אל לבא הרות

 ימיב
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 אתידבמופב אתביתמה כ"ג התיה ייבא ימיב
 היה לבא אזוחמב היה אברש פ"עאו
 ךלמ ייבא ירחאו ,ייבא תבישי תחת ענכנ
 רוהמה ונושלב ןואגה רמאיו אזוחמב אבר
 ןמד . .אטתמב אבר . .ךלמ  .היבא- התו,
 אתידבמופ תבישיש הנוכהו ,הוה אתידבמופ
 ,ויתחת ןיפופכ ויה םלוכו ,אזוחמל הקתענ
 הבישיה הקלחתנ אבר תומ ירחא לבא
 שרנב ךלמ אפפ בר  ,םיתשל הלודגה
 ,אתידבמופב קחצי רב נ"רו ארוסל הכומסה
 תוחכה וקלחתנו תובישיה וברתנ זא ינמו
 םימעפ המכ וניצמש הזו םיבר תומוקמל
 יכה ונתמ אתידבמופב יכה ונתמ ארוסב
 הכוס ,: חי הליגמכ יכה ונתמ אעררהנב
 ,,מי :זו

 וב רשא הרובחבש יראה םק רשא דע
 היהו תובוט תודמהו תולעמה לכ וצבקנ
 ינקו לכ תא שמיש אוהו ,םעמ םרומ
 'הו ,וידימלת ילודג לכמו אבר ןמ רודה
 המאש מ יתוכרבכ | .,בר.יהשועבי והברב

 ישאר יאזחד דע ירתעיא אל ישא בר
 םירעיו הברה םיסכנ ול היה ןכו ,תותפל
 :ל םיחפפ. ןכו ,: בם םירדנ .,בי ק"ומכ
 ,'וכו היל רשפאד רמ חנית אניבר ל"א

 רבת הירבד אלולהבש רפוסי .אל תוכרבו
 םולש היה וימיבו ,אתרויח אתיגוזד אסכ
 בהוא היה אכלמ רדגזיאו לבב ץרא לכב
 ישא בר םגו ןתנ רב אנוה אתולג שירהל
 תוכלמל ברוקמ הארנה יפכ היה ומצעב
 ארמוז רמו רמימא ורמא ,אס תובותבב
 יבד אחתפא יבתי אק הוה ישא ברו
 וריבח תודע ונילע םינמאנו ,אכלמ רוזנא
 ,םי ןיטיג רמאש אברד הירב אחא בר
 הרות וניצמ אל ישא בר דעו יבר תומימ
 ,דחא םוקמב הלודגו

 םורממ חולש אוהש ןיבהו האר זא
 ,לארשי לכל ורסמלו דומלתה תא םותחל
 היה רשא) לודגה וריבח אניברו אוה ךלהו
 תריטפ ירחא איסחמ אתמל (אברד ודימלת

 ,הלודגה ותבישי םש דסיו אפפ בר

 ישא .בר

 54 ולצא .ב"פ .ג"ת. גשר .תנוכ הזו
 הוה אלד אתכודל (בר) קחרתיאו רמאש
 ,איסחמ אתמ איהד ארוס אוהו הרות היב
 ותבישי התיה בר ימיבש הטושפ ותנוכו
 כ"ג התיה ותבישיו ה"ר לבא ,ארוסב ךא
 ימיבו איסחמ אתמל הבורק לבא ארוסב
 לבא איסחמ אהמב הבישיה דסי ישא בר
 שירה היה יכ בשחת ארוס לע זא םג
 תיב ךאו ,איפחמ אתמב םג ארוסב םג
 ,איסחמ אתמב דסי ושרדמ

 םירבד ג"פ ג"ה ןואגה רמאש הזו

 פ"ר רתבמ ינש ןיליא והלוכבו,, םירורב
 איחא אוהו ארוסב ןואג ישא בר הוה
 ג"ב חסונב אוה ןכ ,איכחמ אתמל (הייחה)
 רתסו ,איסחמ אתמל אתא אוהו ל"צש וא
 בוש התוא הנבו בר יבד אתשנב יבל
 ,ארמגה ןושל קיתענו ,: ג ב"ב ןנירמאדכ
 יב ינבו ירהכ ארטוז רמו רמירמ ל"זו
 אטייקב אוותיס יב ונבו ,אוותיכב אטייק
 יאמ יתחמו יזוז ובג ישא ברל אניבר ל"א
 אלו -- םייובש ןוידפ .ימרתמ אמלד ל"א
 יזח לבא אהוית הב ווח אלד אלא ןרמא
 ישא ברד אה יכ ינבו ירתס אהוית הב
 איסחמ אתמרד אתשינכב אהוית הב אזח
 היקפא אלו םתהל היירופל לייעו הירתס
 רמאיש הזו ,יביפש היל ןיקתמר | רע
 תלודג רפסל ליחתמש ותרגאב ש"ר ןואגה
 תריטפ ןמש ,וימיב השענש המו ישא בר
 ומכו ,ארוסב ןואגל ישא בר הנמתנ פ"ר
 ובשחנ םלוכ תוריעה לכש ליעל ונרמאש
 זכרמה בר תומימ התיה איהש ארוס לע
 איסחמ אתמב התיה ותבישי לבא ,הרותל
 יכ ןואנה תבושתל הזל ןיכירצ ונא ןיאו
 ,ליעל .ונאבה רשאכו ארמנב שרופמ ןכ
 המ הנושארה הרקמהש רפסי וניבר ךאו
 יבד הארש ישא בר תכולמ ימיב עריאש
 הב ולע םיצרפ איפחמ אתמד אתשינב
 שרחמ האנבו הילע ושפנ תא ןתנ ןכל
 ותניל םוקמ םג םש היהש ושפנ תריסמב
 רכזנ םאה לבא ,התונבל ורהמיש ידכ

 ארמגב

- 



 ישא פה

 (א ? ברד שרדמה תיב תא הנבש ארמנב
 אתמב אלו ארוסב היה ברד רמה"בש
 תבית ללב ארמגב רכזנ אלש (ב ,איסחמ
 אהוית יזח ישא בר, םש ורמא ךאו "בר,

 הזה רוקמהו ,"איסחמ אתמד אתשינכב

 אוה המ ראבמ אוה ךאו ןואגה יניעל היה
 תסנכה תיב אוהש העטנ אלש אתשינב יב
 יבל, ונושל קתמב רמוא ןכל ללפתהל
 ןנברד = אתיב ונייה "בר "יבד "אתשאמ
 ג'ב תאצוה תרגאב ךאו ,הלודגה ותבישיו
 יבל , וקיתעהו םישרופמה וירבד ותחיש
 ,לכל חכומה תועט אוהו "ברד אתשינב
 ופסכמ הנב ישא ברש םהירבדכ םא (נ

 ודיב אלה +םש ןילל ךרצוה המל כ"א
 ימו ופסכב הצורש המ לכ תושעל היה
 ,ודיב החמו

 הנב אלש שרופמ ארמגב אברדאו
 םיבדנתמה לכ ףסכמ קרו ךא ,ופסכמ
 יאה ישא בר רמא .וכ הליגמ שרופמכ
 אמלעמד,, ג"עא איסחמ אתמד אתשינב יב
 [ןכל] ותאק ידיד .אתעראר ןויכ "הל ותא
 םש ושריפ ןכו ,הל אנינבזמ אניעב יא
 רמאקד ימנ ךומפבו .ל"זו ןויב ה"ד 'פותה
 הממ ונייה ותאק ידיד אתעדאד ישא בר
 ,ונוצר תושעל ול םינתונש

 וקספיו ולשרתי ןפ ישא בר ארייתהו

 אצי אלו המש אירופה איבה ןכלו ןתילמ
 לודגה םברש ויניעב הארש דחא לכו םשמ
 ורהמ ןכל הילע ושפנ רוסמיו ב"כ הנעת
 הז לבא ,הלוכ ןינבה .רומגל םחכ לכב
 םינש המכ ישא בר  ךלמש רבכ היה
 .ארוס ביבסש תורייעה לכו ארוסב

 וישעמ לכ האלה ןואגה רפסיש הזו
 אתריפש אתנקת המכ דבעש ךיא םילודגה
 ישא בר דעש ,אתינעתו אלגיר והל עבקו
 אתבשב םלוכ ןיצבקתמ ויהש גהנמה היה
 ודיבו אתולג שיר ןכשמ םוקמל אלגירד
 ישא בר לבא ,המודכו תוינעת רוזגל היה
 ןכל ותלודגו ותרות שיפנו גלפומ היהש
 אתמב ךא 'יהת אלגירד אתבשהש ןקית
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 ,המש אבל ךרצוה אתולג שירהו איפחמ
 בר רמאש ,טנ ןיטיג ארמגב שרופמ הזו
 ישא בר דעו יבר תומימ אבר רב אחא
 ,דחא םוקמב הלודגו הרות וניצמ אל
 תמאבש ,ןתנ רב אנוה הוה אהו ךירפו
 שירהש היה ץרפנ ןוזח ןיא רקי רבד
 הרותב"! רודה: לודנ ה םפ הרה אתו
 אנוה בר לצא ךא וניצמ הזו ,המכחבו
 פ"רו אבר תא שמשל כ"ג הכזש ןתנ 'רב
 לוד פחוימו שא בהכ תורה "לרע לה
 כ"פעאו ,תוכלמל ברוקמו ד"ב יכלמ .ערזמ
 הזמו ,ישא ברל ףופכ היהש ארמגב ורמא
 הענכהה התיה תאזש ג"ש וניבר איצוה
 אתינעתו אלגירד אתבשש ישא בר ינפל ולש
 היהש אעררהנב אלו איפחמ אתמב היה
 ,אתולג שירה םוקמ

 אוהה רודה תלודג תא ןיאור ונא הזמו
 םהילע הליצאה הנוילעה החגשהה רשא
 ימכח לכ וצבקתהו העד רוד היהש ובוטמ
 םלוכ תמכסהבו דחא םוקמ לא לארשי
 ס"שה םותחל ורמגו ונמנ תחא העדבו
 יאתולג שירה םגו ,לארשי לכל ורסמלו
 יב הזה אלפנה ןינבה םינובהמ דחא היה
 ןכלו ,ךכל הכירצ העשהש האר אוה םג
 רובכ אוה המ יכ ישא ברל ושאר ןיכרה
 וניפה המהו  ,הזכ לודג רבד לצא המודמה
 הברה תומוקמל םהיתוחכ ורזפתי םאש
 לודגה רבדה תושעל .ירשפאב היהי אל
 רמפנש םינש ט"יה .ךשמבש טרפבו הזה
 דועש רשפאו ישא בר תכולמ דע אבר
 דע ישא בר ךלמשמ םג ורבע םינש המכ
 םינשה לכב זאו תחא  העדל ואב רשא
 תוארמימו תונושלו תואסרגה וברתה וללה
 אתבר אתביתמבו = ,הבישיו .הבישי לכד
 .תוחכו אימשד אתעייס וכרצוה ישא ברד
 דיל הופמלולכ תא ןבללג להבל /ןיבולמ
 הללכושמ האלפנ הכאלמ לארשי לכ
 .תואור וניניע רשאכ

 בר תלודג תא עדיל לכונ הז לכמו
 וינפל ךרב וערכ | רודה ינקז לכש ישא

 ובשיו
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 רמאש ומכו ,ותערכה ושקבו וינפל וכשיו
 איסחמ אהמ | ינב :זי תוכרב ישא בר
 אתיירואד ארקי וזח אקד והנינ בל יריבא
 ,'וכו אתשב ינמז יירת

 וירבחו ס"שה םותיח הלודגה ותכאלמ
 ,י"ע ורזע רשא

 ףוס אניברו ישא בר, ורמא ,ופ מ"בב
 ,לא ישדקמ לא אובא דע ךנמיסו הארוה,,
 ,הארוה ףוס י"שרפו םתירחאל הניבא,
 התיה אל םהימי דע ןיארומאה לכ ףוס,
 הלאש התיהשכ אלא רדפה לע ארמג,
 הקאש וא רמה"בב הנשמה םעטב תלאשנ,,
 רוסיא וא ןוממ ןידב ערואמה השעמ לע,
 ברו ,ומעמ רמוא דחאו דחא לכ רתיהו,

 ןיארומא תועומש ורדיס אניברו ישא,
 לכ תותכסמה רדס לע ועבקו םהינפלש ,
 היונשהו היוארה הנשמה לצא דחאו דחא|,
 םיקוריפו בישהל שיש תוישוק ושקהו ,הל,
 םהמעש םיארומאהו םה ץרתל םייוארש,
 יביתימ היביתיא ןוגכ ארמגב לכה ועבקו,
 ןהילעש ןיצוריתהו והל איעביא והנימרו,
 ןתואו * ,םהינפלש ןתוא וריישש המ,
 ןיצוריתהו תוישוקה םהינפל ורמאש ,

 רדס לע ארמגב םועבק אל םהילעש,
 בר ואבו יבר רדיסש הנשמהו תותכסמה,,
 ,םועבקו אניברו ישא,

 ותרגאב ארירש בר ןואגה וניברו
 ןורתפ תוכיראב איבמ א"פר ב"ח הרקיה
 ,םינושאר ינושארל דומלת היה םא הלאשה
 ןיתלאשר ימנ דומלתהו,, ל"זו םהל בישהו
 תיא חוה םינושאר ינושאר וליפא יהולע,
 יסרג יוהד אתתעמש ינהו -- דומלת ןוהל,
 שרפמ הברו הבר לכ אמלע ילוכ ןוהל,
 יריתי יקודקדו ינירחא ישוריפ וידימלתל ,
 ושבו ..ריבעה ה הירבוע יי מב ויןטשדחמוש
 אנירחא ארד אתאו -- הינימ ןיעבתמד,,
 ןיטושפ הוהד ילימ ךנהו אביל םיעמתיאו,
 ווהו םהידימלתל ןוהל ושרפו םינושארל,
 אמלע ילוכ יכירצ אלד ישורפ ךנה ןוגב,
 אתשה ווה ארמגב והניעבקמלו והניסרגמל,

 ישא בר

 והניעבקמל | ןיכירצו יקופס ארד אוההב,,
 ןוהתי .והל ןירמאו אסרנבו ארמגב,,
 והל ןיסרגו ארמגב והל ןועבקו אתביתמב,
 בל ןובוריע . ןנירמארכ . ןנבר  והלובו
 אכא רב ח"ר ביתי ןליאב ונתנש בוריע,
 והייבנ נ"ר ביתיו ןתנ רב הברו ימא 'רו,
 -- יכיה יאקד ןליא יאה ירמאקו יבתיו,,

 ורמא לאומש רמא ןכו רשיי נ"ר ל"א,
 ןותא והל רמא יאה ילוכ הב ותירתפ ול,
 ל"א יכה אלא ,אבוט הב ותירתפ ימג,
 טעמיאד המכו -- ארמגב ימנ הל ותיעבק
 ישוריפ ךנה ,אקיפס ודליתיאו אביל,
 ןוהימויב יעיבק הוה .אלד | םינושארד,,
 ןילימ .ןיליאב --- ןיסרגמו אתשה ןיעבקמ,
 לכבד ,ארד רתבד ארד אדומלת ףפסותיא,,
 יקיפס ןמ ילימ היב ןיעבק ארדו ארד,
 יאמק ןנבר והל יעדי אלר יאמ ואל ,'וכו,
 הירודגאל ןוהירתבד ירדל יהוקבשד אלא,
 ןוהימיב אמלע היל ךירטציא אלו היב,
 ארד הארוה אפסותוא יכה םופלו -,
 ובה :רתבו ..,אנובר דע ארד .רתב,,
 ,ל"בע ,'וכו אקיספיא,

 ןיבהל בלו תוארל םיניע ול שיש ימו
 התימאל ןירמאנ וירבד לכש הדוי כ"עב
 ףא .קהש  ילב = לחכ . ילב הרות לש
 היה ולא י"שר וניברו ,היהש ומכ תמאה
 הדומ היה הזה רקיה תרגאה תא האור
 ,ול

 לע שדח רוא הז ונרודב עיפוה רבכו
 חמה"עב יולה םכחה ןואגה תודהיה ימש
 תויארב ךיראה אוהו םינושארה תורוד
 דומלתה רדסנש ךיא םפחדל א"אש תורורב
 אצמ רבכ ישא בר אבשכו רורו רוד לכב
 וירבחו ישא ברו הלוכ ס"שה לכ רדופמ
 רוריב ורריבו והוללכישו והומתח םילודגה
 ם"שה ונל היה םהידעלב רשא רוריב רחא
 היה אלש ימלשורי ם"שכ םותחה רפסכ
 ןיבהל דואמ השק ןכלו ללכ ם"שה םותיח
 ויה הזכ לודג ןינעו ,םישודקה םהירבד
 ימכח לכ דחא םוקמ לא ץבקתהל ןיכירצ

 רודה
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 העומשו העומש לכ ןבללו ררבל רודה

 בר י"ע השענ הזו ,ורמוא םש קדקדלו
 ,ורוד ימכח לכו ישא

 רתוהו יד ךיראה יולה ןואגהש ןעיו

 ךאו הזב רצקל ונמצע וניצמ ןכל הזב

 וחקל רשא םילודגה וירבח לכ תא איבהל

 ,פ"שה םותיחו רוריסב קלח

 שישק היהש אגיבר היה ןושארהו שארה

 קהבומ | דימלת תויהל הכזו ישא ברמ

 ותבישי ישא בר רסישכו פ"רלו אברל

 ותריד אניבר םג םש עבק איסחמ אתמב

 אמוי ,,הכק תבשב םש רד אניברש עודיכ
 רבח דימלת היה אוהו ,.םיק ק"ב ,,ופ
 אניבר ,גס ןיבוריע שרופמב ישא בר לש

 דיבע ט"מ ישא בר ל"א לבבב אניכס רס

 אנא רמד רבח דימלת אנא ל"א + יכה רמ
 (א"ד וןנממ דמלש אלא ותומב םכח י"שרפו)

 ברל ארקו ,ס"שה לכב ומע ירטו ליקשו
 םיחספ ,,טק תבש ,,טכ תוכרבכ רמ ישא
 -- ישא בר יבל עלקיא :בל הציב ל
 ברד הימק ביתי ,.טק תבש רמ וארקו
 ברל ביתוא ,:זי ןילוח ,,גס ןיבוריע ישא
 ,אניבר ךרע ןייעו :הפ תבש ישא

 לבבל דריו י"אמ ארומא אבא 'ר
 ישא בר םע בשיו תובישיה לכ וברחנשכ
 : נק תבשב י"א יגהנמו תרות ול רסמ םנו
 לירבמה ןנירמא אברעמב ישא ברל רמאש
 אברעמב ישא ברל רמא :זכ ק"בו ,'ובו
 ישא ברל רמא ןכו ,'וכו ןכרד ןיא ירמא
 אכהמ ןנא הל ותינתמ אכהמ ןותא דימת
 ,,חמק .זמק ב"ב ,.ד תינעתב הל ןנוממ]
 ישא בר םע ירטו ליקשו ,,הנ  תורוכב
 הדנ ,זל תוחנמ ,:דל ןיטיג ,,חמ אמויכ
 ישא ברל רמא ,חמ אמויבו  ,ו חם ₪
 ,ש"ת

 ישא ברל אבר ל"א * ,איק תובת ]
 'ר ל"צ הל ןנינתמ םיאלח  ילבוטב

 ,שר זמר היעשי טוקליבב אבא
 וניצמ (םרפרד הלב ישירמ היהש) והבא 'ר

 תומביבו זיק ק"בב ישא ברל  ביתיאש

 ,לודגה : עורז 'רוא תסרגל -,וכ
 ירטו ליקש אדא ברד הירב אחא בר

 ל"'צו ס"מ אוה לבא ,ח מ"ב ,ישא בר םע
 .ס"קרבכ איוא רב אחא בר

 ומכ היה איוא ברד הירב אחא בר
 לודג קלח חקלו ישא ברל רבח דימלת
 ,וכרעב ראובמכ ס"שה םותיחב

 בר םע קלוח אקיא ברד הירב אחא בר
 ק''בבו ,:'אב .תובמכי (יביב בח ירבדב | ישא
 ,יכיהמ אברד אקויד ישא ברל רמא ,דע
 ,ישא ברל השקה :ביק ןילוחבו

 אתידבמופב ךלמש) אברד הירב אחא בר

 םע לודג קלח חקל (לשת דע זכשת תנשמ
 כ"כ לודג היהו ם"שה םותיחב ישא בר
 אניברו אוה בשי א"פש ישא בר יניעב

 הקדובל וינפל אניכס יתייאו ישא בר ינפל
 קורב .ליז /אברה  הירב אחא ..בהל ל"א
 ןייעו  ,רשיי ל"א-- ארפוטא הקרב ןיכסה
 ,וכרע

 רדש ,נ תורוכבב אניברד הירב אחא בר
 ןבה | ןוידפב יזוז רפביש ישא בר היל
 הירב אחא בר ל"צ ךא ,רמ "לז וארקו
 .תצבוקמ הטיש תסרגכ אברד

 ל"אש :בל הציב לצוהמ אחא בר
 לצוהמ אחא בר ןל רמא ישא ברל אניכר
 תותירכבו ,ט"ויב ארונת היל ןיקרש רמד
 ברל אבו ותשא לע רדנ ול היהש :גי
 ,ול ריתהל ישא

 (רוסיא רב ירמ בו ןב) אבס אחא בר

 ןישודיקכ ישא בר םע דימת ירטו ליקש
 וי.תוחנמ ,;אצי םיהפו הוק הל קש אב

 יתא בר. ים"קה' .  תסרגכ "הא סא "כה
 קלח חקלו לבבל י"אמ דריש יתיא וא
 .וכרע ןייע ישא בר תבישיב לודג

 אתידבמופב ךלמש) ליתכ יבמ אהיבג בר

 רמאש וניצמ | ('דמשת דע  'לשת תנשמ

 ,וס תומביכ ישא ברד הימק .היתעמשל
 ;גפ ביבי" ישאו ברל לאי כ ה
 ,,י הליעמ ,: דפ ןילוח ,,ח תוחנמ

 אניברו ןמחנ בר לש םהיבא) אנוה בר

 ןורחאה



 ישא בר 24

4 

| 
, 

 ,.במ תבשב ישא ברל השקה (ןווחאה
 ישא ברמ יעב ,:ם ז"עב ישא ברל ביתוא
 המו ,ישא ברד ירימלת ויה וינבו ,ם תבש
 הוה ישא בר רמא :זל תבש | וניצמש
 כ"רד הימק ל"צ | ה"רד הימק אנמיאק
 ,ם"קר תסרגב

 :החקצ בייבכ -איואי הב ירטישאנוה בר
 יאזחד ונייה יכדרמ ברל ישא בר רמא
 השקה .זמ ןילוחבו ,אמלחב איוא רב ה"ר
 תיא .יכה אתיירב יויח ינה לכ ישא ברל
 ס"קד .תספרגכ :חנ םש .ל"צ ןכו ,והל
 .אייח .רכ .ה"ר .ארמנבו

 תבשכ ונמזב ןוולח וא ןויח ר"ב ה"ר
 ,: םלק

 ימיב אתולג שיר ןתנ רב אנוה בר
 ןיטיגכ ישא ברל ףופכ היהו ישא בר
 רב אנוה יל רמא ,רמא ישא ברו ,,מנ
 קמו םיחבו = קב טי ..ןנטיגב תב
 ההיבג בר םשב ישא ברל רמא ,ז ןיטיגבו
 ,אזיגראמ

 ברל השקה אברד הירב אנוה בר
 ק"ב יחדית אל ל"א ישא ברו ,האנזוחמ יביבח
 ןכו אברר הירב אחא בר ל"צ לבא .בע
 ,פ"קרב אוה

 אקיזרפמ אברד הירב רמ ה"ר
 .,י תובותכ ישא ברל

 ישא .בר םע ירטו = ליקש ללה בר
 תבשכ אנהכ ברמ .- המ ול רפיסו
 ,יתש בכ הכאב תופכי | ,,מ .הצוב טל
 .גנ .ןילוח

 רמא ישא בר רמא ,זט ז"ע ,אריבז
 .(ח"ת וניאו) היה םטפ י"שריפו אריבז יל

 היהש םש עמשמו ,זנק תבש יטוז בר
 ,ישא בר ןמזב

 דימת ומע היהש וריבח ארטוז רמ
 עלקיא ארטוז רמ וניצמ ןכו ,רמימא לצא
 הומה ומ .גכ יתוכרבפ > ישא בח .יבל

 השקה

 אתביתמ שיח; היה ארטוז רמי הזח יי יח

 םדוק םינש אי ,ובשת רטפנו אתירבמופב

 ,ישא בר

 םע ירטו ליקש האנזוחמ אביבח בר
 ,בע ק"ב ,,זנ ןיבוריע ,:זפ תבשכ ישא בר

 ןכ ישא ברל רמא אבא רכ אייח 'ר
 ,יסא 'ר ל"צו ם"ט אוהו ד"הסב איבמ

 ישא ברל השקה האזוחמ יאלינח בר
 ..זנ  ןיבוריע

 האזוחמ ןינח בר הל ירמאו ןינח בר
 ל"צ ןכו ש"ת ישא ברל רמא :הפ ןימיג
 ברל ןנח בר ל"א ,5 ןילוחבו :ו ןישודיק
 ,'וכו ירש רמימא ישא

 ישא ברל רמא (י"אמ אבש) אנינח יבר
 ומירדא י"אד הנופצב אתיבתיד ןותא ןוגכ
 רמא ישא בר רמא :חל ז"עבו ,:הב ב"ב
 וניצמש המ לבא ,ןילימ אנינח 'ר יל
 ישא ר"א אנינח 4 ז"רא :םל ןיטיג
 ,יסא 'ר ל"צ

 רבח היהש ונמזב ארופמ אנינח 'ר
 בר. רמא :אל תוחנמבו ,ארמוז רמד
 אנינח 'ר הב ישק ארטוז רמ ל"א ישא
 י ,ארוסמ

 רמא ,יק םיחספ יביב רב היננח 'ר
 ,'וכו אסכ לכאד היל אניזח ישא בר

 יבל עלקיא ידיא ברד הירב עשוהי 'ר
 ונממ לאש ישא ברו ,,אי תבש ישא בר
 בר תועמב אתיא םש ארמגבו ,,ול תומבי
 | ,איעשוה

 ישא בר םע ירטו  ליקש .רמיי בר
 ןושוריק ,,זע ןיטיג ,,הצ ,טס | תובותכב
 המה בב אפ. מ"ב | ,,הק ,בפ.ק"ב ו

 ישא בר םע תקולחמ אתפידמ רמיי בר
 ,: ומ תבש

 ישא ברל רמא :וט םיחבזב הימרי 'ר
 ,ם"קד תסרגכ אניבר ל"צ ךא

 בר םע תקולחמ אתפידמ הימרי 'ר
 . מ ז"ע ,,דע :חי תבש ישא

 ןילוח אישרשמ ברד הירב קחצי 'ר
 ,ישא בר יבל עלקיא :דק

 (ה"בשת רטפנו אתידרבמופב ךלמש) אנהכ בר
 ,יוק תוחנמ ,,רכ תוכרבכ ישא ברמ לאש
 אתודהס עדי ישא ברש :כ תובותכבו

 ברל



 יאה רמ :ריכד = ימ : ל"א אנהב בל
 ךילע תרבס ימ ישא .בר ל"א -- אתודהס
 ,'וכו אנכימס אק

 ןמוב (ב ימוחנ ברד הירב ימוינמ בר
 ..טס תובותככ ישא בר

 ישא ברל דימת רמא רמימא רב רמ
 , בל הכוס ,:דע םיחספכ ויבא םשב

 ..חס מ"ב ,:אמ
 בר ל"א :חמ ןילוחב ףסוי בר רב רמ

 .'וכו ישא
 בר םע לודג קלח חקל (ב יכדרמ בר

 אתכלה המכ ול רסמו ם"שה םותיחב ישא
 ,וכרעב ראובמכ ויתוברמ

 ירטו ליקש אדסה בר רב אשישק רמ
 תינעת ,,ח הכוס ,:דיק תבשכ הברה ומע
 םירדנ ,:טפ תובותכ ,:וטק תומבי ,,ב
 ,יזק םיחספכ אקוני רמ ןכו ,: נ ןימיג ,,דכ

 ,:אכ תומביכ ונמזב קפיא רב ירמ
 כ ₪

 תליחתב לודג ןקז היה לחר רב ירמ בר
 ברל רסמ :בצ תומביבו ישא בר ימי
 / ,רמימא רמאש המ ישא

 ישא בר םע ירטו ליקש םתס ירמ בר
 ,.ק :טכ םיחבזכ

 ,טכ ןירדהנפב ארטוז רמ רב ןתנ
 רמ רב ןתנ יל רמא ישא בר  רמא
 ,'וכו ארמוז

 בר םע ירמו ליקש ןשיממ אבקוע בר
 ,,ול הציב ,,גמ :זל חבשכ ישא

 ימיב ןינרפס ויה ןיבא רבו קופיק רב
 ,:הכ ק"ומכ ישא בר

 :ז םיחבזב :ימא "רה: הירָּב םהנפ בפ

 ,ישא בר ל"א
 ישא בר םע ירטו ליקש אקזרפמ אבר

 תובותכ (פ"ט אוהו ןיקרפמ םשו) : םנ תומביכ

 ק"ב ,(אבר ל"צו אניבר םשו) :חל ריזנ ,:טל

 ..הק :י םיחבז יח ב
 ,וחכ תבשכ ישא בר םע שינרבמ אבר

 ,.אי םיחבז נע 'ט"ב הפוקה
 ועלקיא חי ןילוחב ,אנניח רב אבר

 2 ישא בר

 רב אברו ,ישא ברו ארמוז רמ היבגל
 ארטוז רמ ל"אש אבס רבג זא היה אנניח
 ? אבסל רמ שוחיל אלו ישא ברל

 ישא בר םע ירטו ליקש יטוז הבר
 :.בנ :אל תוחנמ | ;וךק בב בל תמפ

 בר רמא :םק םיחספ ,אנניח רב ןיבר
 איה ילואו אנניח רב ןיבר יל רמא ישא
 ,אנניח רב אבר

 ,:טס ןיטיגכ ונמזב שרנ ןמד ןיבר
 השקהש : דכ ןישודיק ונמזב ןמש בר

 ,ישא ברל
 ,: חי ןילוחכ ונמזב ירבוסמ ןמש בר

 ול" הדג
 ברד הימקל עלקיא איזרט תשש בר

 ,:אכ הליגמ ישא
 םהמ המכ רשא רודה ילודג ולא לכו

 ולמעו ובשי םלוכ תותביתמ ישאר ויה
 ויהש ןהמ שיו ,הזה אלפנה ןינבה ללבשל
 ויהש ןהמ שיו ישא ברמ םנ םישישק
 ,ישא בר רחא וכלמ רשאו ונממ םיריעצ
 אוה יכ ישא בר תחת ןיפופכ ויה םלוכו
 ,םלוכ לע ןוילע היה

 ךשמ ךלמ ישא ברש פ"עאש הארנו
 עודיו האלה ראבנ רשאכו תובר םינש
 כ"פעא םידימלת תואמ המכ ויה ותבישיבש
 ,ומשב ורמאש םידימלת הברה וניצמ אל
 ותכלממ ימי בורש ןעי הארנ םעטהו
 ,םילודגה ויריבח םע פ"שה םותיחב קסע
 אלש ותבישיב ורמל רשא וידימלת ןכלו
 ויה השודקה ותדובעב קלח חקיל ולכי
 ונימי דיומכ היהש אניברד ידימלת םלוכ
 ירבח ראש ידימלת ויה ןכו ישא ברד
 םידימלת רתוי הברה וניצמ ןכלו ישא ברד
 םשב ורמא רשאמ אניבר םשב ורמאש
 ,ישא בר

 ,ומשב םירמואהו וידימלת
 ישא ברד הימקל אתא ובח רב אדא

 ,: הע ןילוח
 ינב .ארטוז רמ ויחאו אבס אדא בר

 ישא ברד הימקל ותא רופיא רב ירמ בר

 ןידל
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 .: הפ ןישוריקכ ןידל
 ,.ה םירדנ ישא ברל השקה אחא בר

 היהש אבר רב אחא בר אוהו  ,.בס ק"ב
 הירב אחא בר וניצמש המ ןכו | ,והיבח
 הירב ל"צ | נס. תבש הל השקה  ח"רר
 הירב אחא :בר::ןכו - ,ם"קד: תסרגפ -אבהד
 ל"צ :י םירדנ ישא ברל השקה .אייח "הד
 ,אברד הירב

 ברמ לאש ףסוי ברד הירב אחא בר
 תיממ יב ובישה ישא ברו :טק מ"ב ישא
 י"שרפו) יל ישקאו את םישדק תטיחשל
 .(תושקהלו קימעהל עדויו דדוחמ התאש ךב יתרכה

 תומביכ ישא ברמ דימת לאשש וניצמו

 ,יתל .תותנמ :,;במ, ןילוח במ. מ"ב אל
 מס הרנ

 בר רמא אריוע ברד \ הירב אחא בר
 ברו לישו םטאוחו = .רמ תזכרבי "יישא
 .ם"קד תפרגכ יסא ר"א איוע רב אחא

 : אמק ןילוח ישא ברל השקה ידיא בר
 יסא 'ר :אוהו יתא בר " "קר /תסרג ךא
 ,ישא ברד וריבח

 ,:המ ןימיג ישא ברל השקה אידוב בר
 הימחנ ברד הירב (ם'קד ,רמ) אנוה בר

 :זי ןילוחבו | די ןימינ ישא .ברמ לאש
 ,אברד הימשמ ןל תרמא ישא ברל רמא
 ןנירמא יכח רמ :ה"ר ל"א "ו ןישודיקבו
 זמ ם"בב ל"צ ןכו .ךיתווכ אברד הימשמ
 ,: אנ ןילוחו

 הציב ישא ברמ לאש אבר רב ןנח בר
 ייבאמ לאש ןינח רב אבר ל"צ ךא ,ל
 | ,,חמק תבשב

 ישא" בר רפא | אגהכ רב  אנניח "=
 יסא בר רמא ל"צו כ"ט אוהו הנ ןיבוריעב
 .ס"קד ,איצעניוו סופדב אוה ןכו

 היהש : גב .תינעתב ןיבא רב יסוי '
 היקבש :תרקוי ןמה .יפוישרה תימס .חיכש
 הימק ל"צ ךא ,ישא ברד הימקל אתאו
 כ קשוח ובא רב סו יה קב ים הד
 ,יפא !ר :ןםזב- י"א

 ישא ברל השקה אחא רב בקעי 'ר

 ושא בה

 ,יסא 'רל ל"צו : הנ םיחבז

 "ברד הימקל אתא סחנפ רב ירמ בר
 .,זיק ק"ב ישא

 ק"ומ אברד הירב אחא ברד הירב רמ
 ותומכ הבר ארבג וילע ישא בר רמא : אי
 | / ?יכה יפיבע

 אבשיר רב וא אבשירדמ ארטוז .רמ
 .: וכק 'ב"ב ישא ברד הימקל אתא

 ארק אברד הירב אשישק רמ
 ,,הצ תבש רמ ישא

 נ"ך ל"א :ו ןישודיק וניצמ ,ןמחנ בר
 ישא ברל יאנזוחמ : ןינח בר הל ירמאו
 ןמ ארופב ךלמש אנוה בר רב ג"ר אוהו) ש"ת

 ל"א .פ ןילוח וניצמ | ןכו (וסשת דע גסשת

 וורת 5: המומא ישא. ברל: נר
 וכל האו םי!הזבו
 קחצי 5 + ןמחנ .כר רמא ,בכ תובותכב
 אנמרקל קפנ ןנד ארמש היב בתכ יאו
 ר"ב אמלדו ךירפו ךירצ אל ות אניד יב
 אנברד אניד יב ביתכד ינשמו אוה .ףוצח
 היה אוהש טקנ אתלמד אחרוא י"שרפו ישא
 ןמחנ בר ימיב איסחמ אתמב הבישי שיר
 י"שר וניבר לע .לודג אלפו | ,קחצי רב
 אבר תמשכ דלונ ישא ברש רמאנ םאש
 תמשכ םינש 'ד : ןב ישא בר "היה כ"א

 מטרפבו = ,ג"שרד תרגאב שרופמכ יב"נר

 קחצי רב אוה נ"ר םתסש י"שר תמישל
 ה באי" תשש ברד .."וריבח היה כ"א

 ברל

 !הבוישי שיד הימיב היה ישא ברש בתב

 תוחודי לעב ואנה -  רביד תמא : ןכלו
 היהש רמאיש 99% דצ ג"חב םינושארה
 ףר"רפו גלה אוהו ןמחנ : בר :םתפ :בותכ
 ישא בר דימלתכ תמאב היהש אנוה
 רמא ןכלו ישא בר תלודג האר אוהו
 ,ישא אנבר ןושלה

 ישא ברל ארק איטהרפמ ןמחנ בר
 | ,,אפ ןישודיק רמ

 ברמ ועב אתולג שיר הימחנ בידו יבד
 ,: אצ מ"ב ישא

 אמס ברו אניבר ,במ תוחנמ אמס בר
 ווה

 .י"שרב = אלפנ רמאמ

 [ כ ו ו וכ
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 ישא בר

 ילואו .,'וכו ישא ברד  הימק" פק
 אוה

 תובותכ רבזנש יפא ברד הירב אמס בר
 רבח היה ויבאו ישא ברל  השקהש : גל
 ,ישא ברד

 ןילוח הישרשמ ברד הירב אמס בר
 בר ןל :רמא ישא ברל :אניבר ל"א !זי
 .'וכו ךמשמ מ"רד הירב אמס

 ברל השקה ידיא ברד הירב אמס בר
 ,: הכ .תוחנמ ישא

 ישא ברל ךירפ אישרשמ רב אבר
 .(אברל ךירפש אתיא ארמגבו ל"צב) מ ריזנ

 ברד ודימלת היח (אנוה בר רב) אניבר
 הוה אניבר :ח םירדנ רכזנה אוהו ישא
 ברד הימקל אתא והתיבדל ארדנ היל
 ירשמל ירש אל  מ"ש ורמאו --- ישא
 אניבר היה םאו ,היברד ארתאב ארדנ
 ישא בר לש ח"ת היה אוה אלה ןושארה
 אניבר הזו  ,ישא בר ינפב ןיכסה הארו
 ברד אמק ארודהמ : זנק ב"ב רמאש אוה

 ארתב ארודהמ ,הנק ןושאר ןל רמא ישא
 םב"שרה 'יפו ,וקולחי ןל רמא ישא ברד
 תמאבו ,ח"רפבו יאה בר תבושתב אצמנש

 ל"זוו ג"פ ג"ח ג"שרד תרגאב 'אוה ןכ
 בורק ותבישיב הררשה גהנ ישא ברו
 השעש ב"בד ארמגה איבמו הנש םיששל
 לכ םייס הנש םישלשלו תורודהמ 'ב
 ,תונורחאה םינש םישלשב השע ןכו ודומיל
 וריבח אניבר אוהש רמול א"א הז םנו
 ךא ,ישא .בר םדוק רמפנש ישא ברד
 אתמב ךלמש) אנוה בר רב אניבר אוה
 .(ופשת איסחמ

 םרפר לזא :הצ תובותכב ינשה םרפר
 ןיטיגבו ,ישא ברד הימק אתעמשל רמא
 הבר וניצמש המו ,ישא .םרל השקה במ
 ,וע ןילוח ישא בר רמא אנוה בר רב
 ,יסא ר"א ל"צו ם"ט אוה

 ישא ברל השקה איינלשמ אליש בר
 אפי 8

 לכ וילא וצבקתהש המ רבלמ הנהו
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 ויה ם"שה םותיחכ . .קוכעל | הודח לב
 םידימלתהש רע  דואמ םיבר וידימלת
 םיתאמל ועיגה ולצא בשיל דימת ורייתשנש
 ותלודג .לכ .ירחאו  ,,וק תובותכ שרופמכ
 וניע המר אלו ובל .הבג אל. ותראפתו
 וילע רפוסי ךא ,דוע יספאו ינא רמאל
 ינידב הלאש ותא הוה .ובד :ז .ןיררהנס
 והלוכל יתיימו ףינכמ .היה .הימקל .תופרט
 ןידה איצוהל ךא | ,איסחמ אתמר יחבמ
 ,הרות לש התימאל

 לכ לע קדקידש ךיא עריל לכונ הזמו
 יקוסאל ידכ  רריספש .ס"שהמ | תואו- .תוא
 .אתכלהד אבילא אתעמש

 -= למאי 61 .רצ.. בח בל .:ירקח ,רפסבו
 דע .אתידבמופ .יפירחמ היה ישא ברש
 אה ותרות לע ורמאו וילע ומק םיברש
 תומבי ,,אי םיחספכ איה אתורב ישא ברד

 :חס :תוקלמ .,שק .םיקבו  אע תר  ןל
 לארשיב בר לע אלפלו ,,המק ב"ב + הצ
 וזכ הלודג הפצוח הארי ןידמ לע בשוי
 טשפב העטו ,םיצולחהמ רתוי הברה דוע
 הנוכהש ערוי בר יב רב לכש םושפה
 םשב ישא ברד ידימלת יפמ רמאנשכ
 אל תמאבש המ תחא הכלה שודקה ןבר
 העמ רימלתה ךאו םלועמ ,הו רמא
 אתודב ישא ברד אה ז"ע ורמא .ותעומשב

 הנ. ,רמא ,אלו ,בלמ לרב. .לפופב)
 הנוכה איה .אתורב סורגנ םאו ,םלועמ
 ץוח ךא הכלהל תאז ישא בר רמא אלש
 הז ,רמא אמלעב אלופלפלו הבישיל
 ,ם מ"ב .ורמאש המ רמאי . המו .,רורב
 יפירחמ היה .אוה םגה ןכ והבא 'ר לע
 ? אתירבמופד

 ,םיטרפה ווייחו וינבו ותשא

 הציבכ אמח רב ימר ןתח היהש וניצמ
 רב ימרש אתיא ,איק ןילוחב לבא :םכ
 'פ תותליאשב אוה ןכו ,וימח היה אבא
 ול הדלי .איהו ,: טכ הציב ם"קרבו רומא
 ישא בר רב רמ עדונה ומשב דמחנ ןב
 רמאש וניצמדכ ותרות ול רפמ ויבאו

 דימת
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 ןיבוריעב אבאד הימק אנמיאק הוה דימת
 בשול .כ"חא הכו \,>1צ הע -.ןולוח בק
 ,איסחמ אתמב ויבא אסכ לע

 אמס בר םשב ןב ול היהש וניצמ ןכו
 ויבאמ לביק אוה םגו טס תובותככ
 תופותפכ תב -רלי היה 'ךכו | = 3ל* תיכותכב
 וניצמש המו ,:דמק ב"ב ,: טס ןיטיג ,,טס
 הירב אחא בר ,ישא ברד הירב ירמ בר
 ישא בר ינב ויה םא עודי אל ישא ברד
 ,הז

 תומבי רמאש ךא וניצמ לשמב וירבד
 יחפולמ איעב אל ארבג אסלוקד :חיק
 אנתומ יוה ינש בש ,טכ ןירדהנסו ,ארדיקל
 :הס ןישוריקו ,ביכש אל הינש ילב שניאו
 :ו תוכרבו ,ירקשל אלא ירהס ירביא אל
 ,ילימ ילולה יבד ארגא

 תוכרבכ תעדה ינינאמ היהש וניצמו

 ברב תו מס תבשכ | קנופמו |: דכ

 ליעל ונראב רשאכו םימי תוכיראב
 אברו ,וטמ ןב ךרעל היה אבר תריטפבש
 ףרעל ישא בר רלונ .כ"א :גפרת .רמפנ
 (בפרת אוהש אפ בר תריטפ ירחא) ךלמו ,טמרת
 תודע פ"ע רטפנו ,הנש םיששל בורק
 ונייהו תורטשל חלשה ג"פ ג"ח ג"שר
 בורק יח כ"או ,הנש ששו םישמח ךלמש
 ק"ומ רכזנ ותריטפ תביסו ,הנש םיעשתל
 אקושב (מה"למ) היל יזחתיא ישא בר ,,חב
 ירדהאו ןימוי ןיתלת יל חרתיא ל"א
 ןאכל אבש ימ ירשא ירמאר יאדומלתל
 ל"א ,אתא ןיתלת םויב | ,וריב ודומלתו
 ל"א (אבל רהממ התאש) יאה ילוכ יאמ

 תוכלמ ןיאו  ןהנ רבד הילגר יקחד אקד
 רב .הלחש  הנוכה יאו" ,התרבתב  :תעגונ

 תרגאב שרופמ יכ ישא בר רחא ךלמ ןתנ
 ,ויתחת ךלמ רמירמש ג"פ ג"ח ג"שרד

 ףופכ היה ןתנ רב ה"רש ןעי הנוכה ךא =
 בר רחאו ,טנ ןיטיג שרופמכ ישא ברל
 יתכראה רשאכו דוע ףופכ היה אל ישא
 תבישי לבא ארוסב ךלמ רמירמו ,וכרעב
 שיר ךאו הלטבתנ אל איסחמ אתמ

 ישא בר

 ח"ת ץוביק וראשנו םקוה אל אתביתמ
 וניצמדכ ישא בר יב םשב ןיארקנ ויהו
 דע ,,וס תוחנמ ,,ול ןיטיג  ,,הק םיחספ
 ךולמל ישא בר רב רמ תע עיגהש
 ,איסחמ אהמ םוקמל הבישיה הרזח זאו
 ?בי ;ּב"ּבּכ

 רדיס ךיא לודגה ןינעב יתרצקש ףאו
 ךיראה רבכ יכ ןעי ס"שה תא ישא בר
 ,םינושארה תורוד לעב ןואגה הזב ידמל
 טעמ ןאכ איבהל .ביוחמ ע"א יתאצמ לבא
 ןינמ וליחתה ןמז הזיאב ם"שה יניינעמ
 .ס"שה לכב ואצמי םיפד המכו םיפדה

 דואמ ךיראה םירפוס יקודקד לעב ןואגהו
 תולשלתשה ,תוכרבל הרקיה ותמדקהב
 רפסהש ןעיו ,םיאצמנה םיסופדה לכו ס"שה
 קיתעא ןכל םדא לכ דיב אצמנ אל ם"קר
 ,וניינעל ךיישש המ ונממ

 םוש דוע היה אל רמר תנש םדוקש עד
 ךותמ ךא ודמלו ,םלועב הספדנ אתכסמ
 ךאו םיפד ינמיס ויה אל זאו י"ב ם"ש
 תמדקמ היה הזש םיקרפל םיקלוחמ ויה
 וניצמ ןכלו  ,ם"שה הבתכנש  םוימ אנד
 קרפ ןושלב ךא םינושארה ירפס לכב
 תא םיפדהל וליחתהשכו ,ינולפו ינולפ
 ריעב תוכרב 'פמ הנושארל הספדנ ס"שה
 'ר י"ע  האיראבמאלה תנידמב ןיצנוש
 ןתנ לארשי ר"חה ןב  המלש עשוהי
 שדוחל םירשעב המלשנו ריעה יבשותמ
 ,םיפד האמ תקזחמו ,רמר תנש תבט
 םיפד 'מטנ תקזחמ הציב 'סמ הירחאו
 הספדנ חנר תנשבו ,'א ףד ןמ תלחתמו
 אל ךא ,םיפד בלק תקוחמו ןירדהנפ 'פמ
 .םלועב פ"שה לב םהמ אצמנ

 ונידיב תומלשב אצמנה ןושארה ס"שהו
 יגריבמוב סופד אלפנה ס"ש אוה םויה םג
 ןינמ םשו 'גפר ולסכ 'ב רע פ"ר תנשמ
 ונלש ןיס"של הוש ם"שה לכב | םיפרה
 במה גב הב שי תוכרב 'פמ \ תלוז
 כ"ג בשחנ רעשה יכ 'ב ףד ןמ וליחתהו
 דע חפר תנשמ תינש והוסיפרהשכו ,ףרל

 תנש
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 |= תוכרב 'סמ תא וסיפרה. זא ."אצר תמש

 םוש חלש אל זא ינמו םיפד 'דס קר
 ברב ס"שה תא תונשל ודי תא םיפדמ

 ,םיפדה ןינעב םעמב וא

 ,אתכסמ לכמ םיפדה ינינמ
 ,םוצמצב םופד>ה הניו

 עבש לע ךא ארמג ונל שיש עד
 אצי ןכש קפס םוש ילבו ,תותכסמ םישלשו
 תולעל א"או ,אניברו ישא בר ידי תחתמ
 אניברו ישא ברש רמול שיא הזיא תעד לע
 ךותמ ורבאנ ךאו ס"שה לכ לע ורדפ
 םיצור תופופאה ימכחמ תצק רשאכ להקה
 ברקב רמשנ רדומלתה יכ | ,הזב ממ
 ימו = ,הבותכה הרותה תרמשמב לארשי
 ןיעב הארי  דומלתהב םשו די ול שיש
 תורהטו םיערז רדסד תויגוסה לכש ולכש

 תורמגב ןינעה ואיבה וררבל וכרצוהש
 .ךי הכוסב "שר רניבר יכתבו

 םושמ יבר ל"או -- ירומ תא יתלאש ל"זו
 ןהמ ןיאש תורהמ רדס ןמ הנשמ ךהד
 ראשכ תשרופמ אלו םלועב ארמג םוש
 ררדסמ תוכרב המה אצמנהו ,'וכו תוינשמ

 תלוז . תותכסמה לב לע ,דרעומ ,תיע
 לב לע  ןיקיזנ .ררסי ,"םישנ  ,ןבו  םילמש
 םישדק רדס ,תוידעו תובא תלוז תותכסמה
 ,םינקו תודס "תל \ תיהבםםה כ לע
 ,הדנ אתכסמ לע ךא תורהמ רדסו

 לכ לע ארמג ונל שי ימלשורי ם"שבו
 לעו ,םישנ ,דעומ ,םיערז רדפד תותכסמ

 ,תוירוה וע בי"ח מ"ב קו וליל

 'ג ךא הדנ 'סמ לעו  ,ןירדהנס ,תועובש
 .םישדק רדס לכ רסחו ,םינושארה םיקרפ

 ,םיפדהיי יננמ

 ;(יצחו "בס: םוצמצב) םיפדי 'דס :תובהב 41

 ;('ונק םוצמצְב) .םיפד ''זנק תפש 2

 ,(יצחו 'גק םוצמצב) םיפד 'הק ןיבוריע 3

 ,('כק םוצמצב) םיפד 'אכק םיחספ (4

 ,('מל .םוצמצב) םיפד 'מ הציב 65

 ,(יצהזיטוכ:םוצמצב) םיפד "םב מק עו ה

 ,(יצחו 'הכ םוצמצב) םיפד 'זכ הניגח " (7

 ,יצחו 'גל םוצמצב) םיפד 'הל ה"ר 8

 ,(יצחו 'ופ םוצמצב) םיפד 'חפ אמוי 9

 ,('הנ םוצמצב) םיפד 'ונ הכופ (0

 ,(יצחו 'טכ םוצמצב) םיפד 'אל תינעת (1

 ,(יצחו םישלש םוצמצב) םיפד 'בל הליגמ (9
 ךסו (תימלשורי איהש םילקש דבלמ) תותכסמ הרשע םיתש דעומו םיערז רדסב ה"סב

 ,םיפד העשתו םיששו תואמ עבש םוצמצבו ,םיפד השמחו םינומשו תואמ עבש
 .('אכק םוצמצב) םיפד 'בכק תומבי (8

 ,('איק םוצמצכ) םיפד 'ביק תובותבכ (4

 ,('אפ םוצמצב) םיפד 'בפ ןישודיק (5

 ,('מטפ םוצמצב) םיפד 'צ ןיטינ (6

 ,(םיעשת םוצמצב) םיפד 'אצ םירדנ (7

 ריזנ
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 ,( הפ .םוצמצפב) ' םיפדי ופי ללי 8 .

 ,('חמ טוצמצב) םיפד 'טמ הטוס (9 0
 שש םוצמצבו ,םיפד רשע םינשו תואמ שש ךסו תותכסמ עבש םישנ רדסב ה"סב

 .םיפד השמחו תואמ

 ,('חיק םוצמצב) םיפד 'טיק אמק אבב (0

 ,(יצהו] יזיק :םוצמצב) םיפד 'טיק אעיצמ אבב (1

 ,('העק םוצמצב) םיפד 'ועק ארתב אבב (

 הפ .םובמצב) .םיפר רע  ז"ע 3

 ,('ביק םוצמצב)..םיפד .'גיק .ןיררהנפ 4

 ,'חמ םוצמצב) םיפד 'מטמ תועובש (5

 ,(' 3 םושטצב) ,,םופד..'הב .תובמ. (6

 ,(יצחו 'בי :םוצמצב [י םיפד די: תוירוה 7

 שש םוצמצבו ,םיפד םיעשתו תואמ שש ךכו תותכסמ הנומש ןיקיזנ ררסב ה"פב
 ,םיפד דחאו םינומשו תואמ

 ,('טיק םוצמצב) םיפד 'כק םיחבז 8

 ,(יצחו 'חק םוצמצב) םיפד 'יק תוחנמ (9

 ,(יצחו 'טנ םוצמצב) םיפד 'אס תורוכב (0

 ,('צחו 'מק םוצמצב) םיפד 'במק ןילוח (9

 ,(יצחו 'בל םוצמצב) םיפר 'רל ןיכרע (2

 ,(יצחו 'בל םוצמצב) םיפד 'דל הרומת (3
 ,(יצחו 'כ םוצמצב) םיפר 'בכ הליעמ (4

 | כ טםוצ מצב[ םיפד יהכ תותירב (ה9

 םישמחו תואמ שמח ךסו דימת אתבסמ םע תותכסמ עשת םישרק רדסב ה"פב
 .םיעבראו תואמ שמח םוצמצבו ,םיפד דחאו

 איה םינושארה םיסופרב יכ ,םיסופדה לכב הוש הניאש רימת 'סמ דבלמ (6
 הנומשב הפפדנ אנליוו סופרבו ,'פות הילע ספדנ אל יכ םידחא םיפרב תספרנ
 ,ריטת | ,םיגק , ,הליעמ . 'םמ םע .רחיב איה .ךא םיפד

 .(וצחו .אע םוצמצב) םיפד .'גע הדנ (7

 ,םיפד רשע דחאו תואמ עבשו םיפלא 'ב המה ןינומ ונאש יפכ םיפדה לכ ה"סבו
 דבלמ העבשו םיששו תואמ ששו םיפלא 'ב המה ןיאצחהו םירעשה רבלמ םוצמצבו
 'ח דימת 'פמו ימלשורי ארמג לע תבשחנ איה ךא םיפד 'בכ הקזחמ םילקש 'פמ
 ,םיפד

 ,יבר ךרעב וראובי םיקרפהו ס"שהד םינינעה רתיו

 בר



 אמוב ןב אבב--ןיבא רב ישא בר

 .ןיבא רב ישא בר

 ךורב רב ןמחנ בר רמא :וס תבש רכזנ

 ךא | ,הדוהי ר"א ןיבא רב ישא ב המה

 אוה ןכו ןיבא רב ידיא םר סרו וב

 ,זמ ק"ומ ןייעו ,ש"ארהו ף"ירהב

 :דכ תועובש רכזנ .אר'ואמ ישא ב1

 ,אריז 'ר םשב רמא

 ,לצוהמ "שא םח

 ךא ,לצוהב ישא בר ןיקתא זק ןילוחב
 .יפא בר ל"צו ס"מ אוה

 ,ןאישא 'ר

 א"פס תומורתכ הנוי 'רד ורימלת היה
 ,ז"ה ח"פ אמויב ןכו הנוי 'ר םשב רמאש
 ,'וכו הנוי "רב ןאישא 'ר  מ"פס .תושוש
 'ו םשב רמא ע"פ  תישארב \ הדנו)
 ,אידמ"פ ר"הק ,א"ה ג"פ ז"ע רכזנו ,היקלח
 םימעפל ארקנה אוהש רמול דואמ בורק
 ,וכרע ןייע ןייש 'ר

 תוכרב .רכונ, ,ימא "רד  אנְת ה וש

 ,ימא 'רמ יעבש ,די

 ,םיקי רב ןאיישא 'ר

 ,אסי 'רל לאשש ז"ה אי"פ

 רמא ג"פר ז"ע רכזנ ,ארננ ןאיישא
 ,ןנחוי 'ר םשב

 תומבי  רפמ

 ,ןיישא

 'ר = ,ו"ה \ ד"פ הבוס יישא רב מ
 ..די תוכרב ןיישא רב קחצי

 .(הנדינ) ךבדנ רב ןיישא

 :בב ב"בב אביי ברד חינתה היה א
 ,וטכ תוחנמכ הדוהי ברד הימשמ רמאו
 יהו .ת"פ 'הב . ש"ארהו = 'ף"ירה = תמה

 ס"קדב אוה ןכו ,בר םשב רמאש הזוזמ
 רמא ,אידמ"ה א"פ הליגמבו ,םש תוחנמב
 ,הבדינ רב םשו ומשב אריעז 'ר

 ברד וריבה יפא בר ךרע

 ,ישא
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 ב
 תב רק

 ילבבב םיארקנה םיארומאה לכ טעמכ
 ןושל רוציקב ימלשוריב םיארקנ אבא 'ר
 'ה רימתי אצמנ רהקב :ןכו ."אב יה ושב
 ,אבא 'ר אוהו אב

 .ןדאב
 ,םכח םש אוהש ךורעמ איבמ ןיסחויב

 אב תועמהש הארנו ,ךורעב אצמנ אלו
 ,הלרע ףוסמ איבמ ןדאב ךרע ךורעבש
 אכרגו םוקמ םש אוהש 'יפ ,ןדאב ינומירו

 םש בותכ היהש ןיפחויהל הנמרזנ תעטומ
 .םכח םש וא םדא

 ,ילאב

 תינעתכ אבא: רב אייח 'רד ודימלה
 ארבסא ל"א אב"חרו ומשמ רמאש ,חי
 :הכ תוכרבו | ,(םכח םש ,ילאב י"שרפו) דל

 ,לאומש תבד הרב בקעי ר"א ילאב רמא
 ,האתוונס ימיבא רמא ילאב רמא :זי תבשבו
 ,האתונ ימיבא םרג ,ול ז"עבו

 ,אהב ךרע .התאב

 הדוהי 'ר ,(אידב"פ ארזע ,יבב ינב) ,אבב

 .ה"מ . ב"פ .ןיבוהוע\ אבב ,ןב

 ,אטוב ןב אבב
 הציבב ,ןקזה יאמש רימלת היה אוה

 ותלוע איבהש ןקזה ללהב השעמ ,כ
 וילע "ררבח מ"ויב .הילע . ךומפל הרעל
 הרבג םויה ותואו -- ןקזה יאמש ידימלת
 עובקל  .ושקבו, .ה"ב לע " ש"ב לש ים
 ידימלתמ דחא ןקז םש היהו ,ןתומכ הכלה
 עדוי היהש .ומש אטוב ןב אבבו יאמש
 לש .ןדי הרבני "עו ,'רכוי ה בכ הבפהש
 רכוב

 ו"פ תותירכ הנשמב ותודיסחמ רכזנו
 םוי לכב .יולת םשא בדנתמ היהש ג"מ
 ןועמה רמאו ,דחא םוי פכה"וי רחאמ ץוח

 הוה



 יל ןיחינמ ויה  וליא  (קמה"בב עבשנ) הזה
 ,איבמ יתויה

 רשאכ םילשוריב ןיידו ,לודנ וינע היהו
 הלע דחא ילבבש ,וס .םירדנ וילע רפוסי
 ליז הל רמא א"פ ,השא םש אשנו י"אל
 האיבהו (םיחיטבא) יניצוב ירת יל יתייא
 (י'א ןושלב רנ אוה אניצוב יב) תורנ יתש ול
 לע ןהוא רובש ליז הל רמאו הילע סעכו
 ןב אכבו . ,(תיבה ןתפמ לע): אבבד אשיר

 ,אניד ןיאד אקו אבבא זא בשי אטוב
 ןב אבב שאר לע תורנה הרבשו הלזא
 ,הזה פבדכ התשע המל הלאשו ,אמוב
 אל..אמוב ןב אבבו ,ילעב .ינוצ ךב ל"א
 בומב הל .בישה ךא הילע סעכ אלש יד
 איצוי םוקמה ךלעב ןוצר תישע תא, ובל
 ."אמוב ןכ אבבככ םינב ינש ךממ

 הלודגה .ותמכחמ רפופי ,זנ :ןיטיגבו
 ותשא תא שרגל דחא םדא הצר א"פש

 השע המ . = ,הבורמ .התיה התבותכ ךא
 ןקשהו .ןליכאהו ויניבשוש תא :ןמיזו ךל
 םש הבבש ותשאש הטמ לע ןביכשהו
 דימעהו ,םהיניב ליטהו הציב ןבול איבהו
 השעו םהמע התניז ותשאש םירע םהל
 רבדה אבשכו ,התבותכ דיספתש ידכ תאו
 | ינלבוקמ ךכ ,רמא אטוב ןב אבב ינפל
 ,רואה ןמ דלופ הציב ןבולש ןקזה יאמשמ
 ךאש ואצמ ז"יעו ,רואה ןמ החוד ז"שו
 ,ותשא לע איצוה ער םשו םירבד תולילע
 ,ונממ .התבותכ .ובגו  והוקלהו

 לארשי לע ךלמ םוחרוה : היה .וימיבו
 ימּכח תא .םודרוה , גרהשכ ,ר , ב"ב ,רפוסיו

 (ותובלמל םידגנתמ המהש םדשחש) לארשו

 תא רקנ ךא אמוב ןב אבבל ריאשה
 התיפו רכנתמכ ולצא ךלה כ"חאו ,ויניע
 ב"ב .אבב ךא ,םודרוה תא ללקיש .ותוא
 סודרוה טרחתה זאו ןפוא םושב הצר אל
 שי הנקת םולכ ולאשו םיערה וישעמ לע
 תיבכ התאש ןעי ב"ב אבב ובישחו. ,ול
 ןכל (לארשי ימכה תא גרהש) םלוע לש ורוא
 רוא .אוהש קמה"ב תא הנבתו  ךלת
 ,השע ןכו םלועה

 כ -.שופבי פר

 ההבכ םה

 בלק והבב ,בה ל"א, ןוסחויב- אבומ ןכ
 .בתב ד"הסבו "תומביד .ב"פ ףוסב ישא
 יזיק ק"ב אצמנ תמאב לבא ,יתאצמ אל
 סרג פ"קרבו ישא ברל והבא 'ר ביתמ
 'םרפרד ילכ ישארמ היה והבא 'ר הזו) והבבר

 רוא תסרג .וכ תומביב ןכו (וברעב ראובמב
 שא ברל רמבא 'ר ל"א : ,לודגה עורז
 םש םג ןיסחויה תפרנ .התיה ןכ ס"לבו
 הירב לאומש ר"א ,טמ  ןילוחבו ,והבבר
 | ו ו הירב .ם"קד -.תסרג . והבא 'רד
 ,וכרע ןייעו

 שבב בר

 ןןיסחויב אבומ ןכ הבר אייח 'ר םשב
 :בתכ ו"יו .תוא םש היגמה ברהו ,ד"הסבו
 ,ד"ויב יביב בר אתיא וינפלש ןיסחויבש
 ,יבב בר אתיא ןודנול םלשה ןיסהויב לבא
 .ןיאו ד"הס תא הזב ספות 'ח תוא םשו
 ,הזב הסיפת םוש

 ו שוהיק גב גב ןב ןנחוי נב נב

 .ןדב :ר

 :אלו-.,םכח םש אוהש ןיסחויב אבומ ןכ
 ה"ר ורמאש המ תלוז םוקמ םושב אצמנ
 יבש א ורוב ןרהאכ ורודב ןרב :הכ
 ,ןדמ יתאד ןושמש לע יאק

 .אהתאב א" אהב

 דע ןנחוי .ר"א אהב ,טכ הרומתב
 :אבא 'ר ל"א ,םו"כע ינישרכ והוליבאיש
 ,אל ל"א ?אלועא ןותא ותיגלפמ אהבל
 יאו ,אהעמש ייונשל אהב עדי אבא ר"א
 י"א עדי הוה אל םתה קילפד אל
 ןכימו ןבכימ אהב קחצי 'ר ל"א ,היל המרג
 ,(ג"ר ,י"אב ןיב לבבב ןיב דמלש)

 :השקהש :המ ןימיג רכזנ .אידוב בר
 .(רבחכ) ישא בהל

 ,(ןהכה | יזוב ןב לאקזחי) ,יזוב

 בו תוכרכ יזחב הב אמח בר

 אטוב
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 ,.כ הציב (אנת) אטוב ןב אבב .אטוב

 ,: אל הליגמ (ה"ר ןמזב) יטוב רב יול

 ,אטוב 'ר

 ר"א םדא השענ '5פ שדח רהזב רכזנ

 אתינתמ יראמ םעד אטוב 'רל חנה קחצי
 ,'וכו הירודמ יוש

 ןיבא 'ר ומכ ימלשוריב אוה ]וב 'ר
 ,ילבבב ןיבר וא

 י"פ ןיררהנס אנוב רב לאומש ,אנוב
3 

 (וט-אי"פ הימחנ ,ינוב ןב היעמש) ,ינוב

 ,א"הס אי"פ .תומורת ינוב רב הדוק

 רב אניבר ךרע .אליש רב :ינוב |
 ,אליש

 .אריעז .הנובא 'ר .ךרע ,א רעל יבןב

 .סיינוב ןב םיינוב
 יברד הימקל אתאש :הפ ןיבוריעב

 -- הנש האמ ןבל םוקמ ונפ והל רמא
 ול שי הז לש ויבא ,יבר יר"ביר ל"א
 תורייע ףלא םדגנכו םיב תוניפס ףלא
 לש ויבא לצא עיגתשכל יבר ל"א השביב
 וללה םילכב והרגשת לא ול רומא הז
 ,סננ ןב םרוג ןבפ ךרע ךורעבו ,ינפל
 ,יברד ודימלת היהש ןיסרוג שי בתכ י"שרבו
 ,רמא ימיד בר אתא יכ ,נס ןיבוריעבו
 ןמד סידנוקד אידומ יברל םוונוב רגיש
 ןיטיגבו ,םינוב ןב ס"קד | תסרנו אסואנ
 ילכ יברל חלש  םיינוב ]3 םוינוב 8
 ,היה רישע לארשי י"שריפו ,םירקי ןתשפ

 ,ייקרוב וא מרוב

 ימלשוריכ ןושארה אנמ 'רד ודימלת היה
 ג"פ ז"עבו ,אנמ 'ר ימוק ביתהש ןישודיק
 'ר םשב רמא ןכו ,אנמ 'ר ימוק ינת ו"ה

 ןב קחצי 'דו ,ו"ה | ה"פ  אמוב ה

 ימיט 'רב עשוהי 'רל ארוק היה רזעלא
 ימלשוריה אובמבו ,השודק הדע יקרוב 'רלו

 'ר לש ונב אנמ 'רד ודימלת היהש בתכ
 '5 יב .איה .הננשו" ושימהה לוב נול
 ,י"ר ןמזב היה רזעלא ןב קחצי

 רב ו

 'ר ה"ה - ח"פ .תוכרב ימלשוריב רבזנ
 '< םשב ל"צו ס"ט אוה ךא | ,ומשב יול
 אבומ ןכו םאדרטשמא םופדבכ הריזנ
 יול 'ר ב"פפ ףוסו וחבי"פ .ר"ב רמאמה
 ,אריזמ 'ר םשב

 .היבהט רב ימאב וש ספ

 רב ימב הדוהי בר זירכה :ע ןישודיקב
 אטיג ליקש אל אחור תומרב איבוט
 הדוהי רמש רפוסי ז"ע ףוסבו ,אתוריחד

 רב יטאבו (הדוהי בר 'סותו י"שר תסרגו)

 אכלמ | רובשד = הימק יבתי  ווה | ינוט
 קספ ,לכא קספ אגורתא םהינפל ואיבהו
 לש רדה ,יבוט רב ימאבל ביהיו
 ,הדוהי רמל ביהיו אעראב ינמיז רשע
 ל"א + לארשי רב אל אנאו יטאב ל"א
 ךוד י"שרפו) אתרואב תדבע יאמ רכדיא
 ,ןלבק אל י"רו םיאנסכאל םישנ רוסמל םיסרפ
 הזב אטח אלש שרפמ םש 'סותבו ,ןלבק יטאבו
 .(רורחש טג בכועמש תצק דבע היה ןיידעש

 .חימב .ןב דרש ,חיבב

 מ

 רבעש ג"ה ה"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ
 םינפואהל עיגהשכ קתתשנו הביתה ינפל
 ,ןיבא 'רל ולאשו

 0 תינמב

 ,ה"מ ח"פ האפ תינטב ןב לואש אבא
 םירדנכ תינמב ארקנ היה ונב ןב םגו
 אצמ תינטב ןב לואש אבא ןב תינטב ,גכ
 ל"צו ",יברכ .ןועמש | "בלש | רחל תב
 א"אש ט"פר םירדנ ימלשוריבכ ןועמש 'רל
 ש"ר ןמוב .תינמב לש ב"ב היהיש רמול
 אבא .לש..רינב .ינבט , ל"צש דש כל רב
 ,תינמב ןב לואש

 םירטב
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 .םסמי רב .םירטב

 רב אחא 'ר ,ג"ה :ג"פ  תבש .ימלשוריב

 לממ רב אב 'ר םע יחסימ לאע קחצי

 ינפו הדעה ןברקה 'יפו םסטי רב םירמב

 ךרע ךורעב לבא ,םדא םש אוהש השמ

 לע י"ב אחא 'ר ל"זו ימלשוריה איבמ רט

 'יפ םירטב לממ רב א"ר םע אחסמל

 ץחרמל ואבש הנוכהו  ,ןוי ןושלב ץחרמ
 םכחה בתוכ ם"רת ץולחהבו) ססמי רב לש

 אובמבו ,(האופרל יושעה ץחרמ אוהש ש"הו

 הרוה ססטי רב םירטבש בתוכ ימלשוריה

 ,הזב גגשו םש

 ופה יב יירמא::ךרעו';בריב

 .ארבז רב.אביב :יר

 ,השפחנ 'פ נ"פ יתבר :הכיא  רכזנ

 ארבז רב אב יבר ל"צו ס"מ אוה לבא

 הזמ השענו 'ר ןמ ודרפתנ יב תויתואהו

 ,אביב

 א הב הכיכר

 ,ילבבה תפרגל א"ה א"פ םילקש רכזנ
 ,אבא 'ר ימלשוריבו

 בר תביכ 'ר

 אהקיספבו דיה. .ב"פ = הינעת רכוב
 רמאמהו ,ןנחוי 'ר םשב רמאש ,רנק כ"רד
 רב יביב בכ .םשו ימ-םב'פ :יריקיוב אבומ

 ,י"ך םשב אבא

 כ

 הים .תומבו יביב הבי אחא בד

 רב ישוי ירך, ,,יק םיחספ .יביב .ךכ יאינק

 ,ב"ה ג"פ םילקש יביב

 ביבי

 ? כ .ם"בכ ןמתנ ברד הטלת היה
 ניהל. השקה הל בב" נ"רמ ' יעבש
 הימק ו יפת בי תומכי , בכ " הנינחבו

 ככ בר ---.םסמל הב .םירמפ

 קא ילו כיִכ בר ל"א ₪ תובבו ,נ'לד
 רח י רב ל"צש הא נ"הל ל"צ קחצי

 ה ייבר רמא יביב 'יבר וניצמ ןכו
 + מ "טבוהועכ

 ךישודיקכ ףסוי ברד וניבשושו וריבח היהו
 'ךירכד רתב ףסוי בר יבל עלקיא א"פש ,אפ
 -- יביב יתותמ אגרד ילוקש ל"א אתפיר
 הליגמבו = ,יאוה היתניבשוש יביב ברש
 ,ךריב. יביב..ברד .טוקנ ףסוי .בר רמא :חי
 '(בוד ודימלת) אנהכ בר םע םש קלוחו
 רמא :הע ןיבוריעבו ,לאומשו בר ירבדב
 ייביב בר והל רמא -- יבר ינת ףסוי בר
 הלהינ .אתירמא אנא היל ותיצה אל
 [ 5 הבהא רבי: ,אדא - ברד - .הימשמו

 ארא ברד הינכיזפשואש :וע ןישוריקבו

 ות םורוא יצנמק יביב ברו הבהא רב

 :ףסוי ברד הימקל ותא ריעה תונמתה
 אנכיזפשואה תא לוספל הצר ףסוי ברו --
 ""ע ,הא -,הג .היהש .ןעי . א"ב .אדא ..ברד

 ה ((קמאנ, תסוי .בר .קספ .א"ב .אדא בר

 ילימב .ןויעול אוה הבר ארבגר יביב
 ,'וכו אימשד

 הלפמ ,תב ול היהש וניצמ :פ תבשבו
 נ"ףא -- יזוז האמ 'ד הב לקש רבא רבא
 חיהנב ןייעב  ארכיש  יתשד יביב בר
 וכ הדנכ ודימלת ומכ היה פ"רו ,אלפט
 :337ד :'הימק  יבוב ברה | ירוחא :פ"ר :ביתי
 וכיחא -- (אדפח ברד רבח דימלת) אנונמה

 אמיל אתלמ אה יכ וליפא פ"רא -- הילע
 הז ןיאו) ,היבר הימק קותשנ אלו שניא
 ןנחלי "ףךד  \דימלת \ ומלשוריב .רכזנה ' "בוב ובר
 ,(יביב בר םתפ םשב םג ילבבב ארקנ רשאו

 היתחא רב היה אתולג שיר קחציו
 ,: וטק תומביכ יביב ברד

 -אביב 'ר ךרע .אבא רב יביב בר
 | ,הבר

 .(ייבא וא ןיבא רנ) יביב יבר

 "ימלשוריב רימת ארקנו י"א רב היה
 םשב



 ית ב בד

 םשב ארקנ ילבבב לבא יביב יבר םשב
 ברש רמול "ארבס םוש :ןיאו ",יבוב "5
 ימלשוריד יביב 'ה אוה נ"רד ודימלת יביב
 ג"ר םע דימת וניצמ יביב בר תא יכ ןעי
 'ה תאו ,ףסוי בר םעו ףפוי 'בר םוקמבו
 לכמ לביקו ןנחוי 'ר ינפל וניצמ יביּב
 םשב יביב יבר וניצמדכו םינושארה ילודג
 א"פ תיעיבש ,ג"ה א"פ הלרעכ אנינח 'ר
 .רי"ה .ג"פ ,ןישודיק ,ג"ה

 תוכרבב .לב"ירא יביב בר הנו
 .:גק תוחנמ ,:בט

 :הכ הדנכ ןנחוי 'ר היה קהבומה וברו

 רב ןיסחויה תפרגו) ייבא רב יביב בר רמא
 בר הב הכז ז"ר רמא -- ןנתוי" ר"א ומה

 ןניבתי ןניוה אוהו אנאד היתעמשב יביב
 ,אתעמש אהל רמא יכ ןנחוי 'רד הימק
 ,יגנ .םיחספכ .י"רא "בוב בה ונוצמ בו
 םשב ןביב 'ר ב"ה היפ  תוכרבו אס קש
 ,יביב 'ר .אוהש- הארנ ,%

 ,יזי תוכמ :ל"ףא ובוב" בה ניצה מו
 ,: בע םיחספכ רזעלא 'ר םשב רמא ןכו
 ב"פ םילקש ,ב"ה ה"פ ש"עמ | ,:ע םיחבז
 . יח

 ןבואר 'ר .םשב יביב יר ער
 ,א"ה א"פ ןיררהנסכ

 ,אי"ג"פ ר"הק ןוירמ .רב קחצי "רך םשב
 שירב יסא 'רו ימא 'ר בשושב

 הוה יביב 'ר ב"פס תינעתכ םחינפל בשי
 ןידה הינימ ףלימ יעב אסי 'ר הימק בותי
 ,אדבוע

 ,רמא :ימיד בר 'אתא 'יכ. ,דע  תפשבו
 ומוי עוגה .י"שרפו) יאוה יביב ברד אתבש

 ועלקיאו (םידימלתה לע שמשמו דמוע תויהל

 הלכלכ .והיימק .אדש יםא ירו מק
 יפא בר רמא .יביב" בר""וניצמ 'ןכו חוש
 :אכ] +: םי תוכמ ,:ו\ תועובש ,,די 'תבשש

 םשכ רמאש יביב .בר הזש רשפאו) ,[םש ל"צב
 יסא בהז :נ'רד ודימלת ובוב ..בר | אוה פא

 תומורתכ םרבח ומכ היה לבא ,(ב"רד וריבה
 אוליא ל"א ןיחרוא ל"ה ימיא 'ר ג"ה ח"פ
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 יקשמ אניוה ידיד אלשבמ ארמח ילגתיאד
 אנאו .יותיא .יביב "רב ל"א ..הינימ ובל
 םירוכבב "בר ארק ןהבא "רי תאו תש
 רה א"פ

 ,הירבח ריח ."י"רר .ידימלת "לורה יל
 אריז .'ר ,קילס כ .,טמ "ןילותכ ארה
 ביתיד (פ"קד  ,ייבא רב) .יביב ברל היחכשא
 אַהיז ."'ר ל"א  לב"ירא .ךולמ יא באקו
 המ "תאו " רביב ה בח ל"א דו רט ןח
 ,י"ראהו ו"ר = ל"א 1 בע .םיחטפ ןפו ,ךריב
 ש"עמב א"ר םשב המלה = "הל" הפס ןב\
 ג"פ ןישודיקכ אנינח 'ר םשבו ,ב"ה ה"פ
 אנפיב רב .קחצי "ב קול | ."ר ךכו רח
 םילקשבו ,רמ וארק ןקירז 'רו ,: גק תוחנמכ
 ארבוע ןידה ינתס ביתי יביב "ר ב"ה ליב
 ח"פ תבשבו = ,אנפיב רב קחצי "ידי לש
 :אנהכ ' רבי קחציי"ריפדנ אה

 הָדּוהְי "רי ךא רניצמ .ומשב  םירמואה

 .ק"פ םילהת 'רמ ןיבא רב 'ןהכה
 ינע היהש וניצמ םיטרפה ויארקמ

 יכיה = ךןקירז  "ףל  בישהש ככ = תוחנמכ
 ךייח .ויהו ןינח 'ר .רמאד היל .רדהא
 לע ארבג אוההו -- דגנמ ךל  םיאולת
 לבא .'וכו ךימס רטלפ

 הש

 תאו אברד וריבה ..ייבא לש נב קיה
 וא ומשמ רמאיש םוקמ םושב וניצמ אלש
 היח ייבאש ,חי ה"ר וניצמ לבא ,ומע רבדיש
 רב " יביב בר תא ,הניצמ ,ןכו לע ה תובל
 הירב ה"רו יפפ בר ול וארקש ומב ייבא

 ,ראבנ רשאכו י"רד
 ויבאס . לביק \ ם"לבש רבלש .ףיתובר

 ה"רל .רטאש : ךס ןירדהנס ניצב ' יבא
 ונמו יבה .רטא אל רמ , עשוהי "ברה .הירכ

 .ףסוי בר
 ייבא ויבא תריטפ ירחאש הארנה יפכו

 אתביתמ שיר השענ אברו אתידבמופב
 הבישיה הלטבתנ אל ב"פעא אזוחמב
 שירה ,םש היה .רביבי ברו - ,א"דבמופב
 עשוהי ברד .הירב ה"רו יפפ ברו ,ןיידהו

 ובשו



200 

 אדבוע אוהה :הע תומביב ,ומע ובשי
 רב יביב בר רבס --.אתירבמופב  הוהד
 ותיתאד םושמ יפפ בר רמא ירושכאל ייבא
 אוה ןכו ,אתיילומ ילימ :ותירמא יאלוממ
 רמוטל יבא רב ב"ר רסס 1 הב לכול
 ןכו .,'ובו ותיתאד. םושמ .יפפ בר ל"א ---
 הבייחיאד .אתתיא איהה :גפ  תובותכ
 ל"ַא ייבא :רב יביב ברד אנוד .יבב העובש
 : אנק ב"בו ,'וכו ותיתאר ,םושמ יפפ בר

 איתא -- איבומ רב ארטוז ברד הימיא
 הזה ל"א. - ליבא  רכ ייביב יבהה .היטקל
 ,'גכו ותיתאד םושמ עשוהי ברד .הירב

 רמ וארקו דואמ ובישחה יפפ ברו
 : גנ םשו ,: גמ ןילוחכ וינפב אלש וליפא
 שיבא רב יביב בה .יעב 55 בח המא

 בא . רב בה, רעב צו כוריעבו

 ,אמח רב ימרד ונייה ואל אנהכ בר רמא
 והנימלשאל רבס א"ב יביב בר :ה תוכרבו
 וכו .ותפיחמ בהרב. איה היל אנה --

 קיבדה יעב :ג תבש וניצמ ויתוכלה
 בנוגה ביתמ :אצ םשו ,'וכו רונתב תפ
 ימנ ןנא ףא רמא ,בק םשו ,תבשב םיכ
 ארמגר אמתס ץרתמ :בע םיחספ ,אנינת
 ץרתמ .,ח* קיבו א ב בב בהכ אשלד
 יאה רמא זמ תוכמו ,הינימ הינימ ליזאקד
 םושמ רבעק אנמואד אנרקב יתשר ןאמ
 ריפקמ היהש רמא :אכ םש ,וצקשת לב
 ,אתליסוכר ארבירא וליפא

 הירב אחא בר וניצמ ומשב םירמואה
 :ג תותירבב אקיא ברד

 וארק אלוע רב הברש וניצמש המו
 לבר, תבית .אתיל ,םיקרב תמאב "יבח
 .אלוע רב ןיבר ל"צש ם"קד תסרגכ וא

 רישע היהש וניצמ .םימרפה וירבדמ
 תורש הקל םנו :זלק ב"בכ תודש ול ויהו
 רפופי ה. .תוכרבבו מה | ם"בפ ה הריבחב
 רע קזינו .םירשה | תוארל = הצר א"םש
 רפוסי : ד הגיגחבו ,אפרתנו וילע וללפתהש
 םירבד ול רפיסו היבג חיכש היה מה"מש
 רשפאו ,ורכזנ אל ב"בו ותריטפ ,הברה

 ב בא הב יביב פר

 ישא בר ןמזב היהש יביב רב איננח ברש
 ,ונב אוה .יק םיחספ רכזנה

 אא אנובא ךב יביּב-בר

 זמר ילשמ טוקליבו ,טדב"פ ר"סא רכזנ
 לשמ | אניבא רב יביב ר"א טנקתת
 אניברל גדר"פ ר"קיוב שבתשנו 'וכו חרואל
 ,אניבא רב

 ו יט מא .'רד הירב יביב 'ר
 יה רכב

 יב רב יביב בכר

 ההגהב םיערזול םב"מרה תמדקהב
 המש ובתכ םידומל ןושל תותירבה רפסבו
 אוה ונתמ יאלברהנ :זי ןירדהנס ורמאש
 רב .ימר ונלש אסרגו ,אנזיב רב יביב בר
 ,וכורב .רא .יברב

 לווב רב יביב
 אנוה ר"א ה"ה ב"פ מ"ב ימלשוריב

 .בר םשב ןולזוג רב יביב

 אריפח ןועמש ר"א ,לדיג רב יביב בר
 ניק קיפ

 (נהב רב יביב 'ר

 ןוב הי למ דיה בפ .םילקש רבזנ
 ,אנהב הב

 5 כ ב

 בב הבואהא בר ל"א ,ת .תומבי .רבזנ
 ;אניבהל :רמ

 א גרפ וא איגנרמ יביב 'ר

 'ר אנהא"פ םשו ,אמדא"פ ר"כיא רכזנ

 ,אירוגנס אביב

 בפ "כ ךרע כיב

 הב רבכיל

 ,ומשב איננח 'ר ,א"ה ג'פ ןימיג רכזנ
 .ס"ט הזיא םש שוו

 ,יביב יבר ךרע .ןביב'ר

 תוחנמ ירדיב רב לאומש בר .ירדיב
 ,: הל

 אנזיב



 םיריב הה- אאבו 5

 ,אנזיב

 'ה ,ן"ה ה"פ ק"ב . .אנזיב רב הבה
 ךב אנוה בר ,וכרע ןייע .אנויב ב

 תוכרב אנזיב רב אנח בר ,,זמ הכוס אנזיב
 'ף ,,בל .םירדנ-אנזיב רב הרוח בח

 בר .,ב"ה ח"פ םילקש אנזיב רב קחצי
 ,: חכ הציב אנזוב ךכ

 ,אדבז רב אנזיב 'ר

 ר"א ו"ב :אנזיּב- ר"א"! הנ תופרב הפופ
 אנזיב ר"א ס"קדבו ,'וכו אדנפ ר"א אביקע
 אבקוע בר:"רמא/:יאריז ירא > תיבה

 סרג ןיסחויבו ,רקיע וז אסרנו ,אדנפ ר"א
 ,אבקוע ר"א אנזיב רב אתיב 'ר

 ,לליב
 ןיסחויה תסרג התיה ןכ ייבא לש ויבא

 ,וכרע ןייע ללייכ ונלש אסרגו

 .וטוליב

 (והכא 'ר ימיב) וטוליב רב | היקזח
 ,: חכ .ןיכרע

 ג"פ ןיררהנס * אניב ךב אבד וע

7 
 ב

 בר .,ה"ר םשב .ז"ר "בר .םיב ה
 ר"הסבו ,בר םשב (אבא רכ) הימרי 'ר הניב
 ג"פ ז"עמ יניב בר םשב היקזח 'ר איבמ
 תמאבו ול הנמדזנ העטומ ימלשוריו ג"ה
 ,ןתוא האר ינ"כ ,בר םשב היקזח 'ר אוה

 .ע"בה. ילבבב מב

 ,אריעז אניבא 'ר ךרע ,אריעז אניב 'ר

 ,אםיב 'ר

 איעשוא 'רד ונקזו אמח 'רד ויבא היה
 תוארל הכז אפיב רו  תותיירבה 8
 היהש ,םנ ב"בכ הרותב .לודנ ו
 ויבא אמח 'רו איעשוא 'ר ןיב תקולחמ
 קספ אוהו אסיב 'רל ולאשו ואבו ןידב
 טוחהו והיילע ארק אמה רב ימרו ,ודכנכ
 .קתני הרהמב אל שלושמה
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 (םב"מרה תמדקהב אבומ) בהכ דב"ארהו

 ,שודקה .וניבר 'לש ר"בב אבוב "7 חיהש
 הל .הדומ םכ"מהה םגו

 ןירמא ןירפיקד ןנבר ד"ה ד"פ ןיטיגבו
 אבומדכ אסנ 'ר ל"צ לבא ,אסיב 'ר םשב
 ,ב"ה ב"פ םיחספב רמאמה

 ,אנסיב

 ,א"הס א"פ תומבי אנסיב רב ןיבא 'ר
 ,א"חי"פ ר"ב .אנפיב "רב "רוקללש ב
 ויק .תוכותכ יאנסיב רב "אנו ד
 ,.וק תבש אנסיב רב קחצי 'ר

 .,יק תובותכ אנפיב רב לאומש בר

 .(י"אד יארומאל יעיברה רודב) ,אנםיב 'ר

 תבשב (איעליא) אייל 'ר םשב רמא
 רסח םשו ק"ומ שירב ל"צ ןכו ,ו"ה ב"פ
 רמא | בידינימש .אמוחנתבו  ,אייל . תבית
 גיפי: תומביבו  ,(אבא :רב) + אווח יה .םשב

 םיחספו :?אחא !"יר .םשבי/ררסלפ ודו ה

 םשביאב"'רב זונה .אנפלכ | "להם
 'חב רכזי "ה םשב ב"ה .יר"פ .תפשתושה

 ,אנינח

 ט"ה ג"פ תומביכ ןיבא 'ר וניצמ וירבח
 היכלב  'רו יה -.םש בע. המשו | קלנתש
 ר"א -- היכרב 'ר ביתה ה"פס תורשעמכ

 .'וכו אנסיב

 יהיב - אר ב

 ,ימא .ר"א 'אריכ ר"א . ,ןכ .הפוסי דכמ
 ר"בג .,ימא ל"א . .האריב "רמא/ה הל "פשו
 ,יהיב :ר .םשב יאנהב רב אבא: "ההקומ 'פ
 'ר שיו .הטוסד: ג"פר .ימלשוריב רכזנ :ןכו
 ,וחגי"פ לאומש 'דמ יריב 'רד הירב עשוהי
 ןושרג .רב אדא .ז"ר .ז"ה. י"פ .. תומורתבו
 'רד ןיליא ןמ .דח ב"פס םיחספו ,ייריב 'ר
 רכבו תל הוא יגסוב

 ,אבא ךרע .האריב אבא

 ם
 םיריב ל"א םוחנ ר"א גהנ תוכרכ כמ

 ןילוחבו ,האנב 'ר ונמו דחא ןקז םושמ
 ית.

 %וו
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 ןקז םושמ םייריב .ר"א .םוחנ ר"א ,הצ
 .ומש בקעי 'רו רחא

 ,םוניטבא.::תוכ

 ויהש ה"פר םילקש הנשמב ורכזנ
 היהו ,תרוטקה השעמ לע שדקמב םינוממ
 תרומקה השעמל תדחוימ הכשל םהל
 םוניטבא תיב תבשל תארקנ התיהש
 אמויבו ,,טי ארמגב םשו ה"מ א"פ אמויכ
 וצר אל םוניטבא תיב לש אי"מ ג"פ
 םש ארמגבו ,תרוטקה השעמ לע דמלל
 אירדנסכלאמ ואיבהו םימכח וחלשש חל
 םישדחה ךא םירחא ןינמוא םירצמ לש
 ,םתומכ ןשע תולעהל ךיא ועדי אל
 תיב לש ןרכש לפכל .םימכח | וכרצוהו
 אלש םתיאר המ םולאששכו םוניטבא
 אבא תיב לש ויה ןיעדוי ובישהו ,דמלל
 םדא דומלי אמשו ברחיל. דיתע הז תיבש
 לעו ,ךכב ז"ע דובעיו .ךליו .ןגוהמ .וניאש
 אל םלועמש ,חבשל ןתוא ןיריכזמ "ד
 ןיאשונשבו ןהיתבמ תמשובמ הלב התצי
 םסבתת אלש המע ןינתמ א"קממ השא
 אובו

 ה

 תינטב ןב לואש אבא רמא ,זנ םיחספב
 תיבמ יל יוא ןינח ןב .ףסוי אבא םושמ
 תרובחמ ויחו  ,ןתלאמ יל יוא  םותייב
 ,ינש .תיבד ג"הכ

 תיבד ןהנוי 'ר ךרע .ןירבונ תיב

 וירכו
 .וטדנ:תיב

 םינוממ ויהש א"מ ה"פ םילקשב ורכזנ
 אמויבו ,םינפה םהל השעמ לע ינש תיבב
 םדא םושל רמלל וצר אלש אי"מ ג"פ
 ,חל םש ארמגבו ,םינפה םחל השעמ תא
 לש אירדנסכלאמ םירחא םינמוא ואיבהש
 תיבו ,ןתומכ תודרל ולכי אל ךא םירצמ
 ולפכש דע ןתבאלמל רוזחל וצר אל ומרג
 ןיצור םניא ןכלש ורמאו ,ןרכש םהל
 שיש םינפה םחל השעמ םדא םושל רמלל

 דיתע תיבהש םהיתובאמ הלבקב םהל
 ןוגה וניאש םדא דומלי אמשו ברחיל
 מ "ד לעו ךכב ז"ע ךובעיו ךליו
 תפ תאצמנ אל םלועמש חבשל ןתוא
 םחל ישעמ ורמאי אלש םהינב דיב היקנ
 | ,הז םינפה

 ,םיאנומשח לש ןיד תיב
 :ול ז"ע ארמגב ןורכז םהמ ונל ראשנ

 םיאנומשח לש ד"ב רמא ימיד בר אתא יכ
 םושמ בייח תירכנה לע אבה 5ארשי ,ורזג
 יכרד ירפסב הזב וכיראה רבכו ,א"גשנ
 לא בורק רתויו ,הנשמה אובמו הנשמה
 ןנחוי ןב והיתהמ םקש תעה ןמש תמאה
 הדוהי ימי ףוס דע ןוי יכלמ דגנ וינבו
 הרופמ שדקמהו םילשורי התיה יבכמה
 שרופמכ הפצמ ריעב ויה םהו ביואה ריב
 ושע זאו ,ןופיסויו םיאנומשחה ירפסב
 ןודל וכרצוהש ס"לב העש יפל ר"ב םהל
 ב"פ א"ה םיאנומשחבו ,העש תוארוה

 הרעמב שיא ףלאכ ןוילע ידיסח וצבקתנשכ
 ורמאיו תבשה םויב םהילע ואב ביואהו
 ונעיו ךלמה רבדכ ושעיו ואציש םהל
 תאו השענ אל ךלמה רבדו אצנ אל םהל
 הברקב רשא םישנאהו ,ללחנ אל תבשה
 םיואהו -- ןכא תוריל םהידי תא ומירה אל
 | .םלוב תא גרה

 וצעויו -- רבדה ועמש ויערו והיתתמו
 םויב ונב וניביוא ומחלי םחלה םא םלוכ
 ונשפנ לע ונדמעו םתארקל ונאציו תכשה
 לעו ,תורעמב וניחא תומכ תומנ אלו
 הרומב ך"נר םכחה לפנ תאזה האיצמה
 לעב קיזחה הרחה וירחאו ןמזה יכובנ
 הכלהה השרחתנ ואש 76 רצ ב"חב ר"וד
 תבש ללחל רתומש םיאנומשח לש ר"בב
 ב לקלנ תועמ םהירבד : לכו  ,הסחלמב
 . םיואה דגנ ושפנ לע דומעל רתומש ןירה
 הרות :הנהנש םוימ  אוה הז \ תבשב
 תבש החוד שפנ  חוקפ יכ ,לארשיל
 שרופמכו (פהב תומיש אלו) םהב יחו שרופמכו
 תשרד וז ןיאו ,תבשב וליפאו התדר דע

 יאמש



 םותיב ה םיסל לש ד תב

 שרופמ ןכו ,טושפה טשפ אוה ךא יאמש
 םימי העבש ריעה תא ופיקהש וחיריב
 םיאנומשחה תצע ךא ,תבש ילב העבש ןיאו
 םידיכסחה ושעש ךרדכ ותומי אלש התיה
 תבש ללחל םיאשר ויה אל םהש ,הרעמב
 ז"ע רובעל וא םהל היה דחא ךרד ךאו
 היה אלש ןעי םשה שודיק לע תומל וא
 ,ביואה .דגנ .דומעל ןייז .ילכ םוש םהל
 תבשה םויב םואתפ אבש ימלת ימיב ןכו
 אבש םהתעו לע התלע אל םלועמש
 שארכ ץעי והיתתמ לבא ,םהילע םחלהל
 חימצי אלש רמאו המחלמ רובגו םעה
 ,םשה תא ושדקי םלוכ םא הבוט םוש
 רגנ המחלמה ירשקב דומעל םיכירצ ךאו
 תבשה ללחל רתומש דבל אל זאו ,ביואה
 רבכו ,רורב הזו אכיא .הוצמ .םג ךא
 רכייר ןבואר 'ר םכחה ברה הזב ךיראה
 .26 רצ 'ד ץבוק הגספהב

 ברקמ העשרה ורעיבו 'ה םעישוהשכו

 שדקמה תא ואצמו םילשוריל ואבו ץראה
 תודמב רמאנ ןוי ילרע וצקשש חבזמהו
 תיב וזנג הב תינופצ תיחרזמ ו"מ א"פ
 יכלמ םוצקשש חבזמה ינבא תא יאנומשה
 לש ד"ב תאז ושעש ורמא אלו ,םו"כע
 תא ושבכשכ ףכית יכ ןעי | ,טיאנומשח
 ,ןמוקמל | ןירדהנסה וכבש 'זא םילשומו
 יעישומו ןוילע ינהכ ךא ויה םיאנומשחה
 ומחלש םינשה לכו ,העש יפל לארשי
 ןב יסוי םילבקמה ויה | זא וינבו והיתתמ
 ,םילשורי שיא  ןנחוי ןב | יסויו רזעוי
 ישאר ויה זא רזעוי ןב יסוי גרהנשכו
 יאתנו היחרפ ןב  עשוהי םילבקמה
 ,ילבראה

 םינהכ .לש ד"בל ךייש הז  ןיא ןכו
 ןז"מ א"פ ה"ר "מ א"פ תובותב ורבזנש

 ג"הכ .ינב/ ש"ע | תורבטה תובלה
 זי"פ תולהא ,ב"מ ,א"מ גי"פ  תובותבב
 ןמק ר"ב .רימת ם"לב היה ה 5
 תרהט רומשל םינהכה " תרובח ךוחב
 ורמאש ומכו  ןסוחיו םינהכה | תחפשמ
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 ,הלעמו חבזמה ןמ ןיקדוב ןיא ,וע ןישודיק

 ,םיקודצ לש ןיר תב
 הלעש םוימ ןירדהנפה ןמז ךשמ ימי לכ

 דימת ויה תיבה ןברוח דע הלוגמ ארזע
 ,לארשי ילודגו .ידיסחמ | ןירדהנפה לכ
 יקודצ השענש ג"הכ ןנחוי תנקז תעל תלוז
 ןירדהנסה ויה זא םישורפה יאנושל ךפהנו
 חמש ןב ןועמש אבש דע םיקורצה תכמ
 יכ דחא רדחא םחירבה ותמכה בורבו
 ,ץראה ימעו םירוב המהש לכל הארה
 ורבחתה ואש ןברוחה םדוק הינשה םעפבו
 לארשיו תיבה הברחנ י"עו םיעשרה ג"הכה
 ונל 'ה םיקה אלולו םתמדא לעמ ולנ
 הילכ .שו"ח התיה זא זב"יר תא עישומ
 ךרעב הכוראב יתכראה :רבכו ,םעה לב לע
 ,צרב"אר ךרעבו חמש ןב ןועמש

 ,ללה ךרע .יאמש תיבו ללה תיב

 הפה תב

 ינת + בי ט"ה א"פ הליגמ ימלשוריב
 ןינמוא םינבתוכ הריגח תיב לש יסוי 'ר
 ,'וכו םילשוריב ויה

 ,הזתנ תיב

 םינקזהו ט"ר היה רבכו = מ ןושודימב
 מ"ר הנענ דולב הזתנ תיב תילעב ןיבוסמ
 כ עיר נע

 .הפירצ ..תיב

 תיב תחפשמ ,תוידע ףוס הנשמב ויוכזנ
 ןב ! וקוקחרו| ןהריה .הבעבוזהתיה" ה פזרצ
 .עורזב ןויצ

 אנויב 'ר ,ךרע ,תבוי ב ב תתב
 ,ארבז רב

 םותיביה

 יטסוי 'ר ד"ה ד"פ ןיבוריע ימלשוריב
 יר יטיצמו ,םותייב "ה י'םשב הסים וש
 ,חידד"פפ ר"ב  סותייב ןב עשוהי

 םותיב
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 .ןינוז ןב (סותייב וא) סותיב
 הלודגה החפשמה םוחי לכ ראבנ ןאכ

 .תאזה
 ןינוז םשב ארקנ היה החפשמה יבא

 ,טמ םיחספכ הנביד ג"ר לש הנוממ היהו
 לש הנוממ ןינוז אבו -- רמוא צב"אר אינת
 םותייב רנבו'/(ןזחה ןיבוזיהז :ןיאנ) הפו יח
 דולב היה ובשומו רישעו לודג םדא היה
 םינקזו ג"רב השעמ םיחספ ףוס אתפסותכ
 ,דולב ןינוז ןב םותיב תיבב ןיבוסמ ויהש
 םיחספכ תוישעמ ונממ רפיס הדוהי 'רו
 יב הדוהי בר אלו ל"צב) הדוהי יבר רמא .,זל
 הז רבד  (בי"ה ב"פ םש אתפסותב אוה רוקמה

 ימלשוריבו) םימכחל ןינוז ןב םותייב לאש
 הנביב םימבחו ג"ךל לאשש ד"הס ב"פ םש

 ןירייוצמה ןיקירס ןישוע | ןיא ורמא מ"מ
 ןירופא ןיקירפה לכ ורמאי ל"א --- חפפב
 :זכ הליגמבו | ,+ןירתומ םותייב יקורסו
 ןב סותייבב השעמ הדוהו ר"א ,גס מ"בו
 ןכ א"ר פ"ע רכמ והדש השעש ןינוז
 אלו .ללמכ) תרגמה רבי ב"כ כו ,הנרוע

 סותייבב השעמ (אתוירב אוה יכ הדוהי בר

 ןיקבודמ םיאיבנ 'ח ול ויהש ןינוז \
 תבש אתפסותבו ,עב"אר פ"ע דחאכ
 סותיופב :.השעמ "החותנ ראה דיפ

 ןנוצ .לש .ילב רול .ןיאלממ .ןיהש ןיגו-יזב
 ,ש"עו

 ו"ע .,ג"מ ה"פ ם"ב הנשמב רכמ כו
 איבהש :ן"ב  םותייבבי השעמ במ 'ת"פ

 ,'וכו םימכחל לאשו -- הניפסב תורגורג

 ובר :!ימיב" דוחה קו חה נד ;רנבו
 הלקנשךכיברל י. ןינו לא פק ,ביבכ
 שודקה וניבר יבר לע הנובה םשו) וז המוא לש

 ןינוז .אפ תבשבו ,(יבר לע יברמ םש השקמש
 לש םינבא יתובר ל"א אשרדמ יבל לע
 אנוז .ה"פר .ש"עפו ,הספב .ןרועיש .ּכה"יב

 ,יברל .לאש
 תבשב יברד ודימלת היה םותייב ונבו

 הנושו בשוי היה ןינוז ןב םותייב ו"ה ח"פ

 ,אנוז ךרע ןייעו ,יבר ינפל

 השעלא ןב--ןינוז ןב םותיב

 פותייב תיבש ,זנ םיחספ וניצמש ןעיו
 ול הארנש ןיסחויה איבמ ןכל םינהכ ויה
 ,ןהכ היה ןינוז ןב פותייב םגש

 ,אטוולב
 ןח יד םשכ רמא ,אי  ןיכרע  רכזנ

 היקזח :חכ םשו ,םכח םש אוהש י"שרפו
 רשפאו ,ונב אוהש רשפא וטוליב רב
 ןועמש 'ר ד"פר םיחספכ ןועמש אוה ומשש

 ,הנינח 'ר םשב הטולוב

 .תרוינה אירולב
 ביתכ ג"ר תא הלאשש :זי ה"ר הרכזנ

 ,'וכו 'ה אשי ביתכו םינפ אשי אל רשא
 ,הל .בישהו ןהכה יפוי 'ר הל לפטנ
 השעמ וט"פ אב :אתלכמו ומ תומביבו
 ולבטו הידבע ומדקש תרויגה אירולבב
 ,הינפל

 ,אצלב
 ע"ר תא לאשש מדטכ"פ הבר תומש רכזנ

 עבונ רמאמה לבא ,השענ שערה ןכיהמ
 והילאש םשו ג"ה ט"פ תוכרב ימלשורימ
 םילהת 'דמב אבומ ןכו ,יארוהנ 'רל לאש
 ,הכדדק"פו .בידחי"פ

 ,הייחא ןב
 היהש ה"פר םילקש הנשמב רכונ

 "יפו םייעמ ילוח לע שדקמב | הנוממ
 םיפחי ןיכלוה ויה םינהכהש ןעי ארמגב
 רשב ןילבוא ויהו הרזעב הפצרה לע
 ,םייעמ ילוח ידיל ןיאב ויה םימ  ןיתושו
 .ןהלש אפורה היה אוהו

 ,סונגיטנא ןב ךרע .םטטא ןב

 ןב סו ךרע | ןירופיצמ םילא ךב
 | ,םילא

 ,השעלא ןב
 ₪ לנכ ובר לש ונתתו. לודג רישע .היה

 ןב קיה ,יבה .רב .ןועמש 'רד .אלולהבו..,אנ
 השעלא ןבו ,ארפק רב םגו ותשאו השעלא
 לובסל לוכי היה אל הרות ןב היה אלש

 תא



 היי רם כ ךכ . 0 הל

 אוה אצי ןכלו ויללעמו ארפק רב תא
 לודגה םכחה ארפק רבו ,םשמ ותשאו
 ק"ומ ומלושתריב רפוסיו ,וילע האנשה רטנ
 האור התא אלה ארפק רב ל"אש ג"פר
 לכות אל תא ךאו מ ןילאש אמע לבש
 ורדמלו ,לאשא המו ל"א | ,ךיפ חתפל
 םימשמ לואש תחא הדיח יברמ לאשיש
 לכ תרחפמ התיב יתכריב הימוה הפקשנ
 םישישיו ואבחנו םירענ ינואר םיפנכ ילעב
 דכלנהו וה וה ורמאי םנה .והמע המק
 ןברק ירישה שרפמ בטיהו | ,ונועב דכלנ
 ןב היה אל השעלא ןבש ןעי ותנוכש
 ןתח תויהל וזכ המר הלעמל עיגהו הרות
 וארייתה ונממו דואמ וריקוה יברו אישנה

 הדיחה :רמול והמל ,ןכל :5בר /:ידמק תו לב
 יבר ךפהשכ היה ןכו = ,(ותנובו יפו פה
 יבר ל"א קחוש ארפק רבש הארו וינפ
 .ןקז ךריכמ יניא

 אשעלא ןב רזיפש םש םירדנב רכזנו
 ,ג'הכ לש תרופסת דומלל הברה ןוממ

 רבד רשפ .ורפסכ" ןמפויר "רמה

 ןב היה אשעלא ןבש רמול הצרי 49 דצ
 ןמ דואמ קוחר אוהו ,רחא -- עשילא לש
 לש ותבש :וט הגינח שרופמכ תמאה
 איהש ל"או הסנרפיש יבר ינפל האב רחא
 וערזמ שי ןיידע ל"א רחא לש  ותב
 םאו ,'וכו ול ןינ אל ביתכ אהו םלועב
 לאש ךיא כ"א ונתח היה עשילא ןב
 ! תאזכ

 ,םונגיטנא ןב
 לבבמ תורוכב הלעהש ד"פס הלח רכזנ

 אברעמ ינבד אתינתמבו ,ונממ ולבק אלו
 ,םטמא ןכ סרג

 ,הזרא ןב
 הנוממ: היהש ה"פר םילקש רכזנ

 ב"פ םש אתפסותבו ,לצלצה לע שרקמב
 ,איה איהו ןכודה לע הנוממ היהש ד"ה

 ו
 לע הנוממ היהש ה"פר םילקש רכזנ
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 תוקלהל הנוממ היהש ב"ערה 'יפו) עיקפה
 ימלשוריבו ,םהיתורמשמ לע םיגשי ואצמנש םינהבה
 הרונמ לש תוליתפה לע הנוממ היהש שרפמ םש

 אברעמ ינבד אתינתמבו (הבאושה תיב לשו

 ,יאביב ןב ,גכ אמוובו ,יכב ןב םרג

 .גב גב ןב ןנחוי ךרע .גב גב ןב

 .(ןיהוב רב וא) ןייחוב ןב
 האפ ןתנ ןייהוב ןב ר"ת ,זנ םיחספב

 רמא --- םיינעל ןאצמו ויבא אבו קריל
 ינפמ אל -- םכילעמ וכילשה ינב םהל
 ןיא םימכה ורמאש ינפמ אלא הרצ יניעש
 ר"פס םש ימלשוריבו ,קריל האפ ןינתונ
 ןיי איבמ ןב וארקו הזה השעמה אבומ
 וכירצה א"פש ונממ השעמ איבמ ןכו
 דועו אביקע 'ר תא וחלשו הבדנל םימכח
 רענהש ועמש ותיבל ואבשכו ומע דחא
 והוצו לוכאל םויה חקינ המ ול לאוש
 ידכ לומתאמ ראשנש המ תוקרי חקיש
 םהל וכלה תאו ועמששכו לוזב הנקיש
 םעה לכש רחאל ךאו ,וינפ תא ואר אלו
 המל םלאשיו וילא ואב ןהיתובדנ ונתנ
 המ ול ורפסיו הנושאר וילא ואב אל
 המ, םהל ןעיו ,ולש רענהל הוצש ועמשש
 יניב המ אל ןיתעדי  איילמ ןיבל יניבד
 ףוסבל ילא םתאבש כ"פעאו "יארוב ןיבל
 הרמ םכל ןתת איהו ל"או יתשא לצא וכל
 הלעב םא ןלאש הלצא ואבשכו ,ןירנד לש
 ל"א ,השודג וא הקוחמ הדמ ןתיל הוצ
 םאו השודג םכל ןתא ינא ל"א ,םתס הוצ

 ,יתבותכמ , תחפא לעבור הגב
 תא הל לפכ התקרצ תא הלעב עמששכו
 גדב"פ ר"סאב אבומ השעמהו ,התבותכ
 םיחספ אתפסותבו ,ןיהוברב ארקנ םשו
 .הבנ לש רכב ארק נפט

 יהב 3
 םילקש רכונו .יאבז ןב נחי בר .ןמזב

 ירבוב .ןב..היעה .הדוהי = ריאה אוב

 רמא אמוח וניא לקושש ןהכ לכ הנביב
 ינבד אתינתמבו ,'וכו יכ אל זב"יר ול

 אברעמ
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 ךוהעה תפרג/הוילרבןפיןב.םרג :אברעמ

 ,ןיפחויהו

 ,םיינוב ךרע .םיינוב ןב

 ,חיטב ןב
 ןב ןנחוי ןברד היתחא .רב היה אוה

 ןיטיגכ םילשוריד אנוירב שירה היהו יאכז
 ארקיס אבא םשב ארקנ םש ךא ,,ונ
 לבא ,(ןיקירקסה שיר היהש ןעי ם"לב הזו?

 ,חיטב ןב םשב ארקנ אל-א"פ ר"כיאב
 ןברוחה .תעשב הנוממ היהש םש ורמאו
 שיא היהו ,םתוא ףרש אוהו ,תורצואה לע
 םילב .הנשמב :רכונש ' הזו  ,המוקה לרב
 ופורגא אוהז לודג ףורגא אלמ ב"מ זי"פ
 חימבא ןב :זל תוכרבבו ,חימב ןב לש
 היהש זב"ירד ותוחא ןב אוהש ג"ר 'יפו
 ,רתויב לודג שיא

 רב פ הש הכו כ

 .אריתב ןב

 יב. ,עשוהי ירי. \,ההומ "רי. ההע | לע

 ,אריתב ינב ןועמש

 .הבצןב
 הנוממ היהש א"מ ה"פ םילקש רכזנ

 ,םירעש תליענ לע שדקמב

 ,אלמג ןב עשוהי ךרע .אלמג ןב

 ,יאניד ןב

 ןב לש ורונת הזו י"מ ה"פ םילכ רכזנ
 אוהש ושריפ יתובר ב"ערה יפו ,יאניד

 יתעמש ינאו ,םירונת השוע היהש םדא םש
 רזעלא .שיו ,הברה \ םוגוד רב" .ונדש ש"ע
 .וכרע ןייע חצור היהש יאניד ןב

 ,אמד ןב רזעלא 'ר ךרע ,אמד ןב

 .יאפוד ןב
 היהש ב"פס םילקש אתפסותב רכזנ

 אתפסותבו ,בלולה לע שדקמב הנוממ
 ,יאפיר ןב םרוג לדנמרקוצ

 .יאסורד ןב
 בו" לכאמפ \ סטול ':לזח :יפב | לוגש

 היהו םיטסל היהש ,כ תבשכ ,יאסורר
 ,לושיב שילש ןיידע .ויהשכ וילכאמ לכוא
 ,מ"הר ב"פ ז"עב אוה ןכו

 ,ירוחמה רב ךרע .,ירודמה ןב

 .ןנחוי 'ר ךרע ,חפנה ןב

 אמוי אתיירבב רכזנ אנת ,ןגסה ןב

 ,ןגסה ןב ןועמש 'ר ךרע ןייעו :דמ

 רפקה רזעלא 'ר ךרע ,רפקה ןב
 ,יבירב

 ,אמוז ןב ןועמש ךרע ,אמוז ןב

 'א ה"ד ,אזזו תלפ ןתנוי ינבמו) ,אזְז ןב

 (בד-ב"פ

 לשומא התמש השעמ :הכ ה"ר רכזנ
 אל ,לורג דפסה ג"ר הרדיפסהו אוז ןב
 םעה ועדיש ידכ אלא ךכל היוארש ינפמ
 ,שדחה תא ד"ב ושדק אלש

 ,יאכז ןב
 קדבו השעמ ב"מ ה"פ ןירדהנס רכזנ

 ,אמ םש ארמגבו ,םינאת יצקועב יאכז ןב
 יב נחה ךפר הז ןיאר ארמנד ד"סה

 דימלת זב"יר היה זאש קיפמ ףוסבלו
 ןב וא ול  ןירוק ויהו ובר ינפל בשוי
 ןנחוי ןבר ול ורק דמילשכ כ"האו יאכז
 כ

 רמא ,בנ ןילוחכ ארומא יאכז ןב שיוו
 ,רמא | ןנחוי 'ר -- רמא יאכז ןב אלוע
 ,יאכז ןב אלוע םש 'םותה תסרג לבא
 ינב .ללהו הדוהיב השעמ ח"פ תוחמשבו
 יאכז ןבל וסנכנש (יבר רב) לאילמג ןבר
 [חובכל  יאכז ''רל ל"צו ם"מ אוהו ,לבבב

 ,יאניכח ןב אנינח 'ר ךרע ,יאניכח ןב

 .תפטוט ןב
 היהש ב"פס םילקש אתפסותב רכזנ

 ,תוחתפמה לע שדקמב הנוממ
 ןב

 ד ו



 הבזוכ ןב--ןייסאי ןב

 ,ןייסאי | ןה

 ןייסאי . ןכ ,.רמא ,:חצ \ תומבי חה
 -- דחא רג יתאצמ םיה יכרכל יתכלהשב
 לע --- ל"א | ךשרה .ימ יגב הל פה
 ,'וכו רמאו אביקע 'ר בשי הז לספס

 .קדצוהי ןב

 היהש ד"ה ה"פ הכוס ימלשוריב רכזנ
 דקרמו ויתוציפקב חבתשמ

 .(הכאושה תוב תחמשב

 .ףצי ןב

 יול .ר"א ב"ה ר"פ תינעת ימלשוריב
 הב בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי תליגמ
 .ףסאד ןמ ףצי ןב --

 .ירכוב ןב ךרע ..ירבוכ ןב

 ,אביזוכ וא הבזוכ ןב
 ןועמש היה .ומשש רמול דואמ בורק

 החפשמ םש וא םוקמ םש אוהו ,אביזוכ ןב
 .םכ"ר"פ.אי"הרב  תרכזגה

 ,עלב קוספ ב"פ ר"כיאב הז םשב רכזנו
 ןווה אלו אכורח רפכב ויה ןיחא ינש
 ילטק יוה אלד ןמת רבע יאמור :ןיקבש
 אלילכ יתינ הלימד אמס לכ ירמא .,היתי
 ,ןועמש לש ושארב  ביתינו םונאירדאד
 ר"א ,אכדה"ה ד"פ תינעת ימלשוריבו
 בכוכ ךרר שרוד היה יבר אביקע ןועמש
 הוה רב ע"רו ,בקעימ .אבזוכ ךרר ,בקעימ

 אכלמ אוה ןיד רמא הוה הבזוכ בל ימח
 ,אחישמ

 םיטפשמ רפס ףוסב םב"מרה איצוה הזמו
 ,אביזוב ןב לש וילכ .אשונ היה ע"רש
 היהש םב"מרה תנוב ןיאש קפס םוש ילבו
 א"א הז רבדש שממ וילכ אשונ ע"ר
 ךא ,הנש דק ךרעל וא היה- ע"ר .ירהש
 רודה שאר זא היהש ע"רש ןעי ותנוכ
 ךלמ ".אוהשי .וילע  רמא "עלא כ
 לארשי ירע לכב ויתוריבג םסרפו חישמה
 יפלא תובבר אביזוכ ןב לא וצבקתנ ז"יעו
 ימלשוריבו ר"כיאב םש ורמאש ומכ ,לארשי

 ץפקמ היהש)
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 תחת וצבקתה ברח יפלוש ףלא םיתאמש
 והוצו  דחאו רחא 'לכ תא 'ןחבו = ,ולגד
 ךא ,וידי תועבצאמ תחא וברחב ץוקיש
 יתמ דע ול וחלש לארשי ימכח ועמששכ
 ? ןימומ ילעב לארשי תא השוע התא
 ןמ זרא רוקעל ולכי םא ןנחב זא ינמו
 ופסאתה זאו ,ןסופ לע ןיבכורשכ ןונבלה
 םש רפוסיו ,ףלא םיתאמ דוע ולנד תחת
 םיביואה וקרוש עלקה ינבאש ותרובגמ
 לודג חכב רוחא  בישמ הוה  ויברב לע
 הכמ ויביוא הנחמב הבה יכ דע כ"כ
 ,הלורג

 אוהש תמאב הוק ותרובג הארשב ע"רו
 אתרות ןב ןנחוי 'ר לבא ,חישמה ךלמ
 ןיידעו ךייחלב םיבשע ולעי ,אביקע ל"א
 ,אב אלדור ב

 יפכו ,רתיב ריעב רצבתה אביזוכ רבו
 ילודג לכמ ןירדהנפ םג המש רסי הארנה
 םש היהש :זי ןירדהנפ ורמאש דע לארשי
 רבלמ ,תונושל המכ ועדיש םימכח השלש
 דע םיברה תושררמ יתבו תויסנכ יתב
 רמאל םינטקה םידימלתה םג וראפתהש
 וללה ןיבתכמב ,ונילע םיאנושה ואבי םא
 ,םתוא ןירקודו ןיאצוי ונא

 ומש לע תועבטמ םג איצוה אביזוכ רבו
 תימלשורי, .,תויבווכ .. תועמ וצ "בב
 תימלשוריו אביזוכ ןב לש עבטמ י"שרפו
 םינש שלש לארשי לע הכולמ השעו ,ויה
 ולמ הברה ורמאש .בע .. תומביב .הצחמו
 םו"כע םובשמש י"שרפו) אביזוכ ןב ימיב
 םהלנו אביזוב ןב דיי "הרבנו ךתיב .ךרבפ (םבו=כ

 ,(הצחמו םינש 'ג לארשי לע ךלמו םוחצנו םהב

 ד"פ תינעת ימלשוריב אוה ןכ תמאבו
 לע סוניירדא רצ הצחמו םינש 'גש ה"ה
 ותוכלמש :זצ ןירדהנפבו | (רתוב = ךרב
 ,הצחמו םינש 'ב ךא הכשמנ

 ,םינוש םינפואב רפוסי ותתימ תביסו
 ךלמ אביזוכ רבש רפוסי : גצ ןירדהנסב
 ,חישמ אנא ןנברל ל"א הצחמו םינש 'ב
 יזחנ ןיאדו חרומד ביתכ חישמב ול ורמא

 ןנא
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 אלד והויזחד ןויכ ןיאדו .חרומ יא ןנא
 תינעתב ימלשוריבו ,והולטק ןיארו חרומ
 רזעלא 'רש רפוסי םש ר"כיאבו םש
 היהו רתיבב היה אביזוכ רב דוד יעדומה
 םימלועה ןובר .רמאו םוי .לכב .ללפתמ
 חכ ןתנ הזה דיפחהו םויה ןידב בשת לא
 לע דומעל אביזוכ רב ילייח לכל המצעו
 דגנ םחכ יצמאמ לכב םחלהלו םשפנ
 ,לודגה  ביואה

 עריש דחא יתוכ היה םיאמורה ליחבו
 ימור אבצ רשל רמאיו םתרובג דופ תא
 תשלפתמ תאזה תלוגנרתה רשא רוע לבש
 אנ הכלא התעו םהל לכות אל רפאב
 לא בנגתיו ,ךרדה ןמ ותונפל ךיא האראו
 ואצמו יעדומה א"ר תיב לא אביו ריעה
 יתוכה שעיו 'הל ללפתיו ותילטב ףוטע
 א"רו | ,ונזאב המ  רבד . ןל/ שחולכ ע"א
 ,ויתוביבס השענה לכמ המואמ ערי אל
 יתוכה תא וספת השעמה וארש םישנאהו
 והודיחפהו ,אביזוכ רב ינפל והואיבהו
 ןעיו ,א"ר םע רפירש .המ .תמאה דיניש

 הצורש דוס ול רפמ א"ר יכ המרמבו ףנחב
 ארקשכו ,רסיקה דיב ריעה תא ריגסהל
 םע רביד המ | והלאשיו א"רל אביווכ רב
 אל יכו המואמ עדי אל יכ והנע יתוכה
 וב טעביו המח אביזוכ רב אלמתיו ,והאר
 תמ דודש רוהטהו שורקה א"ר לופיו
 לילאה יער יוה, הרמאו ק"ב התציו הצרא
 ונימי ןיע לעו וערז לע ברח ,ןאצה יבוע
 לארשי לש ןעורז יעדומה א"ר תא תגרה
 שיאה ותוא לש ועורז ךכיפל ןנימי ןיעו
 ."ההכת ההכ ונימי ןיעו שבית שבי

 הבווכ .ןב :יינףהנו .ריעהי הרפלנ: דימו
 לאשו םוניירדא יבג הישיר תא ואיבהו
 היתילטק אנא יאתוכ דח ל"א הילטק ןאמ
 הכורכ שחנ אצמו הימוטפ ינארה ל"א
 ןאמ הילטקר אהלא ילוליא רמא וילע
 ,הילטק ליבי

 ל"זו הלבקה .רפסב איבמ .ר"בארהו
 ומשו דחא דמע (וירבחו ע"ר) ולא ימיבו

 עובש אבלכ ןב

 די חלשו דוד ןב חישמ אוהש ןעמו אביזוכ
 והנשמ גרהו ימור ךלמ ןואיטסמד ךלמב
 רתיבב הז אביזוכ ךלמו -- י"אב היהש
 ,ותוכלמב תמו :תיבה ןברוחל .בנ תנש
 ונב ךלמו תמו -- שופור ומשו ונב ךלמו
 סוניירדא הלע | וימיבו סולימור םשב
 תיבה ןברוחל גע תנשב רתיב תא בירחהו
 ינורה ויה זאו שילמור תא גרהו ,באב 'טב
 .תובלמ

 .עובש אבלב ןב

 יול ר"א ב"ה ר"פ תינעת ימלשוריב
 הב בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי תליגמ
 ינשו אוהו ,בלכד ןמ עובש אבלכ ןב
 תסכה תיציצ ןבו ןוירוג ןב ןומידקנ ויערמ
 רצשכו ,,ונ ןימיגכ םילשוריד ירישע ויה
 ןילוכי ויה םילשורי לע רפיק סונייפפסא
 אכ ןמז ךשמ םילשורי ישנא לכ תא ןוזל
 לכ תא ופרש םהבש ןינוירבה ךא ,הנש
 ןב ארקנ ןכלש םש ורמאו ,ןוזמה תורצוא
 ,לודג הקדצ לעב היהש ןעי עובש אבלכ
 אוהשכ אצי בלככ בער ותיבל סנכנה לכו
 לש ןוזמ םהל ויהש ו"פס נרר"אבו ,עבש
 ןב .ןנחוי ןבר ינפל דימת :ובשיו ,הנש בכ
 ,םתובישח בורמ יאכז

 הפ נראו ,נ םירדנו !בפ .תובותבבו

 היה ה"ע היהשב אביקע 'רש רפוסי ב"ה
 התאר לחר היפיפיה ותבו ,ולצא העור
 תשרב הלפנ ילעמו עונצ אוה היבא העורש
 המיכסהש הבל תא ול התליגו ומע הבהא
 ,דומלל :ךליש יאנתב ךא  וילא אשנהל
 היבאל עדותנשכו ,הענצב ול השדקתנו
 ינפל. דומלל ךלה ע"רו ,ותיבמ םשרנ
 בער תפרח הלבס איהו ,עשוהי 'רו א"ר
 ,אושנ לוכי אל היבאש דע הנש בכ ךשמ
 םידימלת םיפלא המכ םע ע"ר אבשכו
 וילא אב ,אוה ונתחש עדי אל אוהו וריעל
 לע לפנ זא ול עדונשכו ,וררנ ול ריתהל
 ,ותורישע תיצחמ ול ןתנו היפא

 ןב



 אריס ןב---אראמ ןב

 ,אראמ ןב
 רמא רהב שיר ןשיה אמוחנת רכזנ

 אמוחנתבו ,'וכו אנינח 'ר רמאש פ"עא

 ןב סרוג .ד"הסכו אמא[ "ןב םדט/יבוב

 .אראמ

 ,ןייהוב ןב ךרע ,ן'י איבמ ב

 ,טילקמ ןב
 היהש ב"פס םילקש אתפסות רכזנ

 ,חלמה לע שדקמב הנוממ

 .סננ ןב ןועמש ךרע ,םגנ ןב

 ,רצנ ןב
 שבכו םיטסל היהש .אנ תובותכ רכזנ

 ח"פס תומורתבו ,םהילע ךלמו תורויע
 'רו ימא  'רל "רמא .אתובלמ היבש |

 ,'וכו רצנ רב לימק אריספס ארהב לאומש
 ,וחוע"פ ר"ב ןייעו

 ,רבס ןב
 םע ארונ השעמ ונממ איבמ ר"הסב

 רפסמ ,שיל ןב ןופיפש םשב דחא ח"ה
 ,ש"ע ןטק תוישעמ

 ,אריס ןב
 ותמדקהב באז ןב םכחה ךיראה רבכ

 תמא וירבד לכו ,אריס ןב רפסל הרקיה
 ןועמש ןמזב היהש רמול הצורש המ תלוז
 ןוכנ רתויו ,םה תמא אלל ינשה וינוח ןב
 םירפסל אובמב ןראהכייא םכחה תעד
 וינוח ןב ןועמש ןמז ףוסב היהש םיפסונה
 קירצה ןועמש ךרעב ונראב רבכו ,עודי .ןב
 ינוח ןב ןועמש אוהש תורורב .תויארב
 אלו גה"נכ יריישמ היה אוהו  ןושארה
 ,תוטעומ םינש ךא ג"הכ היה אלש ינשה
 ?ארשי ימכח ילודגמ היה אריס ןב הזו
 תעשב קירצה ןועמש תא תוארל דוע הכזו
 נ"פר ורפסב איבמ רשאכ שדקמב ותדובע
 ,ג"הכה וינוח ןב ןועמש תלודנמ

 טלדרמ"פ ורפסב רכזנ אריס ןב םש
 | ןב עשוהי ינאו ל"זו באז ןב תקתעהב
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 םוגרת שארבו ,םילשורי ידילימ אריס
 ןב ןועמש ןב עשוהי ע"א םתח ימראה
 ,אריס

 ורפס תרקיו לדוג תא ראתל הנהו
 יכ רפסה לכ תא קיתעהל ונא םיכירצ
 'ה תכרב אלמ ולוכו םידמחמ ולוכ אוה
 ןכלו ,ליכהמ ןוילגה רצקת זאו ,ותאריו
 םיחרפ הפטקנו ורפס לב ינפ לע רובענ
 ,ונממ

 לכ וינפל ויה רבכש םיאור ונא ורפסב
 ריכזי אוה ,םימותחו םיכורע שדוקה יבתכ
 רפסו ,דודל םילהת רפס תא חמ"פב
 לאקזחיו הימרי  רפסו ,המלשל ילשמ
 ףוסו  ,םיאיבנ רשע ירתו ,הבכרמ השעמו
 אבל דיתע והילאש יכאלמ לש קוספ
 לע םינב בל בישהל ה .םוי' 'אוב  ינבל
 רבכ הארנכ םימיה ירבד רפס םגו ,םתובא
 דבלמ ל"וו טמ"פב בתוכש וימיב םלשוה
 הדוהי יכלמ לכ הישאיו והיקזחיו דוד
 ירבד רפס םא ךא ןיבנ הזו ,תושעל וערה
 ,םיבלמ רפס דבלמ ,ויניע דגנל היה םימיה
 היה וימיבש י"בכ"פ ורפסב וניצמ | ןכו
 לבא ימי העבש בשיל עובק ןידל רבכ
 פ"עבש הרותה לכש ןיאור ונא הזמ ,תמל

 ,וימיב' יה רבב | תונקתהו הוס
 ןיאש ןעי שוריפב ריכזי אל רשא תאו
 אלו תודמה תרהט םע ךא ורפסב ול
 ,הכלהה םע

 ורבדיש המ םישודקה וניתובר לא אבנו
 ,ויתודוא

 ןב ירפסש וקפפ ה"פ םידי אתפסותב
 ךליאו ןאכמ ובתכנש םירפסה לכו אריס
 ןיא (שדוקה יבתב תא גה"גב ומתחש םוימ)
 רפסהש ןיאור ונא הזמו ,םידיה ןיאמממ
 שדוקה יבתכ רחא ןושארה היה אריס ןב
 ,רפסב בתבנש

 רמאו ףסוי בר קספ :ק ןירדהנסבו
 לבא ,ירקימל רוסא אריס ןב רפסב ףא
 היב תיאד אתוילעמ ילימ ומצעב רמא
 מ"מ ארמגב ורטו ולקשו | ,והל  ןנישרד

 רמא
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 ואצמש םירבדה לכו | ,ףסוי בר ןכ רמא
 אצמנ אל תמאב םהיניעב הרשי אלש
 תוקתעה םושב אלו ונלש אריס ןב רפסב
 ,הזה רפסמ

 לפ ..איבנ,  רנתפאלמ לגרל 3 רגחנאו
 ומשב ל"זר ואיבהש םיברה תומוקמה
 יבתכל טעמב והובשחו  וירברב ושרדו
 ןב רפסב בותכ ןושלב ורמאו שדוקה
 ,אריס

 אריס ןב רפסב בותכ ,ורמא ,גי הגיגחב
 ךממ הסוכמבו שורדה לא ךממ אלפומב
 ךל ןיא ,ןנובתה תישרהש המב רוקחת לב
 א"ה ב"פ םש ימלשוריבו ,תורתסנב קסע
 המ ךממ האילפ אריס ןב םשב רזעל 'ר
 המב ,רוקחת המ לואשמ הקומע ,ערת
 ,תורתסנב קסע ךל ןיא ,ןנובתה תישרוהש
 רכב לרוב "כ .םשבי אה כדח"פ .ר"בבו
 ;הוקחת לב הממ  קוחב . ,שורהת לא
 לא ךממ הפוכמב ,עדת לב ךממ אלפומב
 ךל | ןיאו ןנובתה תישרוהש המב ,לאשת
 חינם. אריס ,ןבב .אוהו  .,תורתסנב קפע
 לו .םי"פ םי"פ | ,ן"פ ,ימראה :.םוגרתבו
 אל ךנימ ןיפיקתדו אעבת אל ךנימ ןישקד
 לכתסא ךניטלשאד המב (רוקחת) בקעת
 כהבו . החנכב לש .אתלכות .ךל תילו
 ימלשוריהו ילבבה ירבד ללכנ ולאה םירצקה
 .רטלכ .קיתשה :החא לכ .ךאג שבו
 (םינטק םייונישב :ק ןירדהנסבו) + גס תומביב
 הבוט הנתמ הבוט השא ם"ב רפסב ביתכ

 קיחב (הלעבל תבית רפח ןירדהנסבו) הלעבל

 השא וב"פ ס'בב אוהו) ןתנת םיהלא ארי
 םוגרתבו הנאצמי םיקלא ארי הבוט הנתמ הבוט
 ןמ לחדד ארבגל בהיהת אתבט אתתנא ימראה
 פ'בב) הלעבל תערצ הער השא ,(הירמ
 השא וכ"פ םשו התרצ הברת הער השא גלחהב"פ

 האצמ ,ףרוע השק רקב דמצב הלעב תיבב הער

 אפרתיו הנשרגי היתנקת יאמ ,(ברקע אצמ

 תורכ ךבלב הנגיא סא הב"פס ם"בב) ותערצמ

 השא ,(הנהלשת ךינפ לעמו הל ןתו ךתיוג יצח

 םילפכ וימי רפסכמ הלעב ירשא הפי
 רפסמ יכ םירשמ תשא לעב ירשא וכ"פר ס"בב)

 אריס ןב

 יהובוט אתבט אתתנא ימראה םוגרהבו םילפכ וימו

 ,(טילפב 'יפ ,היל ןיפיע אתמויד לוטמ הלעבל

 ,התרוצמב דכלת ןפ ןח תשאמ ךיניע םלעה
 יכ רכשו ןיי ךוסמל הלעב לצא טת לא
 םימוצעו ותחשוה םיבר הפי השא ראותב
 ו וקצפ | היה . םיבר . .,היגורה . לכ
 ריעבמ ץוצינכ הורע רבדל םיליגרמה
 םיאלמ םהיתב ןכ ףוע אלמ בולכב תלחנ
 ימראה םוגרתבו ,אי 'י ,גדט'פ ס"בבו) ,המרמ
 ךעיצי ךימסת אל אתיב תרמ םע 'ח קוספ םש
 ךיפא 'י קוספ םשו ארמה המע גוזמת אלו
 ארפושב אקבתה אלו ןרוהנ אל אריפש אתתנאב
 ןדבא האיגס אתתנאד רינ ארפושב | ,ךליד אלד

 ורימחה ל"זרו | ,(אדקי ארונ .ךיא אתמחרו
 הנממ קחרת המע הלעבשכ וליפאש ורמאו
 לצא טת לא ורמאו ןושלה וניש ןכלו
 5 סמ תרצ רצת לא .,ךוסמל הלעב
 אב רחמ אמש םוי דלי המ ערת אל
 וניאש םלוע לע רעטצמ אצמנ ,ונניאו

 ₪ בח עגמ ',(ךב ,גנב קזספ ל"פ ם"בב) ולש

 פ"בב) ךתיב איבת לכה אלו ךתיב ךותמ
 ךתיכב רז ןכשה ,ךתיבב רז ןילת אל דלדאי"פ

 ישרוד ויהי  םיבר ,(ךאובת למע די לכו

 ו"פ ם"בב) ףלאמ רחאל דוס הלג ,ךמולש
 ,המבת לב ףלאמ דחאבו עעורתה םדא לכ םע
 לעבַו ןיאיגפ ןווהי ךמלש ולאש ימראה םוגרתבו

 ב ב. ויק ..תובותכבו | .(5 א ינמ רח .ךזאר

 םשה טע ,. ימי לכ. ,ו ק .ןירההנסו :,,ומק
 םיגג לפשב ,תוליל ףא רמוא אריס ןב
 ₪ .,,רטגמ | ,(ומהכ ..םירה.- םורמבו .:וגנ
 ,(ההאל"פ ס"בב) םימרכל .ומרכ רפעמו ,וגגל

 לכה "ם"ב רפסב ביתכ !חצ ב"בב

 לק יתאצמ אלו םינזאמ ףכב יתלקש
 ,וימח תיבב רדה ןתח ןיבוסמ לקו ,ןיבוסמ
 חרואמ לקו ,חרוא םינכמ חרוא ןתחמ לקו
 חכ'פס ם"בב) עמשי םרמב רבד | בישמ
 ,(ז'ב תקתעהב

 ב. רפסב .ביתכ :ק ץיררהנסבו
 ןשיי אל הדחפמ ,אוש תנומממ היבאל
 התורענב ,התפתת אמש התונמקב ,הלילב
 תאשנ ,אשנת אל אמש הרגב ,הנזת אמש

 אמש



 אריס ןב

 אמש הניקזה ,םינב הל ויהי אל אמש
 .(דל-במ"פ ם"בב) ,םיפשכ השעת

 השלש ס"ב רפסב ביתכ !וט  הדנ
 לוגרנה רש יתבהא אל העבראו יתאנש
 ןגרנה רש הל ירמאו התשמה תיבב
 תבש בישומהו | ,זגרנה רש הל "ירמאו
 ןיתשמו המאב זחואהו תרק ימורמב
 אצמנ אל הז) ,םואתפ וריבח 7 סנכנהו
 ימראה םוגרתב אצמנ ןורחאה רמאמה ךאו ס"בב

 וגל לגעב ןלאע אלכסד יהולגר רמאש גכ=אב'פ
 .(אתיב

 אריס ןב רפסב ביתכ ג"פ יתבר הלכבו
 םיחר ,אמלע םק הילעד אמלשל םיחר יוה
 אבי אלד אתואיגמ רהדזיאו אמע לכ
 ןיפא ארעבמ ארבנג לכל | (האי אלד ל'צ)

 ,ןיפות ףלח ןוליא אינבמו ,ןיפיפ ארקעמ
 גסמל | ןוהתעסו ןיפולאו ןיכלממ ףוילי
 אתווניע םיחר ,ןיפירט דוקיב אפיסו ןיפרות
 אריסבו אסיאמ איהד ,אתיינעל יתית אלד
 הוהד ןאמל ןיהלא איאי אל ארקי םדק
 יפלא ףלא ןריבפ אלד ןרובג דבע ןידכ
 ןעמשמ איפג ןשקנ איפרשו ןיכאלמ איפלא
 הימויכ יאגתיא אשירמ אוהו איפפתתמכ
 לכ הישובל אוהו הימילגכ אתויג ףיטע
 הימור ךיכמ הימשב ןיפצפצמל םרב ,הימוי
 המ ,אימתיו איינעל ליפממ אימש ימשמו
 םופמ חבתשיאד אייבנ הוה איאיו חבשמ
 וכינימ ןיינב ןאמ ,אייבנ ירבעב תיל אירב
 ,ארבסו המכח שיר וכלמ רתב ןיפחא
 ךבל ךנירמיי אלו ,ארש אמקמ לוחדמ
 ךבורל  תיצת אלו = ,ךבור" ןכי אל א
 אמוי ךשפנ ינהאו לכתסא ,ךבוגב רימטד
 שפנו ףוג דיקי דכ ךשה אפא לכד
 ,ךשמ

 י"ך םכחה ברה םג חכש הזה רמאמהו

 ףיסאהב רקיה ורמאמב איבהל ןאמפייר
 יתקתעה ונממ רשא 943 רצ ז"מרת
 .םירבד המכ אריס ןב רפס תודוא

 ה"פ ריזנבו ב"ה ז"פ תוכרב ימלשוריבו
 הלסלס ביתכ ם"ב רפסב אצ"פ ר"בו ג"ה
 בישה הזו ,ךבישות םידיגנ ןיבו ךממורתו
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 ס"בב אוהו) אכלמ יאניל חמש ןב ןועמש
 .(בלחופ

 וינפל התיה רמוא ס"ב גל"פר ר"קיו
 - הב קקר ,הרעיבו הב חפנו תתלחנ
 קור ,בהל תיצת ץנב חפה אידחכ"פ ס"בב אוהו)
 ,(המה ךיפב הלא יתשו הבכ אוה וילע

 הנשי םדא בל רמא ס"ב גע"פס ר"ב
 ,(טבדגי"פ ס"בב אוה) ערל ןיב בוטל ןיב וינפ

 םימס הלעה הולא רמוא ס"ב ודי"פ ר"ב
 ,הכמה תא אפרמ אפורה םהב ץראה ןמ
 אוהו) תחקרמ תא חקרמ הקורה םהבו
 ,(דדחל"פ ס"בב

 רודת םרטב ס"ב רמא חלשיו אמוחנת
 פ"בב אוהו) העתמב היהת לב ךרדנ ןכה
 .(וטדגו"פ

 שיבל בט ס"ב רמא אלתמ תקח 'פ םש
 אצמנ אלו) ךל יטמי אל שיבו דיבעת אל
 .(ונלש ס"בב

 ס"שבו הנשמב ל"זר ירמאמ המכו
 רפס ןמ םיעבונ םהירבד רשא םישרדמבו
 ,אריס ןב

 לעב היה םא ר"מ ר"פ מ"ב הנשמב
 ךישעמ רוז ול רמאי אל הבושת
 .(ח'פ ס"בב אוה) םינושארה

 לפש יוה דואמ רואמ ד"מ ר"פ תובא
 ,(זטדז"פ ם"כב אוה) המר שונא תוקתש חור

 ךרבמ .חהואו .עצוב .בה"עב ומ: תוכרב
 לכ תאמו םחלה ךרבי ןיע בוט אל-אל"פ ס"בב)
 ,(הדות אשי

 לש יותעד ןיביחרמ םירבד 'ג :זנ םש
 םיאנ םילכו האנ השא האנ הריר םדא
 בל .ןכיהרי  דגבו וגב .,אבראמ"פ  ם7בב וה)
 .(ןה תשא םהינשמו

 אל ןמת רבנ תיאד רתאב ,גס םש
 ן-בקיפ אל םילודג ןיב ס"בב) רבג יוהית

 .(לדנתת |

 לכ ;פל "באב אלו באב לכ אי תבש
 םוגרתבו חודהכ'פ פ"בב) הער השא אלו הער
 ןושיב לב ,אבלד אתוחמ אלו אתוחמ לכ ימראה
 .(אתתנאד אתושיב ךיא אלו

 ובדזל"פ ם"בב) השא בל תחמש .בנק םש
 .(הפי השא לעב תחמש

 ,הירבל אנונמה בר ל"א  ,דנ ןיבוריע
 ינב
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 פ"בב אוה) 'וכו ךל בטיה ךל שי םא ינב
 ,(בדדו"פ

 ותעד ןיאש לכ בר  רמא ,הס םש
 לא רצב רמאנש ללפתי לא וילע תבשוימ
 וניאו ארקמה רחא יתקדב י"שרפו הרוי

 אריס ןב רפסב אוה אמשו םיבותכה לכב
 הדוי לא רצב ל"צ ךא ידז"פ םש ןכ תמאהו)
 אל ימראה םוגרתו ,ה"פ תוכרב 'ה ג"הב תסרגבו
 ,(ךתולצ ילמב קיעתת

 רכינ םדא םירבד השלשב :הס םש
 בבדאב"פ ס"בב אוהו) וקחשב הל ירמאו --
 .(הילק םירמ אקחוגב אלכפ ימראה םוגרתבו

 ןתלבוס תעדה ןיא העברא : גיק םיחספ
 פ"בב) 'וכו ףאנמ ןקז שהכמ רישע האג לד
 ,(גדהב"פ

 םהילגרב רשא םוקיה לכ תאו ,טיק םש
 וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ הז
 ןימיקמ אמסו אבהד ימראה םוגרתבו אמ"פ ס"בב)
 ,(אלגר

 השע בה"עב רמאיש המ לכ :ופ םש
 ,(םב/ם ס בב)

 ח"ת לש ןילוח תחיש וליפא : אכ הכוס
 ,(ידח"פ ס"בב אוה) דומיל ןיכירצ

 ה"או םייח םניא םהייח 'ג :בל הציב
 תלשומ ותשאש ימו וריבח ןחלשל הפצמה
 ןחלשל הפצמ רבג גלדאמ"פ ס"בבו) ,'וכו וילע
 ,(םייח םניא וייח םירז

 ס'בב) הדועפב ןיחיסמ ןיא :ה תינעת
 ,(ד\-בללפ

 רבד רמול :הוצמש  םשכ הס תומבי
 וניאש רבד רמול אלש הוצמ ךכ עמשנה
 רוד תיאר םא ,גפ תוכרב ןכו עמשנ
 ס"בב אוה) סנכ וילע הביבח הרותה ןיאש
 .(ןיעמוש ןיאָב ךופ לדה ח-ב"לפ

 לא טפו פ'בב) תונקהל רוסא ,ב הטוס
 .(ךתשא תא אנקת

 פ"בב) אנחהיש אלמג םופל :גי םש
 |( בלם

 הריתי המיא םדא ליטי לא זו ןיטיג
 איבל תיהת ואל לרדפש םבב) יתיב:ךותב
 .(ךתיבב

 הרות יתארב רה"צי יתארב : ל ןישוריק

 אריס ןב

 ,(ורציב טילש הרות רעונ ג-אב"פ ס"בב) ןילבת
 ףוע לכ םיבותכב שלושמו :ב"צ ק"ב

 ובתבו) ול המודל םדא ןבו ןוכשי ונימל
 םש אוה תמאבו אוה אריס ןב רפפב אמשו 'סותה

 .(חי-גי'פ

 טושק בכ"חאו ךמצע טושק ,חי ןירדהנס

 טפשהו חיכות םרט חכוה ידחי"פ ס"בב) םירחא
 ,(טופשת םרט

 םתנתמש ב"ה ד"פ תוכרב ימלשוריב
 טעמ זודב'פ ס'בב) הבורמ םתפרחו הטועמ
 .(דסחמ ברו ןתי

 םא םידיסח רפסב בותכ ה"ה ט"פ םש
 .(ה-הכ'פ פ"בב) ךבזעא םימוי ,םוי ינבזעת

 דע ךייסאל ריקוא ו"ה ג"פ תינעת
 .(חל"פר ם'בב) היל ךרטצת אלד

 דימת ושמתשה ל"זחש המ רבלמ הנהו
 םידמחמ אוה ולוכ רפסה םירקיה וירמאמב
 ,ןהמ םירחא ךא איבנו

 יהת לא "פס ורפסב
 .בישהמ הצופקו תחקל

 תערצ םוקמ לא םיבובו זחו"פ םש
 ,רקבל ןימומ רחא הער ישרודו ,םיפסאנ

 רוכז געלת לב ןקז שיא לע זדח"פ םש
 לגי לב םדא תומ לע ,ןקזת התא םג יכ
 ,םיתמ ונלכ יב .רוכז ךבל

 םתחיש לכ ךיניעב לקי לא ידח"פ םש
 ורמאש | ד"ע אוהו תעד הנקת םב יכ
 ןיכירצ ח"ת לש ןילוח תחישש :אכ הכוס
 | גבו

 לצא סרח ילכ גיצת המל גחגי"פ םש
 ,רבשי וב שקני םא תשוחנ ילכ

 םירז ליחב ותיב הנוב ט"אכ"פ םש
 ריפ ליסכ בל -- ורבקל | םינבא סנוכ
 ,בוקנ

 ומירמ ,לצע שיא האצ ללג בדבכ"פ םש
 םימי העבש ורפסי תמל --- וידי . ףורטי
 ,וימא- לכ לפס -לעו

 ושאר לע ןבא קרוזו זכ"זכ'פ םש
 ,בושת

 ,רודגת םיריסב ךמרכ ןה הבחחכ"פ םש
 ךפסכ ,חירבו םיתלד ךיפל םישת יכ ףא

 ךבהזו

 הטושפ ךדי



 יאפיר ןב--יאזע ןב

 םלפת יכ ףא לוקשת םינזאמב ךבהזו
 ,ךיפ ירמא

 ,םיאירב םייחכ רשוא ןיא זמדל"פ םש
 ,בלה תחמשכ החמש ןיאו

 טעמב יכ הארנ אנ"פ הרקיה ותלפתמ
 רמאי רשאכ וילע ונישלהו ער לכב היה
 יניגמו יסחמ תייה יכ -- יהלא .ךממורא
 ילפוטמו הפש ינעלמ ישפנ תחשמ תלצהו
 יתטלמנוינופיקה שא יבהל -- ינתצלח רקש
 ינישלממו הימר ןושלמ ינתלצה התאו --
 תיבב ריסא רבכ היה הארנה יפכו ,ךלמל
 םיקמעממ םש רמאי רשאכ םירוסאה
 התאו -- ישפנ תוממ ץלחל 'ה ךיתארק
 תוממ תצלחו יתעוש לוקל תעמש 'ה
 ךמש הללהאו ךכרבא םוי לכב ןכל ,ישפנ
 ,קירצה ןועמש ךרע ןייעו ,דעו םלועל

 .יאזע ןב ןועמש ךרע .יאזע ןב

 :.יזפ ןב

 אנמיאק הוה אלוע רמא ,ומ ןילוח רכזנ
 קדבו אפוע הימקל ותייאו יזפ ןבד הימק
 האישנ יםד היל חלשו ,םיפנא ןיב דע
 ןועמש 'ר אוה ם"לבו  ,'וכו לזאו םקו
 ,יזפ ןב

 .ירוטפ ןב הדוהי ךרע ,ירוטפ ןב

 ,ךלפ וא חלפ ןב
 היהש ב"פס םילקש אתפסות רכזנ

 .םיצעה לע שדקמב הנוממ

 ןויצ ןב

 בע"רה יפו תוידע ףוס הנשמב רכזנ

 .עורז לעבו םלא שניא היהש

 ,תסכה תיציצ ןב
 היהש ורמא ב"ה ר"פ תינעת ימלשוריב

 היהש ורמא ,ונ ןיטיגבו ,רנבא תחפשממ
 ,ןברוחה תעשב םילשוריד ירישע = 'גמ
 ג"ע תררגנ ותציצ .התיהש"ו ןכ רש
 ןיב תלטומ ותסב התיהש ר"או ,תותסכ
 ,ימור ילודג
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 ההרירק ב

 ר"א אי"ה ב"פ ןיטיג אתפסותב רכזנ
 בתוב היהש הרידק ןכב השעמ הדוהי
 לדנמרקוצ אתפסותבו ,ברעב ןיטיג יספומ
 ,הרארק ןב סרג

 ,ןיסיבוק ןב

 יול ר"א ב"ה ד"פ תינעת ימלשוריב
 הב בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי תליגמ
 ,באחאד ןמ ןיסיבוק ןב

 ,איפוק ןב
 ורזגשכ רפוסי גדמ"פ .םילהת 'דמב

 : איפוק ןב הצר םותחנה הדוהי 'ר גרהיש
 וילע ,.םג .,גרזנו . תנבלמל . .עדוגו ..ולוצתל
 תועטב אתיא ןשיה םילהת 'דמבו ,גרהיש
 םימכח דעו רפסב העט הומו ,ארפק רב
 ארפק רב תא ובשח אל המל המתו ,ד
 ,תוכלמ יגורה ןיב

 ןיטק ןב
 בי השעש י"מ. ג"פ אמוי חבשל רכזנ

 ,ךויבל .ינפומוןיחר

 ,רצמק ןב

 הצר אלש יאנגל אי"מ ג"פ אמוי רכזנ
 : חל םש ארמגבו ,בתכה השעמ לע רמלל
 ויתועבצא ןיב ןיסומלוק 'ד לטונ היהש
 תבב .תויתוא 'ר לש הבית  בתוכ4הלהו
 ,תחא

 ,ימוהר ןב

 ינירה רמא ,ייבאמ | יעב ,גי .ריזנ רכזנ
 אמלד- וא וכו ב" שילח היחישכל מ
 םושב רכזנ אלש ןעיו ,ךיתווכ ךל אנמיחר
 ןב; ..ארקנש [רמול,בגרק משב !םוקמ
 וא, ייבאמ לאשש הכלהה ש"ע "ימוחר
 בר ',טל םיחספבו .' ,7ךל אנמיתרואמלה
 ,ייבאל השקה ימוחר

 ,יאפור ןב ךרע ,יאפיר ןב

 ןב



 ,תוקלש ןב

 אנינח ינאצמ ש"ראש :בנ הדנ רכזנ
 עיגמ התאשכ רמאו ןדיצב יאניכח ןב
 תוקלש ןב אלהו ול רומא -- ע"ר לצא
 יתאבשכ --- הנביב םכלוכ .רמעמב דיעה
 יניא תוקלש ןב -- יל רמא ע"ר לצא
 ,'וכו ריכמ

 ,לדת ןב

 לא ,ן נחש . יהל ל"ב לא .,רלק .ןילוחב
 י"שרפו ,לדת ןב ןושלב אלא התוא הנשת
 ןב ךרע ךורעבו ,לדת ןב ומשש הטוש
 קדקרמ היה אלש םדא היהש שרפמ לרע
 ,ויתועומשב

 ,אמית ןב הדוהי ךרע .אמית ןב

 | | ,ןוילמת ןב
 לארשיל סנ השענ י"עש זי הליעמב

 ,תוריזגה לטבל ימורל ךלהשכ ופ"שר ןמוב
 ,דש םש אוהש שריפ י"שרו

 ,ללה רכש א סב נב

 ,לילג ינב

 םא ובלח 'רל וחלשש ,ם ןיטיג ורכזנ
 ,רוביצב נכה"בב םישמוחב ארקל רתומ
 ןיבוריעב הדוהי ינבו לילג ינב ורכזנ ןכו
 'וכו םנושלב וקדקד אל לילג ינבש ,גנ
 .'וכו םנושלב וקדקד הדוהי ינבו

 תובחה גב

 יפירח ימיבאו אפיע המה
 ,םכרע ןייע :זי ןירדהנסכ

 'רב םחנמ 'ר ךרע ,םישודק לש ןנב
 ,יאמיס

 אתידבמופד

 ,ןומדקה האגב 'ר

 אביקע ר"א אנויב, ך"א :הנ תוכרבב

 םושמ םיריב ר"א םוחנ ר"א אדנפ ר"א
 תומולח ירתופ 'דכ האנב 'ר ונמו דחא ןקז
 יתכלהו םולח יתמלח א"פ ,םילשוריב ויה

 הונה האנב 'ר--תוקלש ןב

 היה ם'ילב האנב 'ר הזו ,'וכו םלוכ לצא
 ךא ,םילשוריב דוע לארשי ויהשכ ןומדק
 דחא ןקז םושמ אנרפ ר"א ס"קד תסרנ

 תביתמ ףלחתהל דואמ לקו יארוהנ 'ר ונמו
 ,האנב םשל הארוהנ

 ו כב בגב ור

 רודב םינורחאה םיאנתהמ היה | אוה
 ,אתיירבב רוע = ורכזנ רשא יבר  רחאש
 לב .רמוא האנב 'ר אינת 4 תינעתכ
 ול תישענ ותרוה המשל הרותב קפועה
 ,ג"פ חלשב אתלכמב רכזנ ןכו  ,םייח םס
 ,'א וניזאהו ,נ ,ב ,א קוספ םירבד שיר ירפס
 לכ .יניע ריאהש דימלה רימעהל הכוו
 יעבש :זנ ב"בכ ןנחוי 'ר  אוה לארשי
 : אע תומביכ ומשב רמאו ,ןנחוי 'ר הינימ

 ,ח"פס םיחספ אוה ןכו האזה לבקמ לרע
 ,הנתנ הלינמ הליגמ הרותהש ,ס ןיטיג
 ןכו ,זע"ז ןיבבעמ ןיפתושה לכב :זנ ב"ב
 לארשי םהירשא :ה1ז"ע ,ה"פר םירדנ אוה
 רוסמ םרצי ח"גבכו הרותב ןיקסועש ןמזב
 םירבד וליפא :ב א"ה א"פ האפ ,םדיב
 המכ ותעד המיכסה השמ יפמ עמש אלש
 ו"ה י"פ תבש | ,יניפסב השמל רמאנש
 הגיגח ,אתיינב אתיעלקל ןיחווצ ןירתאב
 הקשמכ העיבַצ תיב הקשמ ושע א"ה ג"פ
 ,איחבטמ תיב

 י"אמ היה אלש הארנ ותדלומ םוקמ
 ןיחווצ ןירתאב האנב 'ר רמאש ןושלמ
 ןב ש"רא אס תוכרבבו אתיינב אתעילקל
 אתעילקל ןיחווצ םיה יכרבב --- איסנמ
 םוקמב ירופיצב היהש מב"שרו ,אתיינב
 היה האנב 'רש עמשמ ,הז רמא יבר

 י"'אב היה ובשומ םוקמ לבא ,םיה יכרכמ
 תיב  םש דסיו אירבטב היהש הארנו
 לביקו ןנחוי 'ר בשי םשו לודג שרדמ
 שוררל הלודגל הלעש דע ויפמ הרות
 ,ג"ה בי"פ תבש שרופמכ ושרדמ תיבב

 יבב השרדו ןנחוי 'ר לאע ג"פס תוירוה
 רמול . דואמ בורקו ,היינב רד .אשרדמ
 רסיל אירבמ תא ןגחוי 'ר רחב ןבלש

 המש



 אלוע יתד יב אהב ה בפ 5

 רבכמ היה םשש ןעי הלודגה ותבישי המש
 ,ובר .האנב "רד שררה 2

 הלעתנש ךיא הלודגה ותמכחמו וישעממ
 ,חנ ב"ב רפוסי טפושל הכולמה תאמ
 םינהכהש ידכ תורעמה | ןייצמ  היהש
 הרעמל אטמ יכ האמוטה םוקממ ורהזי
 םדאד הרעמל אטמ יכ -- וניבא םהרבאד
 ינקוידב -- הרמאו ק"ב התצי | ןושארה
 ,לכבתסת לא המצע

 רמאו האוצ השע רחאש רפוסי םשו
 תומצעד אתיבח ירב רחל ארפעד אתיבח
 אלו ירב רחל ןיכומד אתיבח ,ירב רחל
 ,ותנוכ הליג האנב "ףוירתנוכ נובה

 תרמוא ותשאש עמשש דחא היה וריעבו
 אלה ,ארוסיאב תעינצ אל יאמא התבל
 ןהמ דחא ךאו םינב הרשע יל שי ינא
 עדוי וניא אוהו ךיבא לשמ רשכ ןב אוה
 ונב אוה ימ עדי אלש ןעיו ,הזמ המואמ
 םיכייש ויסכנ לבש ותתימ תעשב הוצ ןבל
 ד"בו האנב 'רש חוטב היהש ,דחא ןבל
 יאבשב יב היה ןכו ,ונב אוה ימ וררבי
 רבק לע ובליש .םהלה רשא  האנב פ
 הלגיו םוקיש דע תולקמב וטבחיו םהיבא
 לכש הלודגה ותמכחב ןיבה אוהו ,םהל
 לע וסוחי אל םינפ יזע המהש םירזממה
 וזכ הלבנ השעי אל רשכה ןבה ךא ורובכ
 קספו ,היה ןכו ,ותוזבלו ויבא תא תוכהל

 ,ןבה ותואל םיכייש םיסכנה לכש האנב 'ר |
 וילע ונישלהו ךלמה תיבל םלוכ וכליו
 והושבחו ,ידהס אלב ןוממ איצומ אוהש
 תינמכחה ותשא התאבו ,רהוסה תיבב
 רמאל וינזאב הננואתהו טפושה ינפל
 תא וכתחו הנממ ולזגו רבע הל היהש
 ,הירשב תא ולכאו ורועל וטישפהו ושאר
 ,המלשל םיצור םניאו םימ ואלמ ורועבו
 םהמ דחא ןעיו | ,התנוכ תא וניבה אלו
 ןיבי .אוהו םידוהיה םכח תא | איבהל

 והל רמא האנב 'רל ואיבהו ,התונעמ -
 הנממ והולזגו .שית הל היהש התנובש
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 ןיבאושו תמח ושע ורועמו ורשב תא ולכאו
 | ,םימ וב

 ,טפושל והונמ ותמכח תא ועמש רשאכו
 לע בותכש האר טפשמה תיבב בשישכו
 ןידל ירקתמר ןייד לכש רעשה תותלד
 דחא אבי םא כ"א ל"א ןייד הימש ואל
 ?הילספנ ןירל  ןיירה תא ןימזיו אמלעמ
 ןיאיצומו ןירל ירקתמד ןייד לכ | אלא
 ,ןייד .הימש ואל זא ןידב אנוממ ונממ
 ןייד לכ ירמא יאדוהיד יבאס םרב ובתכו
 תומ לכ שארב ,, בותכש האר ןכו ,'וכו
 םלאשו ,"רמח אנא ןייח לכ שארב םד אנא
 ? הילמק אמד תימו ארגיאמ לפנד כ"א
 אלא !היחיו ןיי והוקשי ססוג דחא םאו
 ,םר אנא .ןיערמ לב שארב יכה ובתכ
 ,רמח אנא (תואופו) ןווסא לכ שארב
 ,ןינממ ועבתמ ןמת רמח תילד רתאב

 ב3

 רמוא ג"פספ ןירדהנס ימלשוריב רכזנ
 ,איעשוה 'ר םע קלוחו לאומש םשב
 םיחספבו ,ומשב אמוחנת 'ר ח"פר ,ר"בו
 ,ומשב הטני .'רד הובא אנניח ר"פר

 תויינב ,י'ר

 כ"רדפ ומשב רמאו אנוה 'רד .ודימלת
 ,בחחי"פ לאומש 'דמ ,בדא"פ ר"ורו :דכ
 "מה -יתמאמה+ אתיאי :זמד"פ,  ר"הקבו
 'ר .אוה ילואו  ,היינב 'רו ה"ר | לאומש
 .ליעלר יינב

 ,אבא רב אייח 'רד הוחא האגב 'ר
 .ןילטלטמ וריב ויהש :נ תובותכ רכזנ

 יאנבר אוהו ,לאומשד הימקל ותא ימתיד
 ,וכרע ןייע אב"חרד הוחא

 ,אלוע 'רה הירב האנב ה
 רמאנ אל מ"מ רמאש ,דנ םיחספ רכזנ

 רוא וב ארבנש ינפמ תבשב ינשב בוט יכ
 רשפאו | ,ןיסחויב רכזנ אלו ,םנהיג לש
 הירב אניבר םשב :ג הציב רכזנה אוהש
 ,אלוע ברד

 ןימינב
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 | םינב

 ,3"ָהמ דיפ. תיעיבש  ,"מינב כ אבא
 ,ח"ה ח"פ םיחספ ןימינב רב לדיג

 .ר"פס ר"שהש .ןימינב "רב עשוהו 'ר

 ירו
 שרקמב םירונתה לע הנוממ היה

 ,די"ה ב"פ םילקש אתפסותכ

 .(אתיירבד אנת) ןימינב אבא

 ןימינב אבא אינת :ה .תוכרב .רבזנ
 לכ רעטצמ יתייה םירבד ינש לע רמוא
 לעו ,יתטמ ינפל אהתש יתלפת לע ימי
 ןכו ,םורדל ןופצ ןיב הנוהנ אהתש יתטמ
 םדקו ללפתהל וסנכנש םינש ,םש רמא
 ורבח תא ןיתמה אלו ללפההל םהמ דחא
 ,ו םשו ,וינפב ותלפת ול ןיפרומ אציו
 אלא תעמשנ םדא לש הלפת ןיא רמא
 ג"פ תומורתבו ,'וכו רמאנש תסנכה תיבב
 איה ןומינפ אבאד (והבא 'ר) ןול רמא ג"הס
 .ןימינב אבא ,אוהש רשפא

 ,(אתיירבד אנת) ,ןימינב 3

 ומשב רמאש ע"רד ודימלת היה אוה
 רמוא ע"ר םושמ ןימינב 'ר ט"פר תוחמש

 'ר םע קלוחו ,'וכו ןיסרוקיפא | ןיערוק
 ורמאש דפ תובותככ | (עומש ןב) רזעלא
 היארבש לשוכל רמוא ןימינב 'ר יאנתכ
 ,'וכו רמוא רזעלא 'ר רשכ אוהו

 ,ןאש * תוחנמב + -תותלירבב :יהכזנ /"ןבו
 ,;:אכ הדנ

 ,איסא ןימינב
 ינה טגכ אבר רמא :מצ ןירדהנסב

 ןל ינהא יאמ ירמאד איסא ןימינב יבד
 ,'וכו אברוע ןל ורש אל םלועמ ןנבר

 רב ןימינמ ךרע יחיא רב ןימינב

 ,יהיא

 ,רותשא רב ןימינב
 ופי ר"א דקה אפ ,םיריבב  רבזג

 אייח 'ר ימוק רותשא רב ןימינב המייק

 ור ךפ כ רפה

 היה אוהש השמ ינפב "יפו ,'וכו אב רב

 | .םירג ינבמ

 דיל רב סב כ
 ,ןנחוי 'ר םשב רמא ,הכק ןילוחב

 ןיבתי ווה אחא 'רו אוה א"פר תומביבו
 [ ה רכב .יסוי ,.'ר. ירבדכ ,.ןיקלוחו
 'ר םשב אליא'ר .דדו"ה א"פ תורשעמבו
 ןכו ,לרינ רב ןימינב 'ר ביתה -- אסי
 רודב היהש הזמו ,ט"פר תומורת רכזנ
 ,י"א .יארומאל 'ד

 ףוס הירב אבא ,אייח רב ןימיגב 'ר
 הייר

 ;תפי הב -ןימינב יה
 :חל תוכרבכ ןנחוי 'רד ודימלת היה

 תפירב ב"ר ןינע המ יכו .ז"ר הב יהת
 קייר אל תפי רב ב"רו -- אב"חר לצא
 היהש | ןיאור ונא הזמו  ,ררהמ אל --
 קהבומ דימלת היה אלש ףא י"רד ודימלת
 3 חרכ

 למ יכ קע תובותכ ..גנ תבשבו
 רמאקו ביתיד תפי רב ב"רל היחכשא
 ןנחוי ר"א תפי רב ב"ר ןכו ,י"רד הימשמ
 אמוחנת ,ה"ה ב"פ םיחספ ,,דנ םיחספכ

 ןתנוו "ר םשב םרנ נ"נמ"פ ר"בבו יזךל
 = סא נלי תוכרבו . ,ןנחוי ..'ר . ל"צו
 'ר תא [אנינח ר"ב] יסוי'ר לאש תפי רב
 .ןדיצב ןנחוי

 קתינעתכ א"רא תפי רב , ב"ר ,ךמא ןכו
 ו יהדהנס | זמ הלינמ ,.טכ ,אמוי מכ
 ,ש"ארה תסרגל :בנ :נ ןילוח ,: חי תועובש
 אב 'ר א"ה א"פ ןירדהנס ימלשוריבו
 'ך לצא ואבו ןיד םהל ויה תפי רב ב"רו
 ,תפי רב ב"ר תא הכיזו קחצי

 ,(י'א יארומאל 'ד רודב) ,יול רב ןיפימבייה

 האפכ ןנחוי 'רד ידימלתד דימלת היה
 ןח כ ,יזל רב ןימינב 'ר "רמא א"פר
 = יויעבו = ,יישקמ ןובתיי ןווה ימא "רו
 ""ף םשב אייח 'ר אחא רב בקעי 'ר ט"הר

 ןנחוי



 2 ןיבה ךכ במת ןיפינב

 (יול ל"צו) יאויל רב ןימינב ר"א -- ןנחוי
 ,יאסורד ןב לכאמכ לשבתנש אוהו

 ,א"הס ג"פ ,א"פר תומורת הכלהב רכזנו
 ןימיג ,א"ה .ה"פ הכוס ,א"הס ב"פ םיחספ

 ,א"ה ז"פ
 ב"רפב םורקיה .וירבד .. וניצמ. הדנאבו

 תויהל םילשורי ימוחת ןידיתע רמאש ,ולק
 ח-אראו אמוחנתבו ,תובוט םינבא םואלמ
 ינא ול בשיו הרותב עגיו םדא ךלי םא
 ,גיחב"פ ר"פאבו  ,םלועב .וישעמ הארמ
 ,חכ"פר ר"קיו ,ד"ג"'פ ר"שהש

 םיחספכ ןובא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 אנוה 'ר- ,ה"ח "א"פ .תוירוהש הו ןיב
 חורש ןמוב ז"העב רידב"פ .ר"םא ומשב
 תבשנמ תימורד חור ןיא תבשנמ תינופצ
 רמאמה ודט"פ ר"קיובו  ,'וכו .ל"על לבא
 'ר .םרג  "בהני"פ. רלמבו + משב שו ו

 שבתשנ ד"פס ר"שהשבו ,ומשב אינוח
 עשוהי 'ר םשב אנוה 'ר רמאקו רתוי דוע
 ה ב מב ה

 עדונה ןשרדה לש ונב היהש רשפאו
 וקו ה

 :הויבזגנןימינב
 רמאו קפנש ו"ה ב"פ :תוכרב ימלשוריב

 (תבשב הלותב לועבל) רתומ ברד ..הימשמ
 ךורב 0 ירקו תמו דפקיאו לאומש עמש
 השעמה אבומ ,הס הדנבו ,ופגנש .םוקמה
 ןיסחויה תפרגו  ,האנסקס ןימינמ םשו
 ,איבונג ןימינב

 ,(אתיירבד אנת) ,סידצה ןימינב

 לע וילע ורמא אינת ,,אי ב"ב | רבזנ
 לש הפוק לע הנוממ היהש קידצה ןימינב
 ינשב וינפל השא התאב א"פ הקדצ
 הל רמא :;,ינסנרפי:' (יבה :: ל"א אח
 םולכ הקרצ לש הפוקב ןיאש הרובעה
 הטנו הלח םימיל ,ולשמ הסנרפו דמע --
 ופיסוה .אנת -- ד'זג ול .וערק -- תומל
 עמשמ תצקו ,ויתונש לע הנש 'בב ול

 עבשנש : וירבדמ תיבה ןמזב היהש =

 לע  הנוממה ןימינב אוה ילואו "הדובעה ,
 ,םירונתה

 ,איער | וימיגב

 אתפיר ףהבש מ .תובהפי הבט
 ,אצי בר .רמא אתיפ יאהד הירמ ךיב
 יופרפ דח ב"ה ו"פ תוכרב ימלשוריבו
 איער ןימינבש .ם"לבו ,הזה ןידה ברל לאש
 .סרפ ץראמ היה

 הלצב ר

 :חיברב* מ תחבו"פ הבחה- תבדטבי .הכזנ

 רמאמה אבומדכ לאלצב 'ר ל"צ ךא ומשב
 ,גיפס ר"שהש

 רמאו

 .לאכשב ד
 ,לאלצב 'רל לאש יבר א"פר הבר רורב

 לאומש 'מב אבומדכ הנוכנה אסרגהו
 ,לאלצב 'רל לואש ר"א חכ"פ ןשיה

 תובא רב

 סיב ךרבש יבא יכני הוכרב
 ס"קד תסרגו ,הובא רב יבדא (שאה ירואמ
 ,תיתימאה אסרגה איהו ובח רב ןיסחויו

 .היובא וא ייבא- רב

 הייבא רב .דח ז"ה ה"פ םיחספ רכזנ
 תועובשו ג"פס תינעתבו ,אתובית ימוק רבע
 אתובית ימוק רבע ייבא רב ה"ה א"פ

 יוניכ אוהש ימלשוריה אובמ תעדו ,'וכו
 ,רוביצ חילשל

 .(אבוא רב יא) ןיבא רב
 ק"ומכ אבר ימיב דוע ראופמ ןשרד היה

 ייעב י'שרפו) תלגיד יתא הוה יכ אבר: הכ
 לוד, לקלה היהש \\ א"ל לקלה | הבוע | היה יב

 אמיא םוק ןיבא רבל ול רמא (ףוטשל אציו
 תישילשה בור ואב רמאו םק אתלמ
 השאכ ךירחאמ וניעת םחרו רוכז םימב
 ,הרמ .ימ  תואכ ונחינזת לא הלעבמ
 יח ישא בר ימיב םגש דע םימי ךיראהו
 ורמארכ ןינדפסה קופיק .רב וריבחו אוה
 :יאוהה קופיק רבל ישא בר ל"אש םש

 אמוו
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 ,תרמא יאמ (ח"ר ,אניברד הישפנחנד) אמוי

 -- תבהלש הלפנ םיזראב םא אנימא ל"א
 ? תרמא יאמו --- שו"ח ןיבא רב ל"א
 היתעד השלח -- םילבאל וכב אנימא
 ,והייערכ ךופהתאו | והיילע | (ישא ברד)
 הארנ רתויו ישא כו רטפנש) אמוי אוההו

 ונייהו ,הידופפאל ותא אל (אניבר לע יאקש
 אלו ץילח קופיק רב אל ישא בר רמאד
 רבו אבוא רב סרג ןיסחויה רפסבו) ןיבא רב
 .(ץופיק

 ,םרבורבא ךרע ,םרבורבא רב

 רכזנ ,חרוהי ירד הוחא רב אלא רב

 ,ומשב רמא אריעז 'ר ,ה"ה א"פ םירוכב

 המ ארא רב

 אדא רב ,אבר רמא .,חל םיחבוב
 אדא בר םרג ס"קדבו ,יל ארבסא ירמ
 ,ירמ

 ,האחושמ אדא רב

 ימיב תועקרק תדידמ לע הנוממ היה
 ארא רב אבר רמא :ונ ןיבוריעב אבר
 רכזנה אוה ס"לבו ,יל ארבסא האחושמ
 האחושמ אדא ברל הדוהי בר ל"א :זק מ"ב
 אדא י"כ ף"ירמ פ"קד תסרגו ,'וכו רהזה
 דוע זא היה הדוהי בר ימיבו ,האחושמ
 םימיב אב ןקז היה אבר ימיבו םימי לוע
 ,אברל ריבסהש

 .האלובס אדא רב

 אתויח רבעמ היהש :גצ מ"ב 'רכזנ
 התרבחל אדח ההחד ,שרנד אלמגא
 היבייח פ"רד הימקל אתא אימב אתירשו
 ,ימולשל

 תומהב העור ךא היה הארנה יפכו
 ,ח"ת ןיב בשחנ אלו

 ,אניהא רב

 רמא :טל הטוס ,:אנ !ט ןישודיקב
 ומש םגו .,יל הרבסא אניהא רב ,אבר
 ,'וכו רמא ףסוי בר :זל תוחנמכ אבר היה

 הילח:הב-- םרבוררא יהב

 רשפא וא ,'וכו רמא אניהא רב אבר
 ,רמא אניהא רב ,רמא אבר ל"צש

 ;םישילא רכ

 התעמ אלא -נ'רל ייבא ל"א ,מכ ב"ב
 ןאמא וליפא ידפקד בישילא רב יבר ינה
 תובותכבו ,'וכו והדיד .ארצימא ףילחד
 העבתק. הוה בישילא רב יבד אתלכ ,דנ
 .'וכו אניברד הימקל ותא ימתימ התבותכ

 ,ןתנלא רב
 תותלד ולא 'גכ אתחיתפב ר"כיאב

 קוספ בי"פ .ר"הקבו ןתנלא רב אתשוחנ
 תיב אתשחנ תותלד ולא םיתלד ורגסו
 ל"צו תצק תועמ לפנ םהינשבו  ,ןתנלא
 ןיביוהי לש ומא איהו ,ןתנלא תב אתשוחנ
 ליזה תוהנהב . אבומרכ .,רב .'ב. .םיבלמב
 אינוחנ 'ר איבמ ןתנלא ךרע ר"הסבו ,םש
 וכ קיידעב כ הול . הז. וברק . אלג גנב
 רפכ שיא ןתנילא ןב אינוחנ 'ר אתיא
 וט"רה וריבח היהו ילבבה

 ות ניכ רב

 תודעל אבר הילספו תיבירב הולמ היה

 ,,הכ ןירדהנסכ

 (אלילנ :רב
 ול ורמאו לבבל עלקיא :5פ תבשב

 שורדא ל"או הבכרמ השעמב שורדיש
 יטרפ םש הז ןיאו ,הימחנ 'ר שרדדכ םכל
 ליל כ ףא

 תיל רב
 רב ישנא ח"ה ו"פ ןיבוריע ימלשוריב

 הזמו ,ןתטורפ לע ןידיפקמ | ןניא הילד
 ,םוקמ םש אוהש הארנ

 ןנחוי ר"א :גל םיחבו ,: די  תוכרבו
 ןנחוי ר"א ו"ה א"פ םיאלכבו ,אלדרב ינת
 .הילד רבד ןמ יתיתייא

 אבא ,,וכ הכוס יאלדרב אחא בר וניצמו
 ןויצ .תבהא רפסבו ,:י מ"ב אלדרב ןהכ
 הזב ךיראה םש םיאלכ 'סמב םילשורויו
 ,יול תיבד ןמ ל"צש

 בר



 5 דיבז בר רב--אלדרב בר

 בר רמא ,ימויבמ רב אלדרב בר
 ,,ה הגיגח

 אכלמ רוטב לודג רובג ,אמורד רב

 .זנ ןימיג :ןייע

 ,אידה רב

 ןמזב לבבל םידרויו י"אל םילועהמ הוה

 אטיג יותאל יעב אידה רב :ה ןיטיגכ ימא 'ר

 ול ורמא יסא 'רו ימא 'רד הימקל אתא

 הוה ,רמא :וק ןילוחבו | ,תיכירצ אל

 רב ,ל ז"עבו ,ימא 'רד  הימק אנמיאק
 ,(: דפ מ"בכ י"אב אוהו) ארובכע יב הוה אידה

 רמא חי ק"ומכ ייבא םע ותוא וניצמ ןכו

 ירידל (אידה רב ס"קדו ח"ר תסרגו) אידיה רב

 הל ףיקתמ -- הירבט לש אמי יל יזח

 ,'וכו ןל אמיל ןאמ (ייבא ל"א ח"רבו) ייבא

 (לבבל) אידה רב אתא יכ !גמ הכוסבו

 לכו | ןיבר אתא יכ ,עלקיא אל | רמא
 ,'וכו יתוחנ

 רתופ היהש | וילע רפוסי ,ונ תוכרבו
 רשפמ ארגא היל ביהיד לכו | תומולח
 ,אתועירגל רשפמ אל יאו  ,אתוילעמל
 ןהל רותפל ולצא וכלה אברו ייבאו
 ורתפו ארגא ול ןתנ ייבאו  ,ןהיתומולח
 ארגא ול ןתנ אלש אברו ,הבוטל לכה
 םש רפוסיש יפכו הערל ול רתופ היה
 כ"חאו ,אברל רתפש ויתונורתפ ומייקתנ
 ףוסבל ,הבוטל ורתפו ארגא אבר ול ןתנ

 ל"א םולחב הארצמ ללה ןורקא אבר ל"א
 הידהב | ליזאק הוה ,ךל שיחרתמ אסינ
 שיחרתמד ארבג ירהב ,רמא הניפסב
 לפנ קילסקד ירהב ,יל המל אםינ היל
 בותכש הארו אבר ואצמו הינימ ארפיס
 רמא ,הפה רחא ןיכלוה תומולחה לכ וב
 ילוכ ןתרעצו אמייק ךרידב ,עשר ,אבר
 היתרבמ :רב.. ךל. אנליחמ  ההלוב שואה
 אתוכלמר ידיב רפמיש אבר וללקו ,ח"רד
 וליפא םכח תללקד ירימג אידה רב רמא
 רמא טייל אק אנירבד ש"כו האב איה םנחב
 ,ןוע תרפכמ תולג רמ רמאד ילגאו םוקיא

 תוכלמהמ גרהנ ףוסבלו ,יאמור יבל הלג םק
 ,אבר תללקב

 ,אה אה רב

 ארעצ םופל רמאש ה"פס תובא רכזנ
 םב"'שרה םשב איבמ םש טוי"ותבו ,ארגא

 אה ןבו גב גב ןבש לאומש שרדמב אבומ
 םינישלמה ןמ םריתסהל ידכו םירג ויה אה
 :ם הגיגח 'פותה ובתכ ןכו םמש תא וניש

 ביתכד יאמ ללהל יה יה רב לאשש םשו
 ,'וכו םיקלא דבוע ןיב םתיארו םתבשו
 ויה ימ .ינפמ ללה ימיב היה םא אלפלו
 התיה זא אלה ויה םירג םא ןיארייתמ
 רתווו ,תיבה ןמזב לארשי ידיב הלשממה
 רחא םיאנתה ןמזב דחא ויה םינשש הארנ
 ןב ארקנה אוהו  תוריזגה ןמזב ןברוחה
 ןיא ללהל לאשש יה יה ןב לבא ,אה אה
 י"ך יחא יבר דכנ ללה ךא אנתה ללה הו
 והילא ולאשש םש רכזנה אוהו ,האישנ
 עמשמ ןכו ,'וכו ךיתפרצ הנה ביתכד יאמ
 והילא ל"א םש ורמאש ארומא היהש םש
 ,'וכו רזעלא 'רל הל ירמאו יה יה רבל

 ,קניה רב
 ןיבא רב ידיא בר ל"א :אק םיחספב

 יבד אתינתמב הל אנינת יכה ארסח ברל
 רב יבד אתינתמב הל ירמאו קניה בר
 ,קניה

 ;ארודמה כ

 רמא .זפ אמויכ לאומשר ודימלת היה
 לאומשד הימק אנמיאק הוה ארודמה רב
 רב רמא :חל תוחנמו ,הכק תבשבו
 רמ רמא :זק תבשבו לאומש רמא ארודמה
 תבית אתיל ס"קדבו) לאומש רמא ירודמה רב

 לביק ..אברש םימו  תכיראל ,הכזו | ,(רמ
 רב אבר רמא דימת וניצמדכו | ,ונממ
 ,יהכק . :זק .תבשב | יל ..ארפסא \ ירודמה
 רב \ ימידבא בר .,הניצמו = ככ | הנמבו
 .כ תכופ "סודמה

 הובא ליבו בר ,ךרע .-=ת בו בר ב
 ,דיבו "רכ ןועמש הד

 רכ
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 ,אזוז רב

 רבה אסיהאש "ה ר"פ ק"ב מלשוריב
 רב תמו היבג אבהרד ארטל רדיקפא אזוז
 'ר ימוק אדבוע יתא | היסירא תמו אזוז
 ,'וכו יפוי רב לאעמשי

 יהבח .הב

 ןמזב תוזוזמו ןילפת בתוכ רפוס היה
 רב :יבדל + אשי ייבא- יחי .הללנמכ. יבא
 ןמ אלש = תוזוזמו ןילפת בתכמל  ובח
 יב ןילפת ייבא רמא :טכ מ"בו  ,בתכה

 ייבא :גנ תוכרבו ,וחיכש חכשמ ובח רב
 וצח "רבה לואא /שצומב "דבש! הוה
 .(ובח רב ס"קד תפרג ךא הובא רב אתיא ארמגבו)

 יב .הוהד אקרב :אוהה ,וט | ןיבוריעבו
 ילוכ אברו ייבא הב יגילפ  ווהד ובח רב
 ,והיינש

 ןמזב : הע ןילוח ובח רב אדא וניצמו
 ,זפ אמוי ובח רב ףסוי בר ,ישא בר

 ,אייטח .רב .ךרע א כוח הב

 ,אייטח רב
 וב רמאנש ימ לכ רמא ח"ל"פ ר"בב

 ל"צ ןכו ,עובש תדמל .וינש שילשה םימת
 סרג < בלב"בפ-.ילשמ ..'המפג | תק : כ"הפב
 ביחג"נפ ר"בבג :.,אייטח .ל"צו אינוח רב
 רצשהשבה = ,איטח רב םשב הידע יר

 ומש ארקנ המל רמא אטוח רב דדה"פ
 ,רוד ףלאמ םיכסמ אוהש ףלא

 ,גהו"בפ ר"בכ ןועמש היה ומשש הארנו

 ,אמח רב

 שיר ל"א שפנ גרהש ,זכ ןיררהנס רכזנ
 הב ןייע קופ בקעי רב אבא ברל אתולג
 ברו -- היניעל | והויהכיל לטק יאדו יא
 היערכא היקשנו םקו  ,תוכז ול אצמ יפפ
 .הינש ילוכד היגרבל הילבקו

 ב"יה ד"פ הליגמ ימלשוריב ,ירבט רב
 ,הזוזמ ןינעל קחצי 'רל לאש

 הריח ןנעמש הרע .ארימ רב

 אשיקל רב--אזוז רב

 וגנב רבי הרע: נחה רב

 אנה רב

 היהשבו ימורב .רד .היהו י"א רב היה
 שקיבו | ימורְב י"בשר  םע יפוי 'רב א"ר
 ךלמיל אב ימור ילודגל הדועס תושעל
 ,רם"פי דיפא יאבומדכ ,וריע :ןבב

 ;םירמב ךרע .םסטי:"רב

 יה דייב יתינעת רכזנ ,הטני רב

 ,הטני .רבד הובא הנניח

 ,אטישי רב

 *רד ארומא היהש י"הס :ר"פ הליגמב
 עמשר ןילימ ,אנניח 'ר לש ונבו והבא
 םשב .יבר  רמא ןכ .רמא הוה  ויבא ןמ
 והבא 'רו) ויבא ןמ עמש אלד ןילימ ,אבא
 יבר רמא ןכ רמא הוה  (ויבא םשב רמא
 רב רזעלא ךרע ןייעו | ,אנניח 'ר םשב
 ,אטישו

 הפ רב
 ךיא הדפ" כ . ,ב"פס ן"פ האפ רכזנ

 ,םכח םש אוהש שרפמ השמ ינפבו ,והבא

 ;אתילול רב
 "= "רד יודימלת ,ג"ה .ב"פ הלח ימלשוריב

 ל"ביר םשב אתילול רב  ,אבור אייח
 :יור;,תהמא

 ,ינייפול רב

 אישהשבולודג רישע היהש גדב"פ ר"פאב
 תויונח דימעה  וכעל ירופצ ןמ ותב תא
 לש תורונמו וכעל ירופצ ןמ  ןיי תוגזומ
 ,ןאכמו ןאכמ בהז

 ,יאויל רב

 ,וטק םיחבזבו ,יאול רב ינת ,מ הדנב
 ,יאויל רב יבד אנת רמא ימיד בר אתא יכ
 הימק יאק הוה יאויל רב :חק תבשבו
 יול ןב עשוהי 'ר םגו ,'וכו אבקוע רמד
 ,וכרעב ראובמכ יאויל רב ארקנ

 ירמ ןכ ארקנ שיקל שיר .אשיקל רב
 ,וכרעב ראובמכ ןנחוי

 הב .



 יאתיצ רב--לאומש רמ רב

 ,לאומש רמ ךרע .לאומש רמ רב

 .ןוירמ רב
 בר ןמזב םיסכנ לעבו לודג רישע היה
 ויב .אוהה .: כ ,מ"בו | בובב פה
 אתיינצב הידשו אקושב ארשב | ליקשד
 הימקל אתא ןוירמ רב יבד  (םילקדב)
 | ,ייבאד

 הבר " ,ח ב"בכ 'םירישע יה בו ה

 יבד .ימתיא הקדצ אמר (אבו ד"הס תסרג)
 אנא היל רמא -- ייבא ל"א  ןוירמ רב
 ,הק תובותכ ןכו ,אנדיבע אק והניבשחאל
 ןוירמ רב יבדמ (םיצפח) לאוש היה אברש
 ' .והניבשחאל

 .ןוירמ רב הבר טי ןיבוריע וניצמו

 ,אנרב רב

 ךירבש :מדא"ה ו"פ תוכרב ימלשוריב
 (תופורפ לע) אוו רב אייח 'רו ז"ר  ימוק

 איבהל חכש א"פש ₪מ"יפר תבשבו ,לכהש
 ימא 'רל לאשו ש"עמ הלימ לש למזיא
 ,היל ירשו ןומיס 'רל לאשו | ,היל רסאו
 .אתרמ .רב .םרג..ב"פשמ ,("בהרבו

 ,אריזנ ןועמש ךרע ,אריזנ רב

 ,אז יג רב

 היל  ןיילגתיאש ג"ה ב"פ ז"ע | רכזנ
 .'וכו לממ רב אב "רל ' לאשו "הי
 ,אזומנ .רב 'םרג "ה היפ תב רה

 ז"ע ן"רבו ,ינדוי רב םרג איצניוו סופדבו
 ,אנרמ רב סרג אלר ףלא ןמיס

 ,אחפנ רב

 ,וכרע
 ןייע י ןנחהי הי אהבו ב

 ,ןיסיס רב

 הירבחל ל"א .אוההה יל בב כמ
 -- ךל אניבזמ ןיסיס רב יבד יסכנ לכ
 ,'וכו נ"רד הימקל ותא

 .אלוע רב

 יונ "רו הנול \ "ה 0277 הב מש
 ,ונממ ולאשו אלוע רבר אררסל יקלס
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 ,אנזח אלוע רב
 'ר" ,ה"הס  ר"פ' הליגמו "פר אויב

 אתשינכד אנזח אלוע רבל דקפמ הסוי
 .'וכו יאלבבד

 ייל הר

 ,א"ר םשב אל 'ר .ו"פר ב"ב ימלשוריב
 יבמ ןועמשו ןולעד = ,ןנבר םשב אסי "ר
 ,'וכו ןייטיע רבד אשרדמ

 ,רותשע רב ןימינב ךרע .רותשע רב

 ךרע .ידפ א ארפרב
 ,היידפ

 ןב הדוהי

 אפ .,רכ

 ותחפש ,טדא"ה ג"פ ק"ומ ימלשוריב
 יקררד ירקמ התארו נ"כהיב ימוק הרבע
 הרמא יארמ רתוי קוניתל הכמש דחא
 אחא 'רל אבו םרחומ הזה שיאה אהי
 ,ךשפנ לע ששח תא ךירצ ל"א

 .תיילדהבד יזפ רב

 הרעה .ןברק תסרגל .ה"פס .תבש" רבו
 בב. לופ רב 'חדוי "'ר . םרנ . ,יטלשוריבו
 ,היילד

 בהל .ןאויח זר אה ןבה .יתחפו הפ
 ,וכרעב ראובמכ

 ,ולויפ' רב
 ,וצ ןילוחכ לאומש .ןמזב רקנמ היה

 רקנמ אקו לאומש רמר הימק יאק הוהש
 ,'וכו הידימ אניכס לפנ תתריא -- אמטא

 ,הקיפ רב
 ובית יב  יסוי "ה בלה מופ דומב

 הנוכה | ןיא) יברל לאש הקיפ רב ,רמא
 ךליאו יבר ןמ םיאישנה לכ ךא שודקה וניברל
 -- ("יבר, םשב ימלשוריב | םומעפל ןארקנ

 ,ותומשב רמוע הקיפ רב ןיידע יבר ל"א

 אתיצ ייהב

 ןוגכ .אברל ייבא ל"א :אכ תומביב
 בריאה  ק"ימפו + ןיאתיש רב וכח .התלב

 חרוהל



 רבעמל | יאתיצ ייפ ינבל ארש | הדוהי
 לבא ,םוקמ םש יאתיצ י"שרפו) ןהימרכל יכנב
 (,החפשמ םש אוהש עמשמ :אכ תומבימ

 .הוצרצ .הב

 רב יבד | יפכנ < הפופו -.(אצ  תובותבב
 הימקל ותאו ווה וברתנו ןימעומ רוצרצ
 ןמחנ ברד הימקל והניררש -- םרמע ברד
 ,הכו

 .אזק רב
 בר יגת .קסצי רכב בבא הס תובוהבב

 אקק רב יבד אתינתמב אזק רב הדוהו

 ,(םבה י"שרפו)

 .ןיבא רב ךרע .קופיק וא ףופיק רב

 .ארפק רב

 םש

 תערו ךןונל ' קדנ" ייאל ."תיפאה הש
 ןועמש היה ומשש ארפק ךרעב | ןיסחויה
 הגיגחב אצמנ אלו ,הגיגח ףוסמ ארפק רב
 מ"ב ס"קרבו ,ימלשוריב אלו | ילבבב אל
 רב, ,ןנעמש . ה .רמא "חח .הכמ .אובמ ,,ןכ

 ר"א ..ל"צו ם"מ אה .ם"לב .ךא . ,ארפק
 תורמגבכ ארפק רב םושמ ל"ב ןועמש
 ,ונלש

 גזד"'נפ .ר"במ איכמ לש הרע .רורעבו
 לזוגש הז רמא ארפק רב רזעלא 'ר
 םתס אתיא ונלש םירפסב לבא ,איסהרפב
 .ארפק רב

 ארפק רב אבא רמא ג7א"פ ר"הקבו

 ,אבא ומש .היהש .היאר ןיא כ"ג = ,יברל
 רוקמו  ,תובישח ןושל .אוהש רשפא יכ
 תבית אתיל םשו ,נ םירדנמ אוה שרדמה
 ,"אבא,

 תוא ורפס ףוסב הנשמה אובמ רפסבו
 אוהו רזעלא ומש היהש כ"ג ותער זנ
 תמש ןעיו רפקה .רזעלא 'ר לש ונב היה
 ויבא ש"ע והוארק ונב דלונש םדוק ויבא
 ס"שה לכב וניצמש ןושלהמ לבא | ,ל"כע
 רפקה א"ר םשב דימת ארקנ ןושארהש
 עמשמ ארפק רב םשב דימת ןורחאהו

 ארפק .רב-- רוצרצ :רב

 ירבכו | ,זל"ז :ןיכייש םניאש ויה .םינשש
 ירמול א"אש רפקה א"ר ךרעב ונראב
 א"ר ןיקלוח :זכ ןילוחבו ,אוה .דחאש
 :ףוע תטיחש ןירב ארפק רבו יבירב רפקה
 :רבופ רפקה א"רש הרותה ןמ אוה םא
 יאוהש יברכ :רבוס ק"בו ןנבררמ אוהש
 ,אתיירואדמ

 דחא .ןמזב טעמכ ויה םהינשש תמאהו
 :א"ר ךא  ,דול ריעב ,םורדב ויה םהינשו
 ומכ היה .ןושארהש .ונממ ןקז היה רפקה
 רולו ,קלוקגמ ..היה ..ק"בו  (יפהל-. רבח
 דול ותמדקהב . ם"במרה םע קרצהו ,יברד
 וניבר לש ך"בב היה ארפק רבש הקזחה
 גישה .קרצל- אלו | ,ונממ לביקו שודקה
 ם"שה לכמ חכומ תמאב יכ ד"בארה וילע
 "ימיב ויהש םיאנתהמ בשחנ דוע היהש
 ,.ח תותירככ אייח 'ר םע דחי בשיו יבר
 רע יבר יניעב כ"ב לוד 'היהו
 ל"אש ,במ םיחספכ ונממ לאש ומצעב
 רמא .אנ םירדנ ןכו ? עמשמ יאמ יבר
 :: בנ .ךיזנבו ,םיקוספ המכ שוריפ יברל
 וכו .תיעיבה .הנשה אל  יבר ל"א

 :ימלשוריכ םימיב אב זא היה רבכו
 אשעלא ןבל ריקומ היה יברש ג"פר ק"ומ
 .תויהל .ליגר היהז .יברד ונתחו לודג רישע היהש)
 :היה אל ךא יברד ידימלת ילודג לכ םע יבר תיבב
 אשעלא ןב לע םעכ ול היהש ארפק רבו הרות ןב

 .אמע לכ ארפק רב ל"א (ןמקל איבנ רשאבו
 :היל ליאש תא תיל תאו יברל ןילאש
 .הזיא ארפק רב ודמלו ?לאשינ המ ל"א
 ךפה | יברו -- יבר ינפל  רמאיש הדיח
 'יבר ןיבהו קחוש ארפק רבש הארו וינפ
 "יבר סעכו הדיחה האצי ארפק רב יפמש
 אלש עדיו "ןקז , ךריכמ יניא .ל"או וילע
 :וניצמ דועו = ,(יבר ותארקל) וימיב ינמתי

 ק"בו .יבר רב ש"ר בשי א"פש ,זמ ק"ומ
 יש"ר ל"א אתעמש והל אישק יסרג אקו
 0 פו יקב ל"א * ,יבר.ךיהצ -הז. רבד
 "יידנוה םלועב יבר ןיא .'יפ) ? הז .רבד רמוא

 רפקיא יברל ש"ר רפיסו לזא ,(הז רבד
 = אתאשכו



 ארפק רב

 יניא ק"ב ,ל"א יוזחתאל ק"ב אתאשבו
 הישפנב אתופיזנ גהנו -- םלועמ ךריכמ
 ,ןימוי ןיתלת

 אלולה דבע יברש רפוסי :נ םירדנבו
 ארפק רבל הינמזא אלו ונב ןועמש 'רל
 ,(גדא"פ ר"הקב שרופמ ןכ ותוא ארקל חכשש)

 ןיפלא ר"כ,, אננג תיב לע בתבו ק"ב לזא
 ןיד אננג תיב לע וקפנ ןירניד  ןיאוביר
 ."ארפק רבל הינמזא אלו

 הינמזא זא תרחא התשמ השעשב ןכלו
 'ג רמא לישבתו לישבת לב לעו ,ק"בל
 ןילכאמה תא וחינה םעה לכו ןילשמ האמ
 יבר לאששכו ,ק"ב תומכח עומשל
 ורפיס ןיאורקה ולכאי אל המל ןישמשמהל
 םהינפל רפסי םהיניב בשויה דחא ןקזש ול
 יבר ל"א  ,לוכאל = ןחינמ ןיאו םילשמ
 ךתוארהל ךא ל"א +ןכ השעת המל ק"בל
 יל היה ךא ,ךתדועסב ץפח ינא ןיא יב

 אלו ירבח ינפב ינתשייבש המ  לודג רעצ =
 .ינתנימזה

 יבר ךייחמד אמויש םש םירדנב רפוסיו
 רבמ שקיב ןכלו אמלעל אתונערופ איתא
 ןתיו ןחדבי אלש (לודג ןחדב היהש) ארפק

 רב ל"א ימיח יויִרג ןיעברא הז רובע ול
 ,אנליקש אניעבד איורג לכד רמ יזחיל ארפק
 ,תורקיה ויתוצילמ ןמ קחש יברו

 יברד היהרבל ק"ב ל"אש םש רפוסיו
 ךובאד אדוקירב ארמח אניתש רחמלד
 היה אשעלא ןבו | ,היה ןכו רמזת ךמאו
 אוה אציו הז לכ תא 'לובסל לוכי אלו םש
 ,םשמ ותשאו

 תבישיב דימת ותוא וניצמש ףא הנהו
 : גצ ,גצ ןירדהנס וניצמדכו ,ירופיצב יבר
 היה ןכו ,ירופיצב ארפק רב שרד" ,רצ
 ק"בו ירופיצב .רטפנש יבר תריטפב
 ערקש ,דק תובותככ לודג רפסה ודיפסה
 וזחא םיקוצמו םילארא רמאו  וידגב תא
 יאדול בורק הארנ כ"פעא ,שרוקה ןוראב
 םורדב היה ב"ב םוקמ וא עוכקה ומוקמש
 לזא הבר *אייח "ר  ב"הס "8 הרוב
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 'רד הובא אמח 'ר היל ןילאש המורדל
 רמול דואמ בורקו ,ארפק רבו איעשוה
 היה | (י"א םוודב ריע איה) דורפ ריעבש

 ץיברה רשא תיטרפ הבישי ארפק רבל
 ראובמכ רטפנ םשו םידימלת םע הרות
 ,אל ז"ע

 תריטפ ירחא םוררל ךלהש רמול א"או
 רמפנ ימ והל יקפסמש עודי יכ | ,יבר
 ;גק תובותכב אייח 'ר וא יבר םא םדוק
 תריטפ רחא םוררב בשיו  ךלה ק"ב םאו
 ןכל = ,יבר  רחא "אייה "ריח כלא[ ובה
 היה עובקה ומוקמש רמול ונא םיחרכומ
 םוררפ " פפא "ד" םוקטייהיה 51 * םוחחב

 שירל יבר תריטפ רחא הנמתהש פ"עא
 םינמזל יבר תבישיל ןיאב ויה ךאו ,הבישיב
 .ןיעובק

 ז-ירחא אמוחנת וניצמו
 .רועלא ןב הימרי "ר

 .םילודגה  וירבח

 ונממ ןקז היה ח"רש פ"עאש ,אייח 'ר
 לבא ח"רל לאש אוהש ב"הס גי'פ הדנכו
 ןיקלוחש ,בל תומביכ שממ וריבחכ היה
 ,יברמ יתעמש ךכ הרובעה ועבשנ םהינשו
 ,יאלבב אייח 'רל ארק | ,ח  תותירכבו
 ,אייח 'רל ביתמ ה"הס ב"פ תבשבו . ,אייע

 ,איעשוה יר ובא : אסיבי! רב ארוחה

 םתוא וניצמו ,םיקלוחש ,בכ ק"ומ וניצמרכ
 ג"פ הדנכ ח"רל ולאש םהינשש דחי
 ,ב"הס

 וריבח ומכ היה ח"ר לש ונב היקזח ןכו
 היקזח :חל ז"עבו ,ןיקלוחש ,ק ןירדהנסכ
 ,ירמא ארפק רבו

 לודגה והיבח היה ובר לב הש ה
 כ"ות ישילש 'ב ארפק רב םע דמל אוהו
 ,גל ןישודיקכ וילע דיפקהו הימקמ םק אלו
 ק"ומ | ,: ני תוכרבכ החי ."ורטגהלקש בו
 איבר יבר ל"או תב ש"רל דלונשכו ,,זמ
 לבה לש ןימוחנת ק"ב ל"א ,םלועל האב
 ןמ ב"כ הובא הוברמ

 םשב רמאש
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 .םילודגה וידימלת
 י"א יארומאד ןושארה רודה ילודג לכ

 ,ק"במ ולביק םלוכ
 שוריפב ורמא ,דכ ק"ומכ איעשוא 'ר

 איעשוא 'ר ,ח תותירכבו ,ודימלת היהש
 היקבש ,ארפק רבד הימק חיכש הוה
 היה הז .כ"עבו | ,אייח 'רד :הימק .אתאו

 ,יבר תריטפ םדוק דוע
 ,ומ אמוי .ומשמ רזעלא 'ר
 לביק ותוחא ןב. אדפ רב הדוהי 'ר

 ןב ארפק .רב .ל"אש :ד .הליעמכ ונממ
 רחמל ינלאוש התאש המ האר יתוחא
 עמי הב .תתא.-.ודאובפ בו  קיטחבב

 .יתוחא ןב תשרד הפי רמא ןכ ארפק ר
 ונממ ..הברה לביק יול ןב  עשוהי 'ר

 ל"בירא יזפ ןב ןועמש ר"א דימת וניצמדכ
 ,ם...תבש-.,.דב .תוברבכ ארפק רב .םושמ
 ,:תל הכוס ,,וכ םיחספ ,,חיק :הק הע
 רק .,זנ :תובותכי וג ק"מ '(+ו5  תינעת
 ,אס םיחבזבו = ,.זפ םירדנ | ,,5  ןישודיק
 רסחש הארנ ,ק"ב םושמ יזפ ןב ש"רא

 ר"א :ה ןילוחבו ,עצמאב ל"בירא .תבית
 םשו ,ק"ב םושמ ל"בירא .ידיא רב בקעי
 ,ק"ב םושמ .ל"בירא יפא  'ר. ,אצ

 ומשב אינופ רב לאומש 'ר
 ,א"פס

 ,,ומ םיחספ ומשב ל"ר

 ב"חדפ .

 וג... הניטח
 חנק .5םל בב כ .םיב< ,.ח תננקת
 "ה .ןפ תמורת ,,בצ .םיחב

 םושב וניצמ אל ןנחוי 'ר תא ךאו
1 

 ץיברה ק"בש ןעי הארנו ,ק"ב םע םוקמ
 רמוא ל"ביר תא וניצמ ןכלו םורדב הרות
 וניצמ ןכו ,םוררב היה אוה םג יכ ומשמ
 ,:הפ ןיבוריעכ םשל ךלהש ל"בשר תא
 איעשוא 'ר ויתוברב קבד ןנחוי 'ר לבא
 אל, ..ןבלל ב, ,ירנפצ סבה כ אתר
 ,ק"ב םע ותוא וניצמ

 ,הנשמה ישרפמ רוד ויה ק"ב רודו
 ורכזנ אל כ"פעא םיאנתל דוע ובשחנו

 אתפסותב םגרכזנ אל ק"בו ,הנשמב דוע

 ארפק רב

 :אברדאו ירפסו ארפסב וא אתלכמב אלו
 היקזח .רמתיא ןושלב .ק ןירדהנסב וניצמ
 םג וניצמ ןב יכ ,רמא ארפק רב -- רמא
 ,רמתא ןושלב :הע ו"עב אייח 'רו יבר לע
 המ הנשמה ישרפמ ךא ויה םלובש ןעי
 ,הרואבו הנשמה ישוריפ יברמ ולבקש
 יוצבק .יברד ידימלת ילודג לכ טעמכו
 רב השע ןכו | ,יולו אייח 'רכ  ,תותיירב
 כ"כ ןיביבח .ולש םישוריפה ויהו ארפק
 רבד .תולודג תוינשמ ןיארקנ ויהש דע
 ור ביבג,. ,ה"ה.. נ"פ.- , תוירוהכ .ארפק
 'רב .תנשמב היונשש וו י"רל ל"ר ל"א
 רמא לודגה וריבח אנינח 'ר םגו ,ארפק
 היבלד .ארבג שיפנ המכ ,כ הדנ וילע
 :.אל ז"ע וילע ירק ןנחוי 'רו ,היתעמשב
 ,והי םש ץעה לופיש םוקמ

 רבד אתינתממ הטלפל ונל ראשנו
 תוכרבכ "ארפק רב ינה, םשב ארפק
 מ ןיבוריע ,:אמק ,חס תבש | ,,גי
 ,ןכ מ .ק"ומ ...,(; בל .הציב ,; מל םיחספ
 חנק ;םל .ב"ב .,,ה תובותכ ,.טק תומבי
 וה ל ,םיחכז ,,אכ .קוכמ | ,: הע .ז"ע
 ,:זכ ןילוח

 :םירודפ המכב תרוטקה רדסב םירודסבו
 :םיששל תחא רמוא ארפק רב אינה ספדנ
 םיריש לש האב התיה הנש םיעבשל וא
 ינת ל"צו תעמומ אסרג איהו  ,ןיאצחל
 ותלחת לע = חיבומ .ופוסו  ,ארפק רב
 היה ולא ארפק רב ינת דועו םש ורמאש
 ומכ אוהו ,'וכו שבד לש בטרוק הב ןהונ
 אתיירב םושב אצמנ אל ק"בש ונרמאש
 לביקש המ  תותיירב .רביח אוה ךאו
 רלא תותיירב ינשה יתשפחו | ,ויתוברמ
 .םירודסב אבומה .םנושלכ םיתאצמ אלו
 "ינת וניצמ ה"ה ר"פ אמוי ימלשוריב ךאו
 ןירמוא ויה םילשוריב ןיממפה ארפק רב
 "והי אל שבד טעמ הכותל ןתונ היה ולא
 יינת ,החירב דומעל לובי ולוכ םלועה לכ
 :םיעברו םישליש ,הרישכ םייצח המטיפ
 ,ונעמש אל

 ללכבו



 ארפק רב

 הניש .תרוטקה רדסמ לעב ללבו
 ,ו .ה .תותירכב אבומה ארמגה ןושלמ

 רב ינת, אבומה ..מ"בב ןייענ שמו
 הנשמל שוריפ ךא המהש אצמנ "ארפק
 רפסבו ,ןימדוקה םיאנתד תותפסותל וא
 ל"זו פ'זרה רמאי .ק הנשמה "יכרד
 'ר םגו יולו ארפק רב םשארבו םימכחה,
 ועבקו ותנשמב יבר תסרגמ ורס אייח,
 שיר ימלשוריכ תורחא . תואסרג םהל,,
 םויל תאשינ הלותב הנשמב תובותכ
 היה םאש -- תבשב םימעפש -- יעיברה
 ,ד"בל םיכשמ היה םילותב תנעט ול
 ביתכד ינפמ רמא ארפק רב ארמגבו
 היה אל ארפק רב שוריפ ,הכרב הב
 ,םילותב תנעט ול היה םאש ותנשמב הנוש
 םושמ םעטה ותנשמב הנוש היה אלא,
 יול הקדב כ"פעא .,י  תומביבו  ,הכרבו

 ל"בשר ג"ה י"פ םיחספו ,היתינתמב,,
 ךירצ הנושאר םעפ לכט אל םא רמוא,
 לע אגילפ אתינתמ | ,הינש םעפ לבטל,
 הזה הלילהו -=- .תולילה = לפבש "ל
 לע ל"בשר רבס ינשמו ,םימעפ יתש,
 ךה רבפ ל"בשר 'יפ  ,ארפק רבד אדה
 ,ל"בע ארפק רבד איה הנשמ,,

 העטי ותומכש לודג םכח לע אלפלו
 תאז השעיש רמול א"א יכ טושפה טשפב
 איבהלו םיניעה תא רועל ידכ | ןודזב
 ,רחש םהל ןיאש וירבדל תועטומ תויאר
 םכח םוש תעד לע התלע אל םלועמ רשאו
 ימכח לכ י"ע תישענה הנשמב די חלשל
 יולו ומצעב ארפק רב םג םכותבו לארשי
 רשאו ,אישנה ךא היה יבר רשאו אייח 'רו
 הלבק אוה םא תואו תוא לכ לע וקדקד
 ןואגה ודקדק לע הכה רבכו ,תיתימא
 בס דצ ב"חב םינושארה תורוד לעב
 ,האלהו

 ,תחאל תחא ויתויאר לכ ראבנו
 רב תקולחמ םש תובותכ ימלשוריב

 רבוס ק"ב (תדפ ןב) רזעלא 'רו ארפק
 ורמאש המ הנשמה טשפ מול א"אש
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 המ ינפמ םעט אוה "תבשב םימעפש"
 ורמא אל מ"מ כ"אש | ,יעיברב תאשנ
 תאשנש הנמלא לע םג םעט הנשמב
 ,םעט הז ןיאש ק"ב שרפמ ןכלו ,ישימחב
 תאשנ הלותבש אוה הנשמה טשפ ךא
 ילבבכ ישימחב תלעבנו] יעיברה םויל
 תאשנ הנמלאו [ארפק רב ירבד ,ה םש
 ,הכרב םושמ םעמה םהינשו ישימחב
 ארפק רב שייח אל היתעד ירורקא םושמו
 'יפד רבוס א"ר לבא ,ה םש רמארכ
 הלותבש ורמא מ"מ םעט אוה הנשמה
 ירורקאל ןנישייח יכ ןעי 'דב תאשנ
 תטישל :ם םש ייבא רמארכו היתעד
 הנשמב ורמאש המ ארפק רבלו ,א"ר
 רמולכ ,ע"פב ןינע אוה ,תבשב םימעפש
 'ד םויל תאשנ הלותבש ונקתש וישכע
 תבשב םימעפש ארזע תונקת עודי רבכו
 תנעט ול היהי םא ןכלו ןיבשוי ר"ב
 ,רורבו טושפ הזו ,ד"בל םיכשי םילותב
 ורמא אל םש ימלשוריבו ,ר"הוד תערכ
 אוהו ארפק רב רמא ךא "ארפק רב ינת,

 ,הנשמה שוריפב םיארומא תקולחמ לכ ומכ
 ךרעב יתראב רבכ ,י תומבימ ותייארו
 ,טושפה טשפב םש העטש יול

 יכ רתוי דוע העט ג"ה י"פ םיחספמו
 רבוס ל"בשרש השמ ינפה םש ראיב רבכ
 ,םימעפ 'ב לבטל בויח ןיאש ארפק רבכ
 יתש הזה הלילה ורמאש הנשמה שרפמו
 ןכו ,בויחל אלו ,הוצמל ךא אוה םימעפ
 רבס ב"פס הלרעב הוה ןושלכ אבומ
 ,ארפק רב ינתד אדהכ ל"בשר

 הניש רחא םכח וא ק"בש אצמ היאו
 םיאלמ ולאכ םירבדו ?םולכ יבר לש ותנשממ
 וא הנשממ ארמגה השקמש ס"שה לכב
 ארפק רבו ,ץרתמו ארומא לע אתיירבמ
 יתימאה טשפ ומצע יברמ ולבק ויריבחו
 דיחי תעד איה םא הנשמו הנשמ לכד
 הוצמ וא הבוח וא תושר אוה םא וא
 ,המודכו

 רודה לש- םילודגה םחישעמ היה חזו

 רחאד
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 ונייה אל םהישוריפ ירעלבש יבר רחאד
 וקולחיש לבא ,הירוב לע הנשמה ןיעדוו
 ויהש פ"עאו ,הימש רכד ןאמ הנשמה לע

 ברו ח"ר לע ורמא רשאכ םיאנתל ובשחנ
 רבב םג וניצמ ןכו  ,גילפו אנת אוהש
 "יאנתכ אמיל, ורמאש ,טל תוכרבכ ארפק
 הבה הימק .יבתו.רוהד ידומלת ירת .גהנהר
 "אנת, -- םהילע סעב אוהו -- ארפק
 .וןתנש ואיצוה אל םהינשו

 ןשרד היה הרותב .ולדג דבלמ הנהו
 תורקיה ויתועד הטלפל ונל ראשנו ראופמ
 רמאש ,גס תוכרבכ תורוהטה ויתודמו
 הרות יפוג לכש הנטק השרפ איה וזיא
 הליגמבו ,והעד ךיכרד לכב ,הב ןייולת
 םירה ןורצרת המל ביתכד יאמ שרר .טכ
 ןידוצרת המל הרמאו ק"ב התצי םינונבג
 לצא םתא ןימומ .ילעב םכלוכ יניס םע
 ,(הונע לצא םומ ומב אזה הואג לעבהש) יניס

 םיקירצ השעמ םילודג שרד ,ה תובותכבו
 קוספה שרדו ,ץראו םימש השעממ רתוי
 אלא ךנזא ת"א ךנוא לע ךל היהת רתיו
 ןוגה וניאש רבד םדא עמשי םאש ךנזוא
 רמא ,אמ ןישודיקבו ,וינזאב ועבצא חיני
 אתונזגר אלא .ודיב התלע אל | ןזגר
 .(השעלא ןב דגנ הז שרדש רשפאו)

 ה"רקה .,טקיב ,,שרפ .ה'צ.+ ןורההנסבו
 םירקיה וירבדו ,'וכו חישמ והיקזח תושעל

 היהש .בס תוכרב ורמאדכ אמלער ילימב
 תנבבה., דע .המאג . .גרנודב ,. ילומ 2 ןבזמ
 אתתרה. דש .;,התש ,. תיחצר רע ' ,לוכא
 ןיבזמרב ימורב אירק אנרק ,ךופש ךרדק
 .ןיבז ךובאד ינאת ,ינאת

 היהש וניצמ ויתורוקמו םיטרפה וייחמ
 ;ונ תוברבב ופב .עיגימ = סנרפתמו ינע
 (ימולחב) יתיאר יברל .ארפק רב 'ל"אש
 ,ךממ קלתסנ ףא ןורח ל"א רשנש ימטוח
 ךרטצת אל ל"א וכתחנש ידי יתש יתיאר
 למע תמאבו ,(ושעתתש) ךדי ישעמל
 ר"הק אבומדכ ותיבל ףרט איבהל וידיב
 ומכרפוח) לפקמ היה ארפק רבש א"יפר

 אשק

 אמוד . אתינושב | (:.בגק תבש  ,ואלופק ינה
 "דומלי םלועל .גס תוכרב רמא ןבלש רשפאו)
 "ןרשבמ יב הלקו  היקנ תונמוא זנב תא םדא
 .תמאביבר תכרבו ,תנבוסמו השק ותכאלמש אזח

 .:;(םש  ר"הקב : רפוסי  רשאכ | וילע-=  המייקתנ

 .םדאו לודגה םיב העבטש הניפס הארו
 -ארפק רב וילע למחו .,הנממ לצינ בושח
 :ףסכ םגו .והקשהו וליכאהו ותיבל .ואיבהו
 :עריא ןמזה ךשמב ,םולשל וחלשו ול ןתנ
 היהש ק"בו ,לארשי ינבמ תושפנ ובשנש
 תואמ שמח ודיב חקל אתוכלמב בושח
 -אבשכו ,ויחא תא תודפל ךלהו ןירנד
 לצינש שיאה .תא אצמ | תוכלמה תיבל
 םירשה רש אוהש תובוט ומע השע רשאו
 ומולשב  לאשו וינפמ םק רשהו ,םש
 לכ ול רפיסו +יתיבב .ירידיל המ ל"או
 םייובש ןוירפ יקסע לע אבש השעמה
 ותדע ינב ונתנש ףסכה ול הארהו ,ויחאמ
 "ףלח ךל ןותנ ףסכה רשה ל"א ,םתודפל
 רשא ףלחו יל תתנש םילקש השמחה
 ,םנח 2 ךיחא תא חלשא ינתלכאה
 תא לבלכ זא ינימו ,לודג דיבכב והחלשיו
 לע :ולכא .וירימלת םגו  ,הבחרב ותיב
 ול היהש וניצמ םגו ,,טל תוכרבכ ונחלש
 ,ג"חיפ תבשכ החפש

 ךאו המואמ ונל עדונ אל ותיב ינבמ
 -תב ול היהש ב"ה ו"פ תבשב וניצמ
 ןירמא ארפק רבד היתרב ינב םש ורמאש
 . ,איעשוה 'ר תיב דע ארפק רבד הבר תיבמ
 ראובמכ ותוחא ןב היה הידפ ןב הדוהוו
 .ליעל

 : תאז ךאו םוקמ םושב וניצמ אל ותריטפ
 דורפ ריעב היה ותרובק םוקמש | ונערי
 לאשו םשל עלקיא ןנחוי 'רש ,אל ז"עב
 וחנת 'ר היל ינה ,ק"ב .תנשמ שי םולכ
 ;םוקמ ק"בד הילע ירק 'ובו דורפ ןיד
 ,והי םש ץעה לופיש

 אשק רב
 אתידבמופד אשק רב אוהה ,יק תבש רכזנ

 . היקרטד

 איויח

 (הוה לארשיו ךלמל הנוממ י"שרפו)



 תב רכב

 ייבא דומא האופר ול אוצמל ולכי אלו איויח
 היל תילד היקרט ןנברד איויח "אמלד
 תמשב ןעי  ,אוה ןכש ייבאל ורפסו ,אתוסא
 ואיבי אלש אנסיב רב קחצי בר רזג בר
 רבע אוהו אלוליה יבל םילקד יפנעו אסא
 הירבדי לע

 ג"הס מ"פ םיאלכ רכזנ .ןושאר רב
 .אריעז 'רל םילענמ השעש

 ,ארפס אימלש רב
 תינעתו ..: הכקא"ה ה"פ: תופתב רמו

 ובישה אנמ 'רו ,אנמ 'רמ לאשו א"ה ר"פ
 ? ארפסד אתליאש ארהו

 .סו"נע) .ךשיש ךב
 אנברוק היל יטמא אבר | ,הס ז"עב

 היב אנעדי רמא םדיא םויב ךשיש רבל
 ביתיד היחכשא לזא ,ם"ובעל חלפ אלד
 תומורע תונוז ןמייקו אדרווב היראוצ רע
 אמלעל ג"הב וכל תיא ל"א = הימק
 יוהית אל ןנא -- יפידע ןדיָד ל"א ?יתאד
 אתא ךכ ךותבו -- אתוכלמד אתמיא ןלע
 קיפנ יב ,ךלמל ףכית אביש ךלמה חילש
 אתושיב וכל רזחימל יעבד אניע ל"א ליזאו
 רבד היניע עקפ ,ןמא ייבא רמא עקפית
 ,ךשש

 וב

 רמא ל"ר :ד תותירכו ,אע .תבש רבמ

 ,ומשב
 ,אע תבשב םרנ וניצינוש םסופדבו

 בר ןשיה ןיסחויה איבהש הזו | ,ינאיבוט
 אלש ד"הסב בתכו ל"ר דימלת ינייבומ
 םלשה ןיסחוי תסרגכ ל"צ תמאבו ,אצמ
 .ל"ר ודימלת יניובומ רב

 .ןולמת רב
 ו-תורבדה תרשעד" ב"פו תפר טטב

 שחיכו ףסכ ןולמת רב לצא ריקפה דחאש
 רב חקלו ,עבשיל ךרצוהו ד"בל ואבו ,וב
 תעשבו הלולח הנקב םשו ףסכה ןולמת
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 םירדנבו ,'וכו הנקב קיוחיש ונתנ העובשה

 אינק םשב עודיה השעמה אבומ ,הכ
 ,ומש רכזנ אל םש ךא אברר

 .המירת רב <
 'ר ינפל אבש ז"הר א"פ ןישודיק רכזנ

 ,השא ואישיש ויבאל םייפיש ושקבו ימא

 (,בודבל הימרי ,הירנ ןכ הזרב) ,ךורב

 הימהנ כ ןט..תבשש וסב הב חו בה
 יכ אוה רחא שיאו זמ ק"ומ ךורב רב
 ,ב"ב.- הימחנ ,ב"ג .ם"סה תפרנ .:ופ .תבשב
 יאעלא 'רב הדוהי ר"א ה"ה ר"פ תינעתבו
 אוה יכ הארגו  ,שרוד היה  "יבר ךורב,
 םוקמ םושב אצמנ אל יכ םופדה תועט
 ךריבש הנוכה ילואו ,םיאנתה ןיב הז םש

 ,וריבוהשכ ובר תא

 5 ןיררךהנס -יכורב דב "מר וכ

 .;ח הציב י"שר תסרגל

 ,אנורב בר

 שרופמּכ ברל. קהבומ ,  המ התא | הנה
 ידימלת לאננח ברו אנורב בר ,גק םיחספ
 בר והיילע יאק אתדועסב יבתי ווה ברד
 ,וכו = ךירבינו . ןל" בה" ל בפ דאביי
 שרכב חיהדי ארבוק איהה .(וק. תומביבו
 ברו אנורב ברו --- הנטק איהשכ השדקיאו
 ,'וכו םתה ווה ברד ידימלת לאננח

 הב רב ךאכ .תבש בד רמא אנורב בר
 ,: תב ןירדהנס ,: בס תובותב ,: גס ןיבוריע
 'ר כ ל"א ,גיהפ יב עבו ל וע
 רמא אנורב ברל (לבבל י"אמ אבש) רזעלא
 היזיפשוא יל יוחא | ,ןיא ל"א +יכה בר
 אנורב בר רמא :וק םיחספבו ,היל יוחא
 בר ל"א שדקי אל וידי לטונה בר רמא
 חנאל יתבא אתרמ רב לאומש רב קחצי
 ,'וכו היתעמשל והנינחכש ברד הישפנ

 ביתי .רע ןיבוריעב לאומשמ לביק ןכו
 אתעמש אהל רמא אקו אנורב בר
 רמא בר יב רב א"ר ל"א | (לאומשד)
 יל יוחא ל"א | ,ןיא ל"א .?יבה לאומש

 היזיפשוא
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 'ר לע ביבח היהו ,היל יוחא היזיפשוא
 א"ר ל"אש :₪ם תוכרבכ רואמ רזעלא

 יכ אלועל (ד"הספו ם"קרב אפרגה אוה ןב)

 אנורב ברד אמלשב ליאש םתהל תלייע
 אוה לודג םדאד הרובחה לכ רמעמב יחא
 הלואג ךמס אדח אנמיז ,תוצמב חמשו
 הלוכ הימופמ אכוח קיספ אלו הלפתל
 ,אמוי

 ןיבוריעכ הדוהי בר םע ותוא וניצמ ןכו
 הדוהי ברלי .יאבורב כר חיל מד ב
 ד"הפ תפרת) אכיפת בה בדה אתהבקמכ

 ,(אטס יבד ס"קדבו ,אנינח רב

 אנורב ברל ארש הדוהי בר ,אי ז"עבו
 .(םדיא םויב ם"ונעל) ארמח ינובזל

 אלבט בר ךא וניצמ ומשב םירמואה
 ,: חכ ןירדרהנפכ בר רמא אנורב בר רמא
 .ונב אוה ילוא אנורב רב הבר וניצמו

 ןיבוריע אקורב ןב ןנחוי 'ר .אקורב
 דיה היפ

 .אקורב 'ר

 ר"א עטיו .'פ תישארב שדח .רהוב רכזנ

 ןכו .אקורב 'רד הימק תיוה אנא ןועמש

 :םלק םלענה שרדמב תורלת רהז רכזנ
 ,ומשב אנהכ בר

 ,האזוח אקורב 'ר
 חיכש היה והילאש רפוסי ,בכ תינעתב

 ,םפל יבד אקושב דמוע היה א"פו ,היבג
 אמלע רב אקושב אצמי םא והילאל לאשו
 אוה | יכהו  יכחדא = אל ל"א = תאר
 -- ימכוא ינאסמ םייס ווהד ארבג אוההל
 טהר ,אוה יתאד אמלע רב יאה ל"א
 ,וישעמ המ ול רפסיש ושקבו -- הירתבא
 ךנה והילא ל"א יחא ירת ותא יבהו יכרא
 ,והנינ יתאד אמלע ינב ימנ

 רמא אקורב 'ר ןיפחוימ איבמ ד"הסבו
 הגנש הליחמבו "יתאצמ אל, בתוכו ,בר
 איבמ ןיסחויב יב .טילשה ינפלמ התצי
 ,האזוח הקורב בר רמא אקורב 'ר ןושלה
 אקורב ירי םיניינש כ" הפהש רבפ ריהסו

 תירורב --אקורכי ה

 לבא | ,האזוח אקורב כ"חאו ,בר רמא
 : הקורב 'ר ,ןכ אוה ןיפחויה תנוכש תמאה

 ןיסחויב אבומ ןכו ,האזוח הקורב בר (רמא)
 אקושב יאק הוהש אסרגה םש ךא ,םלשה
 ,טפשילא 'ר

 ,איקורב 'ר
 הוו וחח"הו .תבשד 'ם יתבר 'פפב

 אוה רוקמה ךא ,תרפ ןב א"ר םע לייטמ
 םיאלכ ףוסו ג"ה ב"יפ תובותכ ימלשוריב
 ,א"רו אירק רב הבר אסרגה םשו

 ,אירורב

 תורכזנה לארשי תונב לכמ תחאה איה
 קלח חקיל התכז רשא םידומלתה ינשב
 ,רודה ילודג יאנת םע הכלהב

 ותקרצב םפרופמה אנתה תב התיה איה
 לע  גרהנ רשא ןוידרת ןב אנינח 'ר
 ,תוכלמ יגורהמ םשה שודיק

 יכ תעדל התארה הימולע ימיב הדועב
 אבומדכ איה תדמולמו הלודג השא
 ליזאק הוה ילילגה יסוי 'רש :גנ ןיבוריע
 הזיאב הל רמא הירורבל היחכשא אחרואב
 הטוש ילילג היל הרמא דולל ךלנ ךרד
 החיש הברת לא םימכח ורמא ךכ אל
 ,דולל הזיאב רמול ךל היה ,השאה םע
 אביקע 'רל רבח היה ג"הירש עוריבו
 ,הימולע ימיב הז היה כ"עב ןכל

 ,ורמא | ,א"פ מ"ב םילכד אתפסותבו

 ןירהממ םימכחו אמממ ןופרמ 'ר ארטסולק
 הז חתפה ןמ הטמוש תרמוא הירורבו
 הירבד ררטאנשכ " ,תבשב וריבחב הלותו
 הדוהי 'ר א"רגה תסרגו עשוהי 'ר ינפל
 ,הירורב הרמא הפי רמא ,[אבב ןב]

 רונת ט"ה ר"פ ק"ב םילכד אתפסותבו
 רפכ שיא אתפלה ר"א ותרהט יתמיאמ
 לאשש היננח ןב ןועמש תא יתלאש איננח
 ונעיסישמ רמאו ןוידרת ןב אנינח 'ר תא
 ,וקולח תא וטשפישמ תרמוא ותבו ומוקממ
 אבב ןב הדוהי 'ר ינפל םירבד ורמאנשכ
 ,אוהמ ותב הרמא הפי רמא

 ןכ



 אתפסותבו ,א"רגה .תפרג יפל אוה ןכ
 לאש היננח ןב ןועמשש םרוג לרנמרקוצ

 "הו '-= ןוידרת ןב "אנינח "ה "לש "נפ
 ,ונבמ ותב הרמא הפי רמא אבב ןב הדוהי

 אוההל היתחכשא הירורב : גנ ןיבוריעבו
 השטב השיחלב םירג אק הוהד אדימלת
 לכב .הכורע בזהב ךכ אל ול" הדמו
 ךלש םירבא ח"מרב הכורע םא הרומשו
 ,'וכו תרמתשמ

 התע עיגהשכ הירורבכ המכח השאו
 וא רשועב היניע הנתנ אל םידוד תע
 ףירחה דימלתה האצמ ךא החפשמ םחיב
 הרחב ותוא ריאמ 'ר תא עדונה םירג ןב
 לכב וילא הטיבה איהו ,השפנ ריחבל
 התצעב ותחינתו והרמשתו השפנ תבהא
 והנה == .י- תוברב רפוסו  רשאבק וש
 אק ווהד מ"רד" היתובבשב ווהד ינוירב
 מ"ר יעב אק הוה  ,אבוט היל ורעצמ
 ול הרמא ,ותומילד יכיה יכ והיילע ימחר
 ביתכד םושמ ךתער יאמ והתיבד אירורב
 םיאמח ? םיאטוח ביתכ ימ ,םיאטח ומתי
 אלא -- ארקד .היפיסל .ליפש דועו ,ביתכ
 ןכו ,הבושתב  ורדהלד והיילע .ימחר יעב
 ,השע

 השעמ רפוסי .ידא"לפ ילשמ שרדמבו
 תבשב ר"מהבב שרודו בשוי היהש מ"רב
 תינמבחה םמאו) :וינב ינש ותמו | ,החנמב

 ול ערי רבדה םואתפ מ"רל עדותי םאש הניבהש

 ןידס הסרפו הינב ינש תא החקל (הבוה
 אבשכ ש"צומב ,הילעב םביבשהו םהילע
 ל"א ינב ינש היא הלאש רמה"במ מ"ר
 כ"חאו = סוכה לע ; ליהבהשבו לה
 שי תחא הלאש ול הרמא ,ךריבו לכא
 ילצא .דיקפה דחא = ,ךממ . .לואשל יל
 ריזחנ ונודקפ לומל אב וישכעו ןודקפ
 ןורקפ שיש ימ יתב הל רמא ,אל וא ול
 תא ול התארה זא ,וריזחהל ךירצ ולצא
 הרמא תוכבל ליחתהשכו ,םיתמ וינב ינש
 ריזחהל ךירצ .ינא יל תרמא ךכ .אל ול
 םשש פאו) .ותמחנ הזה רברבו  ,ןודקפה

 295 וביחפ

 .(הירורב לע יאקש הארנ המש רכזנ אל
 התארה התמכחו הישעמ רבלמ הנהו

 התיהש אלפנה הנורכזב לודגה החכ תא
 'ר \ תודעכ :ןיסחוי רדסב הלודג האיקב
 היינת הירורבש רמאש :בס םיחספ ןנחוי
 האמ תלתמ אמויב אתהעמש האמ תלת
 ,אתוובר

 לע ורבע תאזה הלודגה השאה לעו
 המ דבלמ יכ תוערו תובר תורצ השאר
 גרהנש ךיא היניעב התאר ,הינב ינש ותמש
 אבומדכ הנושמ התימב םיטסלמ היחא
 ,ב"יפס תוחמש

 רשאלע הפרשל ונד שודקה היבא תאו
 תאו םיברב הרות רומלל תולהק ליהקה
 התוחא תאו ,הגירהל ונד הביבחה המא

 אבומדכ ,תונוז לש הבוקב בשיל הריעצה
 מ"ה תא :חתרצפהי, י"ע -.ךאו לי יש
 תוחא תא ליצהו ושפנ תא רפמ הלעב
 .תונוז לש הבוקמ ותשא

 י"שרב אבומדכ דואמ ארונ היה הפוסו
 הלוחתה  הירורבשי ,אפיאז :ה"ד חל" ע
 - הליחתהו התמכחו התרות ןואגב תואגתהל
 םישנ, ורמאש המ ל"זח ירבד לע גלגלל
 וילע םיביבח ויהש .מ"רו ."תולק  ןתעד
 שפנו ושפנו ופונמ רתוי ויתובר ירבד
 םינמאנה וידימלתמ דחא  שקיב בכ"ב
 םימי .הב ריצפהו ,הריבע - התוסנל
 הליג זאו ול תיצרתנ ףוסבלש דע םיבר
 ברל

 תא הקנחו הכלה רבדה הל ערונשכו
 ריאמ-'ר-:.חהב . אפוסוב. -הותמו, המצע

 המ::ל"זח .. תקרצ תאי "ה הארה. הזו
 תא דמלמה לכ ,כ המטוס הנשמב ורמאש
 אמויבו ,תולפה הדמלמ .ולאכ הרות ותב
 ,ךלפב אלא השאל המכח ןיאש :וס

 הלפ
 םשב ארקנש אתיירבד אנת וניצמ

 אל רמוא יבירב אנת + תוכמכ יבירב
 ,ומש היה 0% י"שריפו "ןלכההנ "פרה
 אלא ונמ ןניעדי אל י"שריפ :אי ןילוחבו

 רחא
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 ונת .(בג :ןילוחבג....(ורורּב- .לוהנ ,דחא
 י"שריפו 'וכו הסורד ורמא אל רמוא יבירב
 ,םכח םש

 וניצמ  ,ולא .תומוקמ השלשה תלוזו
 ג"ר ומכ םצעה םש םע יבירב ראות
 ,וטק תבשב יבירב ג"ר םג ארקנש הנביד

 היהש אל י"שריפו :בל ןישודיק ,:אנק
 ,יבירב ירק  לודג םדא אלא יבר לש ונב
 ,ד"ָה..ה"פ.-הלחכ  יבה,ילש ;ונב- ,3"ר.ןבו
 ,א"ה א"פ ז"עב האישנ י"ר לש ונב ג"רו
 יבירב וארק .אתפלח ןב יסוי 'ר תא םגו
 ףירח םכחה יסוי י"שריפו | ,וכ  הכוסכ
 יבירב לכ :י"שריפ .ק םיחפפבו | ,ורודב
 י"שריפ : טכ הטוסבו ,לודג םדא ןושל
 אוהש | יסוי 'ר לש ומעט ,יבירב םעמ

 ,רודה לודגו םכח
 םשב דימת ארקנ רפקה א"ר ןכו

 תורוכבבו ,גמ'ז"ע  ,:רפ ,חכ ןילוחכ יברב
 לודג י"שריפו יבירב יאחא ןנחוי ר"א :דכ
 יכה/ :יבירב -! רקד אביה ו לו \ 'התוחב
 'רל ןנחוי 'ר ארק ,גנ ןיבוריעבו ,ושוריפ
 ."יבירב, ובר איעשוא

 ל"בירל ןנחוי 'ר = ארק +5 ןישודיקבו
 בירב שש "ד

 היקזחל אנינח רב י"ר ארק ,זנ ןילוחבו
 ,הרורבי \ לודנ .היהשי- ישריפהו | "יבירב 2
 הדוהיל יאני 'ר ארק ג"ה ג"פ  םירוכבו
 תבש.ןכו ,יבירב :הדוהי הינתח .אייח רב

 ב/'בג, (יבירב ההוקי ירוחפ ר"א בהר "פ
 יבירב הדוהי 'ר םשב אל 'ר ד"הס ה"פ
 ,יבירב :הדוהי  אידא"צפו יחל: ר"בו
 ןנחוי 'ר אתגולפ :ח-א"ה ב"פ אמויבו
 הדוהי א"ה א"פ ה"ר ןכו ,יבירב הדוהי 'רו
 ןובשחל עלוב הבורמ ןובשח רמא "יבר יב,
 ."יבירב, הדוהי ל"צש הארנו ,טעומ

 יבירב ןדוי : גל תורוכב : אכ ןישודיקבו
 ורודב לודגו ומש ןדוי י"שריפו שרוד היה
 המכח ןושל יבירב היל ירקד יכיה לכו היה
 'ר ארק א"ה י"פ םיחספבו ,אוה תופירחו

 .ילבהכ , .ןוטופ ,.רלי. יסגי

 היכרב 'ר--םיירב 'ר

 רכזנש םוקמ לכש הארנ ןויעה רחאלו
 ככ | ליצ םצעה םש ,םע .:יברב .ראות
 ור יצ .ךכ .ומשש ם"בו .. ,ה'וי. .ילב
 םע רכזנש תומוקמה לכב יתנייעו ,ד"ויב
 ר"וי ילב בור פ"ע םיתאצמו םצעה םש
 ם"קד תסרג רשא ד"ויב ןיטעומ תומוקמבו
 [ירהמ הרוהיב עדונ תו"שבו ,ד"וי ילב
 היעשי 'ר ןואגהש אבומ | ג"יקס ח"ואח
 ,ש"ע ז"ד ולאש קיפ

 ,םיירכ 'ּר

 = ו רו יםוחנה ''ִר ייפ  ,בפ ק"ב
 פ"קד תסרגו ,ל"ביר ונמו דחא ןקז םושמ
 הכי דו םהנ ה

 וחתנו שוה ,היכרב ןב .הירכז) ,היכרב

 ודו ו ןוחכהנכ היכרב .רב רועלא 'ר
 אנוה בר ,:י  תינעת היכרב רב יאעלא 'ר
 ויה 3 ללה 'ר. ,.גם תוכרב היכרב רב
 אמוחנת היכרב רב יול 'ר ,אלדא"פ ר"כא
 ,ז"יתקחב

 ,היפהב "ל

 ויטרה ורב 'הדגא ילעב ילורגמ היה
 םיאלככ ובלח 'ר היה קהבומה ובר

 ר"השבו ,ובלח 'רל לאשש ,בל-ג"ה ט"פ
 ר"בי ,ובלח 'ר יל הנש רמא א-ב"פ א"פ
 -- ובלח 'רל יתבשה היכרב ר"א ח"עפר
 ומשב רמא +קנחמל תרבס הקונח ל"א
 ,ד"ה ב"פ הליגמ ,הדא"ה א"פ | תוכרב
 ,זטדרומא אמוחנת ,דדא"פ ר"ור ,זדי"פ ר"ב
 'רו" היברכ 'ר תוכרב ףוס ימלשוריבו
 ,בר םשב אלוע רב אבא ברו ובלח
 גו היכרב 'ר בדמ"כפ ר"קיובו
 'ך ל"צ םהינשבש הארנו | ,י"בשר םשב
 בלה לבב

 וניצמדכ רודה ילודנ לכמ לביק ןכו
 ,א"יה ד"פ תומביכ אבא 'ר םשב רמאש

 ו שוחק .אמותנת ,ג"ה א"פ הדנ .

 ימלשורי הניב רב (אב) אבא 'ר םשב
 ,אמוי ףוס

 םשב



 היפרב הר

 "פס תבש אנהכ רב 'אבא מלב

 ;ד"ה .ג"פ המופ" ,י"ח  ,ה"ה מ
 ,חי ,חדאצת אמוהנת "בה 2

 אמוחנת ינומדאה אבא 'ר  םשב

 ,זחתישארב
 הכיא 'ר | ,אפיחד ימידבא 'ר םשב

 ,יתבר
 ר"ש - ,גדג"פ 'ר"הק | רהבא וע

 םילהת שרדמ | ,חהג"פ ר"שהש ,א"ג"כפ
 הכי

 אב טוקלי םוחנ שיא ןיבא 'ר םשב
 ,אצק זמר

 אמוחנת תדפ ןב רזעלא 'ר םשב
 ,הכדארויו

 ,ז"עפס ר"ב יסא 'ר םשב
 חדב"יפ .ר"מב ..הלצב .'ת .םשב

 ,ג'פס ר"שהשב לאלצב 'ר

 ןשיה אמוחנת אבא רב אייח 'ר םשב
 אתיא דדירחא ב"שר אמוחנתבו ,ירחא

 'ר םשב .ל"ביה. םשב ןקע ה"א תושב
 'ר ל"צו אבא רב אלה ה, םשפ ובוב
 ,א"בחר םשב היכרב 'רוי ,ל"בור םשב ןדוי
 ל"צ ןכו  ,מ"פר  ך"שב משב הפח וש
 ,אידאתחיתפב ר"סאב

 ר"ש ופיד אדא ' רב י/יאייה א

 ,ג""גזמפ

 ,אידחח"ספ ר"ב אנינח 'רב אמח 'ר םשב

 טוקלי אקיא רב  אנינח 'ר  םשב
 ח"עפ םילהת .'דמבו :,כ"תת זמר לחה
 רב אנינח רב. היכרב ירי תועמב והוא

 .אקיא רב אנינח 'ר םשב ל"צו אקוא
 ,חהג"נפ .רלב:ןומיס+ףב הראשי ר םב

 .םש לקצב
 'ה .  ,ד"ה ב", ..הלינט א לב וב

 -- ןאש תיבד אתשינכל לזא היכרב
 ,ל"ביר םשב רמאו

 לצו

 אמוחנת ההרק ןב עשוהי 'ר םשב
 ,אכדתקח

 ר"קיו עירזת אמוחנת ןנחוי 'ר םשב

 ביפ
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 ,ירה"פ  ר"הק אניגה" רב יס ופשב
 ּו"פ .תוכרב "ירבו "רב" בקעה שב

 "ה
 םילקש בקעי תבד הרב בקעי 'ר םשב

 ןויצל  ןינמ ב"ה  א"פ ק"ומ - ,א"ה א"פ
 אסרגה שבתשנ א"ה ה"פ ש"עמבו ,ת"המ
 'ר םשב לצו = בקע" רבי הברברים
 ,בקעי

 ר"ורי הית ספ הרב היקהציה ףכשב
 תועטב אתיא כ"פס לאומש 'מבו ,כדב"פ
 4 םשב לצו "קהילה רב( .הופרב ד
 ,קחצי

 ,הדמ"בפ ריחו יהיסחו "ל 'םשב

 םילקש ,ה"ה מ"פ תוכרב יול 'ר םשב
 -אב יאמוחנתי  ,איח"פפ "ב "הסיב "פ

 .וטדאצת ,אי .עירזת ,זי
 ,דיחי"פ* ר"הק ןומוס "ד 'םשב

 ,םישודק ןשיה אמוחנת ג"ד"כפ
 ,והב"בפ ר"ב "ימא רב .לאומש "ר"םשב
 אב 'ר ןמ עמשש לאומש 'ר םשב

 ,א"יח ד"פ תומבי
 א"פ םירוכב ןמחנ רב לאומש 'ר םשב

 ,חידתישארב אמוחנת  ,ג"ה
 ירו" היכרב ירי תקולתמ חפר בבו

 ,נ"בשרו יאתסוד
 ,ג"צפר ר"ב אבא רב ןועמש 'ר םשב
 ,זחאשת אמוחנת ל"בשר םשב
 ןימוחת רפכד אייח 'ר | וניצמ  ויריבח

 .: !"א"ה א"פ האפכ
 ג"פ ןישודיקכ אפפ רב םוחנת 'רו

 'רל לאש חלש אפפ רב ת"רש | ,ב"יה
 ירו םתחו  םותח .יאנמ י"ףל\ ללא = = יפו
 ר"א ןכ אל רמאו םותחל הצר אל היברב
 זר  ףךרע 'ר"הפבו 7 ,רפרו6אתא רב ובסשל

 ,ןגוהכ אלש ימלשוריה קיתעה פ"ב םוחנת
 ,ה"פס תורשעמכ אנסיב 'רו

 וניצמ ומשמ | םירמואה
 ,טידתודלת .אמוחנת

 ףופ הבר ארקיו ושב יביבכ ה

 ,ו"לפ

 לי

 וטסירא 'ר

 יה
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 ומשב , ,ןנק רב ןהוי ה
 ,אלדא"ה

 ,םש ומשב ןמחנ רב הבר
 אמוחנת ומשב אייח רב םוחנת 'ר

 ,ךופיהל ל"צש הארנו | ,אידעירזה
 אמוחנת ומשב יאלינח רב אמוחנת 'ר

 | ,אידעירזתי

 ,א"יה ד"פ  תומביכ יבר וארק אנמ 'רו
 .בדא"יפ םילהת 'דמ "ה א"פ הדנ

 הטלפל ונל וראשנ תורקיה ויתושרדמ
 לארשי תסנכ ףא רמאש ,ד תינעהב
 -- ןגוהכ הבישה ה"בקהו ןגוהכ אלש הלאש
 רבד .תלאוש תא. !יתב  ה"בקה .ל"א
 ,שקבתמ וניא םימעפו שקבתמ םימעפש
 רמא ,אע אמויבו ,למכ ךל היהא ינאו
 םנורג אלמי חבזמה ג"ע ןיי ךסנל הצורה
 ןמיס רמא :גי  הטוסבו | ,ןיי ח"ת לש
 תא שיא עדי אלו כ"פעאו ןמיס ךותכ
 רמאש ,הנ....תובחב ,,רבזנ | ןכו ..התהוב>
 וניא ולוכ ,םייקתמ ותצקמש פ"עא םילד
 י"פ ןירדהנפבו | ,ףסוימ ל"נמ םייקהמ
 םא ינב לארשיל ה"בקה רמא .אלדא"ה
 וקבדהו וכל -- הטמש תובא תוכז םתיאר
 וליפא רמא :ג א"ה א"פ האפבו ,דסהב
 לש דחא רבדל הוש וניא ולכ םלועה לכ
 ,הרות

 רבד םוש וניצמ אל םיטרפה וייחמ
 'ר םשב חא ול היהש וניצמ תאו ךאו
 הלרעכ ,הכלהב םג לודג היהש לאומש
 ןיגהנ אגוז לאילמגל ןנחוי 'ר ל"א ב"פד
 אל ל"א  ,יאמדה ןמ הלח ןיקפמ ןותא
 העשב היכרב 'רד  הוחא לאומש ר"א ןכ
 אה'פ ז"פ תוכרבבו) 'וכו יאמדה לע ורזגש
 .(לאומש 'ר ל"צו ןועמש 'ר תועטב אתיא

 אובמב פ"זרה איצוה הזה ימלשורימו
 היכרב 'ר ינשש היכרב 'ר ךרע ימלשוריה
 רודב רחאו ,ןנחוי 'רמ ןקז דוע רחא יוה
 הזמ היאר םוש ןיאש הליחמבו ,יעיברה
 םשפו יוה ךחא היכרב 'ר ךאש תמאהו
 לאש ןנחוי 'רש תוטשפב אוה ימלשוריה

 י"פ ןירדהנס

| 

 אקיא רב אנינח רב היכרב 'ר--הירצוב

 םימסרופמה םימכחה ןמ היה אלש) אגוז לאילמגל

 הלח שירפמ אוה םא (וכרעב ראובמכ

 ךא ןידה עדיל הלאש ךררב אלו יאמדמ
 כ"חאו "אל, ול בישהו ,ןכ השוע אוה םא
 לאומש 'ר רמא ןכ ארמגד אמתסמ אוה
 בישה אגוז .לאילמנש אלו "ב"רד, יוחא
 .הורב הזו :י"הל: ןכ

 ןב הדלי | איהו תב ול היהש וניצמו
 כ ויה "ר הדמ"פ ר"בכ אייח 'ר םשב

 .היכרב לרה, הנתרב

 הי רפוב ייכתב ירה
 ,ז"פר ר"שהש

 רב אבא רב היכרכ 'ר

 רבכדמב אבומ רזעלא 'ר םשב רמא
 יכ םופדה תועטמ אוהו ,חמדט"פ הבר

 ,ד"ה ג"פ המטוס ימלשורימ אוה רוקמה
 ,אנהכ רב אבא 'ר םשב היכרב 'ר םשו
 ,ואיבהש לארשי רצוא לעב העט הזבו

 הובא "רב היכרב "ר

 ל"צו ,חכקת ומר עשוה טוקלי רכזנ
 הבעיה .םשב .היכרב  'ר

 .ןהכה אייח רב היכרב 'ר
 םשב רמא ,ודהרש ייח אמוחנת רכזנ

 ר"קיובו ,םתחקלו פ"ר כ"רדפו | ,ויבא
 'ר םשב ויבא אייח 'רו היכרב 'ר ל"פר
 ,יארוהנ ןב יסוי

 אמח רב היכרב 'ר איבמ ןיסחויבו

 ן"ידוי ינשמו ןהכה אייח רב ל"צו ןהכה
 ,ם"מ השענ

 [ןהלח 'ירבי היברב "ל
 םשב רמא | זחנ"פ הבר רבדמב רכזנ

 םשב רמא ו"ו"לפ ר"קיובו ,דיקוממ אבא
 היכרב 'ר ל"צש הארנו ,ארבז רב אבר
 ,ובלח 'ר םשב

 .אקיא כו גבה רב. חיפרב :'ר

 טוקליבו אידח"עפ םילהת 'דמ רכזנ
 רב אנינח ר"א היכרב ר"א אספרגה םש
 ,אקיא

 הירב ןנח 'ר

 -ר
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 ,ןומיס 'רב הדוחהי רב היכרב 'ר

 הדוהי 'ר םשב ל"צו ,חהג"נפ ר"ב רכזנ

 המוט ,רכ

 ,בקעי תב רב בקעי רבו היכו

 ס"מ םש ךא ,א"ה ה"פ ש"עמ רכזנ
 ק"ומב בקעי 'ר  םשב .היכרב ה
 .ב"ה א"פ

 ,קתצי שי רב ירמה

 רמאמה ךא ז-כ"פ לאומש 'דמב רכזנ
 םשב היכרב''ִר' םשו כרב"פ ר"ת
 : במ הטוס 'סותב אבומ רמאמהו קחצי 'ר
 ,קחצי ר"שב ל"צ םש םגו האמ ה"ד

 .ל"ביר דכג .ןומיס.הבת
 ז-י"פ ר"הקמ לארשי רצואב אבומ ןכ

 דכנ ל"בירל היה אל םלועמו דיעה רקשו
 ומשו ול היה רחא דכנ ךאו ,היכרב 'ר םשב
 םלשה ןיסחויב אבומש המו ,אשאימ 'ר
 אוה ,ל"בירד הירבי' ןומיפ "רב חיפרפ 'ב
 כ"חאו ,ןמיס "רב היכרב "ר יל"צו " תועמ
 ינש ורבחתנו ,'וכו .ל"בירד הירב 'איבמ

 ,דחיב ןיכרעה

 ,.ןתבה היברב 'ר

 -אראו אמוהנתבו דכדחנ אמוחנת רכזנ
 -תודלת אמוחנתבו ,ובלח 'ר םשב רמא בכ
 'פם יתבר 'ספ ,בדא"פי'ר"מב בדרבוממ ₪3

 אמוחנתבו ,יול 'ר םשב רמא ינימשה םויב
 ר"שבו = ,יסיס : "רב יול .םשב '" איהתלשב

 ,לאומש 'ר םשבדז"מפ

 .ר"ב .ןהבה תיברב 3

 ,ח :,ג"ג"יפ  ,תחג"פ ר"מב הז חשב רבב

 רכזנ = ןכו = .אידז"מפ = ורמי תה מ

 'ר אוה יכ הארנו םימעפ המכ אמוחנתב

 ,יהכה אייח רב היכרב

 ,דדא"פ ר"קיו' רכז .אבס חש
 ,ומשב רמא ןיבא 'רו

 .אתב

 תואצוה :דפק י"פ חרפו רותפכ רפסב
 ,ןנחוי ר"א אתב ,טכ הרומתב סרג ץנול
 ,אהב אתיא ונלש תורמגבו

 עשוהי 'ר ,ב"ב הדוהי 'ר ךרע ,אריתב

 .3"פב ןח ריב מרו ו בוב

 ג
 ,אסיספ ןב אהיבג

 ימיבש | רפוסי ג"פ .תינעת תליגמב
 וילא לאעמשי ינב ואב ןודקמ רדנסכלא
 ינבו ,הרובבה לע לארשי ינב לע ררועל
 םצרא תא לארשי ולטנ רשא תא | ןענכ
 ובישיש לארשימ ועבת םירצמ ינבו ,ןהמ
 היהש םינהכה ןמ דחא םכחו ,םירצמ תזיב
 רמא אסיספ ןב אהיבג םשב תיבה רעוש
 ןודיו ךלי אוהו תושר ול ונתיש םימכחל
 לש ותרוה ורמאי חצנא םאו ,םהמע
 םהל ורמאת ינוחצני םאו ,ונתחצנ לארשי
 ךלהש היה ןכו .,םתחצנ ונבש טוידה
 שקיב ןורקמ רדנסכלאו ,םלוכ תא חצנו
 םיתוכה ל"אש עמש | ,םילשוריל תולעל
 סנכהל ךתוא ןיחינמ ןניאש רהזה ךלמהל
 ,לרע התאש ינפמ םהלש קה"ק תיבל
 יתש השעו אסיספ ןב אהיבג ךלה דימ
 תובוט םינכא םהב עבקו .בהז תואליפנא
 תיבה רהל עיגהש ןויכו ףסכ אובר הוש
 ינש לוענו ךילענ ףולש ךלמה ינודא ל"א
 הקלח הפצרהש ינפמ וללה תואילפנא
 תוהגהב א"ספפ ר"בבו) .ךלגר קלחת אלש
 לדנס תליענ רוסיא אלה הז לע השקמ ל"דר
 םו"כע לכא שדקמ ארומ םושמ ךא תיבה רהב
 ןיא ךא ? וענמ המל 'כ"אוי ז"ע  ןווצמ ןניא
 הנתמ ול ןתיל ךא הצר אהיבנ יב ,אישוק םוש
 השע ןכל דחושכ ויניעב היהי אלש ידכו הרקו
 ךירצ ולגר .דעמי אלש הנכסה ינפמש ותמבחב

 קזח"ק תיבל עיגהש ןויכו  ,(תואליפנאה לוענל
 .תושח רנל 'שי ןאכי דע .ףלטה והא לא
 ,סנכל תושר ונל ןיא ךליאו ןאכמ סנכהל

 ל"א
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 ךל הושא אצאשכו םנכנ ינא ירה ל"א
 אפור ןכ השוע התא םא ל"א ,ךתהיבנ
 אל ורמא ,לוטה הברה רכשו ארקת ןמא
 תמש ורמא אלו) שחנ ושיכהש דע םשמ וזו
 ראובמב ודוהב תמו םינש המב ב"חא יח תמאבש

 אסיספ ןב אהיבנל םימכח ורמא | .(ןופיסויב
 ,'וכו ךיבא חמשי רמוא בותכה ךילע

 רוקמה אוה תינעת תליגמש ס"לבו
 םוימ חנומו . בותכ היה .רשא ןושארה
 היהש ןיעדוי ונא הזמו ,השעמה עריאש
 םגו .קה"ק דע ךלמה םע ךלהש ןעי ןהכ
 םגו ,םימכחל רמאש ומכ טוירה ןהכ היה
 ,אצ ןיררהנסבו ,ובגב תוימומקע ול היה
 םשו רמאמה לכ תינעת תליגממ קתענ
 רפח ךא אסיספ ןב אהיבג כ"ג ארקנ
 ,תיבה רעוש היהש םש

 םשו השעמה לכ קתענ א"ספס ר"בבו
 ,םסוק ןב העיבג | והוארקו ומש הנתשנ
 הרצקב רמאמה קיתעה עיבג ךרע ךורעבו
 ,אסיספ ןב אעיבג ל"זו = ,אצ ןירדהנסמ
 א"ספ .ר"בו :: ,ןבג .:חיהו. היה :םפח ,'יפ

 ,םהמע ןדו ךלוה ינא םסיק ןב אעיבג

 וארקו ךורעמ קיתעה םלשה ןיסחויבו
 הארנו ,אסיספ ןב עיבגו םסוק ןב עיבג
 ךא דחא שיא לש םש אוהש רוריבב
 הז ןיא לבא | ,תימראה אמבמב הנתשנ
 א"פ םילכ אתפסותב אבומש המל ךייש
 ונשי אלש שדקמב הנוממ היהש דחאב
 םשש ןעי "לופה לעב, | ארקנו םינהכה
 ןכרוחה םדוק א"ר" ןמוב * היהש חכומ

 אוה לופ ןושלש םש םילכל 'יפב ש"רהו
 איבמ ד"הסבו ,אי תבש ןילופ ןיא ומכ
 ימלשורי םוגרתבו ,ףוקזו ךורא ההיבג א"וו
 םגרתמ ןבג וא תבית לע אכ ארקיו
 הפיכ ומב 'יפ חיבג שרפמה "יפו חיבנד

 ,ןוחגו ךורא אוהש

 ןינמ . ןימ .ולאשש | םש | ןיררהנסבו
 ייח ווהד  ,ייח ווה אלד ובישהו מ"החתל
 ,ש"ב אל

 ופ --תוונהאכ אהיבנ בר

 (הוינראמ אהיבנ בר

 ישא ברל .ןתנ רב ה"ר ל"א +ז ןיטיגב
 ( רה" ול רמא --- .ביתכד | יאמ
 ול שיש לכ אמעט אהב רמא אזיגראמ
 דע ידע ןכוש םמודו וריבח לע האנק
 התעמ אלא ישא בר ל"א ןיד ול השוע
 ן חב בר הוה יא ל"א = "גלקצ
 הזמו ,אמעמ הב רמא הוה אכה אזיגרא
 ןשרד ישא בר ןמזב היהש ןיאור ונא
 ,ראופמ

 .ליתכ יבמ אהיבג בר
 ז"עב ,אברד ודימלת היה הארנה יפכ

 אבר ינפל היהש השעמ רפסיש ,בכ
 לודג רבכ היה רמימא ןמזבו ,היאר דעכ
 שירד אחתפא שררש ,גכ הציבכ רודה
 ורטו ולקש ישא ברו רמימאו .אתולג
 ,ותארוהב

 אתמב הלודגה ותבישי ישא בר דסישכו
 פ"שה רודיפסב לודג קלח חקל איסחמ
 בר .ילוא +וכ .ןנלוח .,,פ תומביב .וניצמרכ
 ברד הימק היתעמשל רמא כ"במ אהיבג
 רבחכ ישא ברל דימת השקה ןכו ,ישא
 ,; דס ןילוח ,.ח תוחנמ ,,גפ ב"בכ רבח םע
 ,י הליעמ

 בפי קיפ יחכזנ ןבו
 ךלמ ג"פ ג"ח ותרגאב ג"שר תער יפלו

 תריטפ ירחא לשת תנש ןמ אתידבמופב
 ,רמשת תנש רע ,אברד הירב אחא בר
 םרפר ךלמ וירחאו

 ,הליבגט 'ךרע  .הליבג

 נר

 קמה"בב הנוממ היהש ה"פר םילקשב

 ושל ' םנהכ | ורמע \ רמולו  ןירכהל
 סופירגא .םדמעמל לארשיו ןנכודל םייול
 ,תואסרפ הנומש קוחרב ולוק עמש ךלמה
 רשע םילשוריל וחירימ ח"מ ג"פ דימתבו
 יניבנ לש  ולוק ןיעמוש ויהו  תואסרפ
 עמש סופירגאש : כ אמויבו ,וחיריב זורכ
 (םינשי  'ותב ש'ע) תואסרפ 'ג קוחרמ ולוק
 ( הברה תוטתמ ול ןתנו

 יניבג



 01 המה הב רוסה טס רם ככ

 ןוסרח ןב יניבג
 אמוסו ומאל דיחי היהש ח"ד"פ ר"הקב

 ,בר .רשוע ול חינה ויבאו ויניעמ .תחאב
 יניבג תמש םויבש ל"בשר תודע פ"עו
 ,ורשע לכ תא הקל אוהו) רצאשלב דלונ ח"ב
 .(הנוהכ תונתמ

 ךרע | .םסוק ןב עיבנג

 ,אפיספ

 ןב ."אהובג

 ,:גי .הכופ אדנ רב אישנמ | בר" ,אדנ

 ,אנוה בר ןמזב

 אדג בר

 :אי ןיבוריעב תשש ברד היעמש היה
 שירד ידבע והושבח א"פש םש רפוסיו
 םק (רוהנ יגס היהש) תשש ברו ,אתולגנ
 ,קיפנו והוקבשו | ,קיפ אדג ארקו אבבא
 רמא דועו -- ףפוי בר רמא : המק תבשבו
 (אזג בר ארמגבו ס"קד תסרג אוה ןכ) ארנ בר

 חתוכ תידבעו םתהל תיעלקיא ארח אנמיז
 ,אברעמ יחירב לכ הינימ וליאש יאלבבר

 הלוח ה

 הריעז 'ר א"יה ה"פ תומבי ימלשוריב
 תסריגכ לודיג 'ר .ל"צ ס"לב ךא ,ומשב
 .הדעה ןברק

 .(אידג"יפ רבדמב | יסדש ךןכ /ךכ| ה

 .:הב ב"ררספ אידג כהה תש

 הידוהה

 (ךלמה יאני ןמזב) הידידג ןב | הדוהי
 בר ךלמה יאניל רמא אוה ,וס ןישודיקב
 .תוכלמ רתב ךל

 '  מזב) ...שרדכמ ןב הרות ים עיצה

 ב (רזעילא

 .(חדמ"פ .הימלי .. ,םקיהא .ןב = הילדב) תק

 (אירוג רב | ג"יו) הילדג ןב לאומש 'ר
 ,בדרהב אמוחנה

 .ןירבוג תיב ךרע .ן'רבמ

 ,היראד אתבונ

 ןב סחנפב השעמ ג-ה"כפ .קלב ירפסב
 י"פ ןירדהנס ימלשוריבו | ,חיראד אתבונג
 אתפוג שיא םחנמב השעמ םרג ב"ה
 ,הירא

 ,אדוג ןב ןועמש ךרע .עדוג וא אדונ

 (אנת) הדגדומ ךכ נחה כר א

 הוגה

 מ"ב ןלזונ רב יביב .(אלוג וא) ןלזוג
 ,ה"ה ב"פ

 ,אתפונ

 א"פ תורשעמ אתפונ רב קחצי 'ר
 וניצמדכו ריע םש אוהש הארנו ,ד"הס
 ,אתפוג שיא םחנמ ב"ה י"פ ןיררהנס
 ,אתפוגר ארפס ןתנוי 'ר ז"ה .ג"פ הליגמבו

 ךרע.,הירא לגג. .ןב ,הםגא-  .היהא תק
 ,(א יפא ''ר

 ,אירוג

 אמה פרי הנ .הדנ אירוגו רב :אייחש "ה

 (אנת) אירוג ןב הדוהי ,,מ תבש אירוג רב
 תבש אוהב, רבי ונמחנ בר .ףס רבוע
 ןשיה אמוחנת אירוג רב לאומש 'ר ,,הצ
 לאומש בר סרג רעבוב אמוחנתבו ,רהב
 ,הילדנ רב

 ,אירונ אבא

 אבא ד"ימ ד"פ ןישודיק הנשמב רכזנ
 אבא םושמ רמוא | ןירייצ שיא ןוירוג
 ,רדק ,רמח ונב תא םדא דמלי אל אירונ
 ,םיטסל תונמוא ןתנמואש ינונחו ,העור ,ןפס
 (י"שר ,אורוג אבא לש) ומשמ רמוא הדוהי 'ר

 םש ימלשוריבו ,'וכו םיעשר ןבור ןירמחה
 רמוא ןידייצ שיא ןיירוג אבא  אסרגה
 ,לואש אבא םושמ

 ,אמח רכ ארמב

 (ש"צומ) .ךרכבמ אבר :גנ תוכרבב

 בר רב/:אוהש רשפאו אמח בב אירניבחא

 ,אירוג רכבי אמה

 ןוירוג
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 ,:םי תינעת ןוירוג ןב ןומידקנ ,ןוירונ
 ,ו"פס תומבי ןוירוג ןב ןועמש

 ו

 בר אמיתיאו | ןוירוג ר"א :גל תבשב
 רודב םיקידצהש ןמזב היעמש רב ףסוי
 .רודה לע םיספתנ םיקירצ

 הנוי 'ר : גיהה"ה ג"פ .ק"ומ ימלשוריבו
 שכל :היבנל קפנ .ןיירוט "רך בכל סלט
 הנוי 'ר ל"א (היה תבשו לבא היחו) אלדנס

 אל + ךנימ ארבוע ןניפליד ריבס תא המ
 ש"עמבו  ,ריעז שנ רב ןמ אדבוע ןניפלי
 יר םעב ןיירונ /'ר ,ח"פר רינו, ב"ה ב"פ
 רמא ה"ה ה"פ .ןיטיגבו = ,אנינח ירב יסוו
 קיר ראה פ הלינסבורל"בשר םשב
 .ל"בשרל ןילאש יאלדגומ ,רמא

 ןייריע "הרי היתחא "ה ג"פ ""האפבו
 הבר הוחא .ליזאו  הוחאל .הפכנ "הכתב
 ,ימיא 'רד ימוק ארבוע יאתא -- הםייפ
 מ"ב רכזנש םחנמ 'ר אוה ויחא ילואו
 .ח"ה ט"פ

 ןידייצ שיא ןוירוג אבא

 ד"פ ןישודיק הנשמב רכזנש המ רבלמ
 אוהש הארנ אירוג אבא םשב רמאש ד"ימ
 אבא םשב ט"ר"םאר אתחיתפב רכזנה אוה
 לאילמג ןבר םשב רמאש ןדיצ שיא ןיירוא
 ןוגס ארקש ינייד וגפר ןמ ,םירבד השמח
 :די םילעפ בר רפסבו ,'וכו ארקש ירהס
 ,שרודה אבא אוהש רעשי

 :ופ מ"ב רכזנ  .ןויטסא ןב ןוירוג

 ,ברד הימשמ רמא

 :הפ ק"ב רכזנ .קרופסאמ וירוג
 ,קרופסאמ ןוירוג ינת ףסוי בר רמא

 רמא :;םכ :ןיבוריעב ירד רב קסלוכ
 הימשמ ילבוגש רב אישנמ ברד הימשמ
 ברל

 אוג בח

 בר יל רמא אניבר רמא :המ תומביב
 | ןירתאל = ןיבא רב יסוי 'ר עלקיא | אזג

 היכר

 רמא | ,'וכו רשכאו היונפב אדבוע הוהו
 אזיירטטקמ תשש כר אוה ם"לבו) תשש בר
 (ישא בר רמול ךירצש וא ישא בר ןמזב היהש

 | הפ וראל "אוג בר -' רמא :'ודידל
 תכשבו ,הוה אדיבז רב יפוי 'ר אלא הוה
 בר רמא רועו -- ףסוי בר רמא + המק
 (י"אל) םתהל תיעלקיא אדח אנמיז אזג
 תסרג תמאבו ,'וכו ילבבה חתוכ תידבעו
 אוהו אדג בר סרוגש רואמ הנוכנ  ס"קד
 .תשש ברד היעמש היה

  גיק ק"ב לדיג רב יביב בר .לדיג
 ,הבק .ןילוח  לריג רב ןימינב 'ר

 .(זידב'פ ארזע ,לדג .ינב) ,לדינ בר

 המ אלש ףאו ברד ודימלת היה
 זי  ןיבוריעמ לבא פ"אפ ותא רבירש
 רמא םש ורמאש ותבישיב היהש עמשמ
 בר רמא ול ורמא --- בר רמא לדיג בר
 יבותכו יאיבנ אתיירוא והל רמא ?יכה
 עמשש עמשמ ןושלהו | ,יכה בר רמאר
 ,רחא יפמ אלו ויפמ

 ופיפ = כה /דמא לדינ בר וניצמ :ןכו
 ןיבוריע = = ,:ל -(דכ תבש = ,,טמ + גמ :אכ
 הפופ ו הע ;םוחפפ | ,,דצ -בע .+טכ .,זי
 וה ייחו אמוי ,:חי זי ק"ומ ,גי

 ב ןישוחוק = ,יק  ,ןצ ,ם ,הל ,כ .תומבי
 ,וטכ הטופס ,:זט ,ח םירדנ ,,וק תובותכ
 וובפ (הצ :הי ןירדהנפ ,.עק .,וט ב"ב

 ,וזכק ןילוח ,,ל תוחנמ | ,,טנ םיחכו ,,טמ
 כ חט 2 .הלג ב נחי .ןיכרע

 רבואטחוםר י"ע בה. תהות .לביק ןכו
 םיחספ ,:'צ ןיבוריע | ,,ל ,ז תבשכ ףסוי

 תוכותכ הק  ,ןצ :רצ :בצ תומבי
 ו פי ןישודיק . :,:זמ" ,ח/יםירדכ * ,,וק

 ןח ומ במ תוחנמ חי תוכמ ,,נ
 ,בק

 הדנ | ,יזט םירדנכ לאומשמ לביק ןכו
 ןאח הפ תובותככ . "לדיג, יארקו ,: אי

 תוחנמ יריעז רמא לדיג בר וניצמ ןכו
 ,אכ

 כ"חאו



 ידימלת לכו אנוה בר ךלמשכ כ"חאו
 בר תא םנ וניצמ ,וינפל ובשי שו"רד
 ארוו 'ר "ביתי " ,טמ  תוכרבכ ים ל

 הימק | לדיג בר .ביתיו  לרינ ברה
 ארבז-רב אבא "רש" : דפ" תומ בובה חרד

 רוקעיא  תשש ברו ובלח 'רו לדיג ברו
 ,אנוה ברד היקרפמ

 תורוכבכ אבא רב הימרי 'רמ לביק ןכו
 הדוהיל היל אנמ א"ב הימרי ר"א ::ול
 לודיגו לודיגל ירמא אנא ? אה (הדוהי בר)
 ארש | הדוהי בר וניצמ :אי ז"עבו .הדוהיל
 .אתנחב םימח ינובזל לודיג ברל

 י"אל לדיג בר הל "ךלה "הארגה פפו
 הדנ וניצמ ןכלו | ןנחוי 'רמ הרות לביקו
 עמשמ כו" ,פ"ב :י'ו?רא..לדיב פח 0 5

 הוה לדיג בר םש ורמאש ,טנ ןישוריק
 הנבז אבא 'ר לוא אערא איההב ךיפהמ
 אריז 'רו אריז 'רל הילבק לדיג בר לזא
 דע ןהמה ל"א ,אחפנ קחצי 'רל הילבק
 אבא 'ר קילס יכ לגרל ונלצא הלעיש
 ,י"אב היה השעמה לכש עמשמו | ,'וכו
 אברעמב ורמאש !:טס אמוי וניצמ ןכו
 םשב ולדגש = לדיג = בר רמא" .יכה .ינתמ
 אוה ןכו | ובו רמא אנתמ ברו שרופמה

 ,ג"פס הליגמב
 א"פ הציב ךא ונל ראשנ ויתוכלהמ

 הז תלוזו = ,לודיג םשב אריעז 'ר  א"ה
 כר תרות ונמס ולבקש המ ךא וניצמ
 ג"רא אנהכ בר = ,,ומ .ב"ב "ל תוחמממ
 רמא ג"רא .ה"רב אבר ' ,יהדנ ברוהמ

 .פ"ב .במ ןישודיק בר
 ,כ | תוכרב וניצמ םילודגה וישעממ

 ירעשא ביתיו .ליזא אק הוהד ליגר היהש
 רשאכו ,וליבט .יכה .והל .רמאו הליבטד
 ןבישה +רה"צימ רמ יפתסמ אל והולאש
 .ירויח יקאק יכ יאפאב ןיימד

 רב ימלשוריבו  ןימי3ב לב 8
 טי

 ח"פ םיחספכ בר דימלת היה אוה
 ןימינב רב לדיג ףסוי רב .אייח 27 חה

 053 אישנמ רב לדיג בר --ןימינב רב לדיג בל

 רב ,םרנ ,ד"ה ו"פ הטוכבוה ה 5

 ארקנה אוהש רמול דואמ בורקו ,ןימיינימ
 לדיג : םל ב"בכ .ימוינס רב לד

 חכשא יוחמל האחמ היל הוה ימוינמ רב
 רב היקלח ברלו בר ךב 9הלו ה
 ג"פ םש ימלשוריבו  ,והיימק החמו יבומ
 ,ןימיינמ רב לדיג םשב רמאמה אתיא ג"ה
 ןימינב רב לדיג ברש .רמול א"א לבא
 םיחספ וניצמש ןעי אמתפס לדיג בר אוה
 קרז םא בר רמא לדינ בר רמא :חע
 םש ימלשוריב אבומ הזה רמאמהו הצרוה
 םשב ןימינב .רב לדיג םשב ח"ה ח"פ
 קחצי "רכב הטלה. תורע וב ע לכ קי (םר
 אל הל אנינת אנא רמא ,זק םיחספב
 אמוינמ רב לודיג אלו אישנמ רב לודיג
 אמרימל מ"פנ יאמל אמתס לודיג אלא
 רוריבב םיאור ונא הזבו | ,הידידא הידיד
 ,ימוינמ רב לדיג וניא לדיג בר םתפש

 ןמזב. ויה םלוכש רורב הז םג לבא
 םילקש וניצמו | ,ברד ידימלת ויהו רחא
 ,יסא: םשב | ןימינב רב 'לריג | גה .ף"פ
 יאק הוה ימוינמ רב לריג ,טמ תוכרבבו
 (ח"ר לש ריכזה אלו) נ"ר העט ,נ"רד הימק
 פ"מ מ"ב לדיג בר ל"א \ אשירל רדהו
 בר:רמא  ה"ר רפאהו ' ?ייפח ירמא יבש

 ;וכו

 רב. .לדינ = ךרע .ימדיעמ רב ללב
 .ןימינב

 .אישנמ רב לדיג בר
 רמא .אישנמ רב ג"ר ,ךפ קרמר

 רמא אישנמ רב ג"ר :דכ םשו ,לאומש
 אישנמ רב .לרינ היל חלש 5 הכה "בופ
 ,וניבר ונדמלי (ם"בשרה תסרג | אוה ןב) ברל
 תסרג אוה ןכו ש"ארהו ף"ירה תסרג לבא
 ונא ןיבירצ כ"עבו ,אברל חלשש ארמגה
 אישנמ רב לדיג בר  ,ויה םינשש רמול
 םיחספמ חכומ ןכו  שו"רד ודימלת היה
 לדיג לבא ,לדיג בר םתפ רודב היהש ,זק
 ם"קדבו . .,אברד רדימלת -היה ,אישבב רב
 ,השנמ רב וא ישנמ רב לודג אסרנ איבמ

 ןכו
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 ,ישנמ רב .אסרגה ןיסחויה ,ינפל היה ןכו
 רב לדיג ,בר איתש ,רמול לואמ .בורקו
 :אפ אמוי רכזנה ,שרנד יריבמ השנמ
 ע"ב . רקפנ .\ רברכ הבלקן | שררש
 ,רפקיאו עמש אלח ותשו וגזמ

 :שהנ :ןמד להינ בר
 בר יהמא "ה"ה רמאב 2" םיספפח רב

 םש עמשמו ,שרנ  ןמד לדונ בר :ינת ןכו
 ןוסחוובו = ,לדינ בר םתס .ןמוב היהש
 רמא ל"זו יוארכ אלש ארמגה קיתעה
 ד"הס תנוכ הזו ,שרנ ןמד לדוג ינת ה"ר
 ,יתאצמ אל .בתבש

 אל ערר ל
 היהו ותשאל טג הלשש ,דל ןיטיגב

 אערא לביקש :הנ םשו ,אברו ייבא ןמוב
 ,פ"רד הימקל אתא --- אגאב ינבמ אקסטב
 ,ןנברמ אברוצ היה םא עודי ןיאו

 ו

 ןיסחויבו ,בכ ךיבוהיע יה רב בקעה

 ק"וממ רוק \ברר יהב בקשו ד קיתשה
 ,ירויג .רב ונלש- אפרג לבא . ,חי

 ,מס ז"ע אזיג רב אפילחת בר ,אזיג

 ימלשורי הרוזיג רב עישוי 'ר. ,הרוזיג
 בר תבש

 ,אלמג ךרע .למיג

 תיל

 ארסח ברד הילע יאלילג אוהה שירד
 ,יניק .ןירדחנפ | בו ק"ב הפ אל תבש
 ןירדהנפ יאלילג רבוע שרד  ,,גכ תוכמ

 וכ יל

 .אדמג

 (: גמ הטיפ
 (אנת) אדמנ ןב הרוהי 'ר

 3 תבשייאדמע רכה אתש ד

 ,ארמניבר

 אברד הימשמ רמאש דימת וניצמ
 אתיא ו הצב | בק חכו וו ךןומינכ

 הימשמ ל"צו ברד הימשמ רמאש תועטב

 אוניניא רב לאילמג 'ר--שרג ןמד לדיג בר

 לוהמ רבכ . היה ישא .בר ןמזבו  ,אברה
 רמו רמימא ביתי :גס תובותככ רודה
 והייבג אדמג בר .ביתיו ישא ברו ארמוז
 ארבג דיכז ברד םושמ אדמג בר ל"א
 בר רמאהו +? היל ותיפנחמ אוה הבר
 הרמא ארמג בר לזא | ,וק ק"בו  ,אנהכ
 ,ישא ברל אברד היתעמשל

 ,נ. םירדנ וניצמ םיטרפה ויתורוקמ
 .רבד תונקל יאנופסל יזוז ביהי אדמג ברש
 סנכנו םהמ חרבו | ףוק ורובע ונקו ,המ
 ןומטמ םש | ואצמו וירחא | ופדלו רוחל
 ,ארטנ .בהל לבה .ואופהג .לגדג

 ,(בוחג"יפ רבדמב ,ולמגןב לאימע) ,אלמנ

 ,: ל ןיטיג (אנת) אלמג ןכ רזעלא אבא
 .למיג ןב סרג : גי הציבבו

 ,איק ןירדהנפ אלמנ ןב אנינח 'ר
 .(לאילמג ןב ל"צ םשו)

 ,לאילמג
 (; גיק םיחספ לאילמנ ןב יסיא
 ,וכרע ןייע  לאילמג ןב ללה
 ,ר"מ ג"פ ןישודיק ,לאילמג ןב אנינח 'ר
 האישנ הדוהי 'ר אוה לאילמג ןב הדוהי

 .םכרעב ראובמ רשאכ ויה השלשו
 ןייע ויה םינש לאילמג ןב ןועמש 'ר

 -- ,םכרע
 ₪ 3אירכ לאילמנ 'ר

 יעב י"ה ג"פ תובותכ ימלשוריב רכזנ
 'ר םרג ה"פס תועובשבו ,אנמ 'ר ימוק
 ,יאעליא 'ר 'יב לאילמג

 ,אינא וא .אוניניא רב לאילמנ 'ר
 'רד וריבח היהו ימלשוריב ךא \ רכזנ

 הב נר אפר  האפפכ :אנהכ רב אבא

 האי דח \ אנהכ רב ! 'א"רו !\אוניניא

 אנמ 'רד ודימלת היהו ,'וכו רמא אנרחו
 ואנמ 'ר ימוק יעבש א"פר האפכ (א
 ןכו (,אינא רב..םרג..ח"ה ר"פ תובותכבו
 עב ינאניא רב ג"ר. .א"חכ א"פ .אמוי

 ינת א"הר א"פ םיחספבו ,אנמ 'ר ימוק

 ימוק אנויניא יברב לאילמג (יבר ליצ) ןבר

 יח



 ןקזה לאילמג ןבר--אנינח יברב לאולמג 'ר
- 

 (ובר .ל"צ) .יבד = ב"פס .הרגבו נויה

 אנמ 'ר ימוק יעב ינאיל יבר יב לאילמג
 .אניניא יברב לצו

 ,אנינח יברב : לאילמני

 ,אנומ 'ר ימוק יעב בידה"פ .ר"הק רכזנ

 אניניא 'רב ג"ר ל"צש הארנו

 .(פוממ פש) היתנוקד לאילמנ
 ירשימ קלס אנמ 'רש י"פס םירדנ רכזנ

 ריתה כ"חאו היתנוקד לאילמגד ארדנ
 קיתעה ד"הסבו = ,הירב רב = לאילמנל
 ,אנמ "רד: הירב רב "הז תועטב

 רטפנשב רפוסי :בי ה"ה ג"פ ק"ומבו

 ישנא) יאסרוכ והורבק היתניקד לאילמנ
 ןוכלמיא | ןימוי 'ג  רתבל = ,ןובג .(יאסרוב
 ןולאשו ןותא (ומוקמב ורבקל) היתי ארזחמ
 ינשה רודב היהש חכומ הזמו ,ןומיס 'רל
 ,ישילשהו

 ,אגוז לאילמג

 ,ר---ג רורב :,היהנ .ימלשותנב עו
 הלחכ ןנחוי 'ר תא תוארל. רוע הבזו

 ב"פר הלרעבו ,ןנחוי 'רמ לאשש ג"ה ר"פ
 ןמ הלח ןינתונ םה םא ולאש ןנחוי 'רש
 .(היברב 'ר ךרע ןייעו) ,אל ל"או יאמדה

 א"יה  ג"פ .. "עב ..ל"בשרמ לכ סה
 ולאשו ז"על וממ ל"בשר םע ךלה א"פש
 א"ה ג"פ הכוסבו ,יומוק רובעל רתומ םא
 רמא ל"בשר רבע ר"השרב הכוס דבעש
 ,ךל ארש ןאמ

 ףוס ימלשוריכ 'א אנמ 'רל לאש ןכו
 'רל לאש ןכו .,:בידה"ה. יפיק שב
 'ר  אוהו) .תומורת ףוכ ימלשורי אסי
 רב אב 'רל לאש ןכו (ב"פו תבשב יפא
 רמול ."ךירצ ..ןכו ,  ,ב"תס האמת מ
 ד"ה ו"פ . תוברבבו .. .,ד"ה פס וב
 יאני 'ר יבד ןיליא יבג קלס אגוז לאילמג
 ח"פ האפבו (ארבבכע ריעב היה .םתבושיש)

 וחכשו קרי ולשב ימא תיבד .ןיליא ג"ה
 ןכו | ,הינקתו אגוז לאילמג קלפ ונקתל
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 והזיא ןוב יבר רב יסוי 'רל לאשש וניצמ
 'וכו םייקנ םתייהו ל"א םלובבש רווחמה
 .ב"תמ :3פ יםילקש

 ק"ומכ ללה םשב חא ול היהש וניצמו
 ללה קלפ 'ותוחא התמש 1: בידה" ה נב
 רצ ז"חב .ץבעי "ד ח"ההו . ,קומוע תא
 ונב ישימחה לאילמג 'ר אוהש רמאי 7
 םש רמאיו ינשה האישנ הדוהי 'ר לש
 הליחמבו ב"פס םיאלכ ויבאמ לאשש
 םשו = ,םה: תועמ ינירבש לב וכ ,ההובבכ
 לאש סלוו 'רד הירב ללה 'רש אתיא
 ,אישנ היה אל םלועמו ,ויבאמ

 .ןקזה לאילמג ןבר
 ,ילבבה ללה ןב ןועמש ןב

 םיעברא אישנ היה ללה ויבא יבא
 יק הליחתה ותואישנו ,הכרב ירפסכ הנש
 רמפנ כ"א ,ומ תבשכ תיבה ינפב הנש
 ןועמש ונבו  ,ןברוחה ינפל הנש םישש
 ,וט תבשב תלוז םוקמ םושב רכזנ אל
 ןועמשו | לאילמג | ןועמשו ללה ורמאש
 ,הנש האמ תיבה ינפב םתואישנ וגהנ
 םינש אישנ היה אלש ןיאור ונא הזמו
 ,הנקת םוש ונממ וניצמ אל ןכלו הברה
 ויבאש ןעי ךא םימי רוציקב תמש אלו
 בושחל .לבונ, כלו. ,םומו ההאה ללה
 תריטפ ירחאש הנש םיששה לכ טעמכ
 ןועמש ..ןבלג...רדבנ (לאיקמנ ברל קלה
 ןב ןועמשל תודחא םינש תלוז | גרהנה
 ,ללה

 ]בר םשב ארקהל ןושארה היה אוה
 "ןבר, ארקנ ןכלש הארנ הרעשה פ"עו
 יפלו | ,ומש ןברמ לודג ורמאש ומכ ןעי
 ארקנ אל ןכל תורודה תמכח וטעמתנש
 ימיבש ןעי רמול דואמ .בורקו ,ומשב רוע
 דיחיה היה אוהו ,ד"בא םקוה אל ותואישנ
 ויה יאמש תיבש פ"עאו ןיררהנסה שירב
 ויתחת םיפופכ ויה םלוכ לבא | ,גימיב דוע
 יאמשד דמה"בל שאר םקוהש וניצמ אלו
 יאמש תיב ידימלתש ףאו ,ותריטפ ירחא

 ויה
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 וניצמדכ ןברוחה רחא םגו ןברוחה דע ויה
 ע"רו עשוהי רי ואבשפ ה( הבי
 ןטקה ויחאו םינכרה ןב ד"ר לצא ע"בארו
 לבא ,א"ר ןכו ,ש"ב ידימלתמ היה ןתנוי
 יבגל אתיל ש"ב תנשמש הנביב המכסנ רבכ
 :הוב

 ודכנמ ולידבהל ידכ ןקזה ג"ר ארקנו
 תומוקמ המכב וניצמ לבא | ,לאילמג ןבר
 ,ןקזה לאילמג ןבר אוהו לאילמג ןכר םתס
 ןיאש ,ותחפשב ה"ד :ו הדנ'פותה ורמאש ףאו)

 ,(ג"ר םתפ םשב ןקזה ג"ר תא ריכזהל תוליגר

 ןועמש ערוש השעמ ו"מ ב"פ האפ ומכ

 ולעו לאילמג ןבר ינפל הפצמה שיא
 רלבלה םוחנ רמא | ,ולאשו תיזגה תבשלל
 ,ןקוה ג"ר ם"ילב .אוה = הפו יגא לבוקמ
 םינש אישנ היה ןקזה ג"רש ונרמאש יפכו
 ןיידע ובשי זאו ונקז ללה ירחא תודחא
 םיעברא ךא יכ ,תיזגה תכשלב ןירדהנפה
 תיזגה תכשלמ ולג | ןברוחה | םדוק :הנש
 ,וט תבשכ תונחב ובשיו

 השע רמוא ג"ר זט"מ א"פ תובא ןכו
 ג"ר אוהש ט"יותו י"שריפו 'וכו בר ךל
 ךלמב השעמ :הפ םיחספ ןכו ,ןקזה
 ונילע וטחשו ואצ םהידבעל ורמאש הכלמו
 םשו ,ג"ר תא ולאשו וכל -- חספה תא
 םיהבממה תיבב האטלה האצמנ א"פש
 ג"ר ם"לב אוה ,ג"ר תא ולאש (ךלמה לש)
 רבב היהש יפ"עא "תנביד בר וכי לזה
 הארוהל עיגה אל לבא ןברוחה םדוק לודג
 ןועמש ןבר ויבא םייחב זא ויהש טרפבו
 "בחו דברו

 ו"פ םיתספ רניצמש המ הארנ | ןּבו

 לאילמג ןברב השעמ קודצ ר"א ב"מ
 תא ונל הלצו אצ ודבע יבטל רמאש
 יבטש עודיש ףאו ןקזה ג"ר אוה ,חספה

 ברעב .ראובמב ' .הנּביה "רד רכש היה

 ד"ה א"פ הדנ ימלשוריב ורמא רבכ לבא
 יבמ אבא ןהידבעל ןיארוק ויה ג"ר תיבש
 השעמהש טרפבו ,התבט המא ןהיתוחפשלו

 ןקזה לאילמג ןבר

 קיר המ י"פ םיחספ ןכו .ג"רמ
 ולא םירבד השלש רמא אלש לכ רמוא
 .ןקזה ג"ר אוה ,ותבוח ידי אצי אל חספב
 ג"ך לש ותחפשב השעמ :ו הדנ ןכו
 םש 'יפ ,המורת לש תורככ הפוא התיהש
 : אי ןירדהנסבו .,ןקזה ג"ר אוהש ם"בשרה
 תורשעמ ימלשוריבו ב"פ םש אתפסותבו
 לאילמג ןברב השעמ | רפוסי ד"ה ה"פ
 היחו תיבה רהב הלעמ נ"ע בשוי היהש
 תורגיא 'גו וינפל .דמוע זלה רפוס ןנחוי
 אתרגיא לוטו --- וינפל תוחנומ תוכותח
 ןוכל אנחנא ןיערוהמ -- בותכו  אדח
 ארפושו --- ןיקרע אירמיאו ןיכיכר אילזוגד
 תיפיפואו ייריבח יפנאבו יאפנאב אתלימ
 ,אנפיסואו םשו הנוכנ רתוי אסרגה אתפסותב)

 ןנפיסואו אוהו 'נפיסואו בותכ היהש ס'קדבו

 .ןימוי ןיתלת אד אתש לע (םיבר ןושל

 םינושארה תורוד לעב | ןואגה הנהו
 לאילמג ןבר לע יאקש בתוכ ,אל א"חב
 רייר : םכחה ברה :איבה ןכו | ,ןקזה

 ג"ר לע יאקש לארשי תודלות ורפסב
 ןפוא םושב א"אש רפסה םע רמאוו ,ןקזה
 הנביד ג"ר לע יאקש י"שר תעדכ רמול
 אל ןברוחה רחא רבכ היהש וימיבש ןעי
 םיכיישה םיניינעב ותרגאב רמול ךירצ היה
 ןיביבר איילזוגד רמול ומכ שדקמה ןמזל
 ארמגה ןושלמ לבא | ,ןיקרע אירמיאו
 יאפיקת ןיב אביא יאמ יזח את ורמאש
 'יפכ ךא עמשמ ,יארתב ינתוונעל יאמדק
 ףיקת היהש הנביד ג"ר לע יאקש י"שר
 תורוכבו  ,הכ ה"ר ,: זכ תוכרב ראובמכ
 ו וצמ אל ' ןקזה ג"ר לע לבא ,,ול
 ןושלה ןכו ,"ףיקת,, םשב ז"ע ארקיש רבד
 והורבעד רתב אמלד ארמגה ץרתמש המ
 רחאש שרפמש י"שר שריפכ עמשמ
 ,חכ תוכרבכ ותאישנמ ג"ר תא וריבעהש

 יפנאב בותכל ליחתה זאו ,וינע השענ זא
 אפרגה איבמ אי ןירדהנס פ"קדבו ,יארבח
 ורבעש ץרפ וניבר 'יפו "הורבעד, רתב

 ורבעו םמע אישנה זא היה אלש הנשה | הַברה שישק היהש קודצ 'ר רפסי הזה
| : 

 מ"ע
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 יפנאב בתכ ןכלו אישנה הצריש מ"ע
 'יפב ךלה  ץבעי ז"ר ..ה"הרהנו 8
 ,קוחרמל

 וניבר םע קדצהש וכרר הרוי תמאהו
 ג"ר תוכייש המ השקהש המו | ,י"שר
 וניצמ :ןכ .יכ :.ט"קל = ,תיבה .רחיוהלע ל
 השעמ ט"ה א"פ ז"עו ב"ה מ"פ תוכרבב
 תיבה רה הלעמ נ"ע :המוע היהש 'ג"חב
 אסרגכ רמאנ םא םגו ,'וכו תירכנ הארו
 אוהו לאילמג ןב ןועמש ןבר .כ ז"ע ונלש
 אמוז :ןבב  וניצמ- לבא :,גרהנח  נשה
 הלעמ יבג לע אפלכוא הארש ,חנ תוכרב
 ברחנש פ"עאש ןיאורונא הזמו ,תיבה רה
 הנביב ובשיתנשב כ"חא לבא | ,תיבה
 םוקמ לא וכלה םנוקיתכ םינשה ורזחו
 ג"ר רבעש תוכמ ףוסב וניצמדכו ,שרקמה
 דואמ בורק ןכו | ,ק"הק תיב לצא .ע"רו
 םילשוריל ךליל ןילוכי ויה םאש רמול
 ןמז דע  ,ןכ ןישוע ויה םינש םש רבעל
 שדקמה םוקמ שרחש עשרה םופורסונרומ
 ,כ"חא ..בר .ןמז ...היח המ

 ןיכיכר אילזוגד חפונה ג"ר בתכש המו
 םיבוט םימיל ווקש ןעי הז ןיקרע אירמיאו
 תונשלוצר אל ןכלו שדקמה הנביש הלאמ
 ,אנד תמדקמ ובתכש חסונהמ

 המכש ונרמאש ומכ | ,וניינעל רוזחנו
 ,ןקוה ג"ר אוהו םתס ג"ר רכזנש םימעפ

 תועט פ"ע | ןקזה ג"ר בותכש וניצמ ןכ
 תמשכ ורמא אי ן"עפ ,םהס נירו

 םיעבש רגה סולקנוא וילע ףרש ןקזה ג"ר
 םתס ל"צו ס"מ ם"לב אוה | ,ירוצ הנמ
 א"רר ודימלת היה סולקנואש ןעי ג"ר
 ןקזה תבית אתיל ןכו = ,,י הליגמכ י"רו
 תמשכ וב ק"ומ ןכו  .ש"ארהו ף"ירב
 ס"ט אוה םכתוטמ ופכ א"ר ל"א ןקזה ג"ר
 א"ר ןיידע היה * אל" ןקוה ב" 5
 תוכרב ימלשוריב תמאבו ,הארוהל עיגה
 ,לאילמג ןבר םתס אתיא א"ה ג"פ

 ,אתיירבבו הנשמב ויתובלה
 ,םילודגה ויתונקתו

 הריבה שיא רזעוי  בי"מ ב"פ הלרעב
 דמוע ןקזה ג"רל לאש | יאמש ירימלתמ
 דע רפוא וניא םלועל רמאו חרזמה רעשב
 ז"טפ = תומביבו  ,ץימחהל ירכ וב אהיש
 ינלבוקמ רמוא ילד תיב שיא הימחנ ז"מ
 דע פ"ע השאה תא ןיאישמש ןקזה ג"רמ
 יתררישכ ע"רא םש הנשמה ל"זו | ,דחא
 הימחנ יתאצמ הנשה רבעל אעדרהנל
 תא ןיאישמ ןיאש יתעמש יל רמא ד"בא
 ןב י"ר אלא דחא דע פ"ע י"אב השאה
 ינלבוקמ ךכ ימשב םהל רומא -- אבב
 רע פ"ע השאה תא ןיאישמש ןקזה ג"רמ
 ינפל םירבדה יתאצרהו יתאבשכו דחא
 ונאצמ רמאו ירברל חמש (הנביד) ג"ר
 ג"ה = רפזג רכדה .ךותמ  ,בבירל הבה
 ןבר אישהו אזרא לתב םיגורה וגרהנש
 אתינתמבו הנשמב אתיא ןכ ןקזה] לאילמג
 ,רחא דע פ"ע ןהיתושנ תא [אברעמ ינבר
 עריאש המ השעמה רכזנ ג"רש 'יפהו

 הרוה ןכש וניקז ג"ר לצא וימולע .ימיב
 יתימאה טשפה הז ,השעמל הכלה וניקז
 8 הרעהה 57 דצ הנשמה יכרדב אלדו
 ג"ר לע יאקש בשחו "ןקזה , תבית קחומש
 ,ןריתה אוהש הנביד
 אצמ 5[ רצ ב" התרבות ל

 לוח לע ' .לפנתהלו הב .רהנת ל םוקב
 םימכחה וענמג אל םינמזה לכב רמאיו
 תריקעב ףא תונקת תושעל םירפופהו
 םוקפ ןיכ . השעת לאו .בשב .ןוב | ת"ד
 דע ןימאהל ןקית לאילמג ןבר -- השעו
 פ"ע ךהרותה קח רקעו השא תודעב דחא

 רמאי 51 דצ םשו ,רבד םוקי םידע םינ
 תונקת ינפמ ּושע תונקת המכו המכ
 הרות רבד תורקוע ןתצקמש ףא תונוגעה
 המצע השאל םנימאהב ומכ השעו םוקב
 םיאישמו | ,,דיק תומבי ילעב תמ רמאל
 ,ל"כע = ,בבק = םש דחאי רע םיע  השא
 הנקתה םאה רבדב שי םיניע ןורוע המכו

 תאוה
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 רמאש ךא ורמא אלה ?הנקת ג"ר תאזה
 תא ןיאישמ ןיאש , יתעמש ר"בא הימחנ
 היה םש םגו ,"דחא דע פ"ע י"אב השאה

 ,ןיאישמש רמאו םהילע קלוח היהש ב"ביר
 ןקזה ג"ר יפמ דיעהש ותודע פ"עו
 הארש רכזנ ומצעב ג"ר םגו ןיאישמש

 פ"ע השעמל הכלה ריתהש וניקז תיבב
 .ןכ תויהל י"אב םג ומיכסה זא ,דחא דע
 הרות ןיד לע .ורימחה י"אבש אברדא כ"או
 ,תרתומ םידע ינש פ"ע ךאש רימחהל וצרו
 ,ומוקמל ןידה ריזחהו הימחנ אבו

 ןיר ם"ע | ןירה היהש "רוהב הבד הז
 דע פ"ע וא המצעב השאה תודעבש הרוה

 הרמאש המ יכ ,אשנהל תרתומ דחא
 ךא חזי ,רבד םוקי םידע .םונש פע הרות

 לע הרפואל וא רפוכה ינולפ תא בייחל
 ,םירשכ םידע ינש ןיכירצ זא המודכו הלעב
 לכא םא םידע ינש םדא ךירצ םאה לבא
 םא ןאב ןכו +ןברק איבהל ידכ בלח
 רמול רבדת תמא השאהש םימכחה ואצמ
 אשנהל הנימאנ אל המל הלעב תמש
 המצע לע איבת זא רקשת םא אלה
 אקייד" איה .ררמא ןבלו  ,הפוחכ "הערה
 לארשיב דימת גהונ היה ןידה הזו ,אבסנימו
 הגביד ר ידע .ךקות כ ה ומ לבא
 יפלא תובבר וגרהנו שדקמה ברחנש
 םישנא המכ םכותב ויה ס"לבו לארשי
 דע וא ןהיתושנו ,הכפהמה ךותמ וטלמנש
 וילגרב גורה אבו גרהנש וארש ורמא דחא
 אוהה רורבש םימכחה וצר ןכל ב"חא
 לבא ,םידע ינש הכירצש רמולו רימחהל
 ןיבירצ ןיאש רמאו ותעד לע .רמע ב"ביר
 אל הטקש ץראהש לבבב םגו ,רימחהל
 ך"בא :היפחנ רפא בלו תו לע דד
 "י"אב )| השאה תא ןיאישמ ןיאש יתעמש

 ןעי הזול םעט ןתונו ,דחא דע פ"ע
 ךכ (לבא) "תוסייגב תשבושמ הנידמהש ,

 ןכלו אוה ןכ ןירהש ןקזה ג"רמ ינלבוקמ
 המ לבא ,םכילע קלוחש המ ב"ביר קרצ
 ,השעו םוקל ךייש הו

 ןקזה לאילמג ןבר

 תולודג תונקת ןיקתה רודה אישנשכו
 םידעהש ןידה היהש ה"מ ב"פ ה"רכ
 ואבשכ ונמזב שדוחה לע דיעהל ואבש
 קזעי תיבו ,םילשוריב רצחב וצבקתה זא
 לכ םשמ  םיזז ויה אלו תארקנ התיה
 ץוחמ אבש ימ ןנברד תונקת ןידב ,םויה
 השקש הארש ןקזה ג"ר לבא ,םוחתל
 פה רוחה ,הוה\ רבדה :םידעה לע רואמ
 ,חור לכל המא םיפלא ךליל ןילוכי ויהיש
 ריתה ךא וללה םידעל ריתהש רבל אלו
 ןמ ליצהל אבהו ,דלייל האבה המכחל םג
 רבד םוש רקע אל הזבו ,'וכו הקילדה
 ,הרות

 הנקת ןיקתהש ב"מ ד"פ ןיטוג ןכו

 םגה למבי אלש השאה תבוטל הלודג
 שיאה םש טגב ובתכיש ןכו ,רחא ר"בב
 אהתשו ,םהל שיש םוש לכו השאהו
 ומתחי םידעהשו םימותיל תרדונ השאה
 ,םלועה ןוקת ינפמ םלוכו ,טגה לע

 פ"עש ןעי התיה הנורחאה הנקתהו
 ידבְןעי ךא ,הריסמ ידיעב יד הרות ןיד
 ןקית ןכל השרגתנש היאר השאהל אהתש
 הנקתהש שרפמ ת"רו ,טגה לע ומתחיש
 םש ורמא ירהש ג"ר תונקתמ הניא תאזה

 הלוטנוייתנמתו לאיקמנ :ןבר : רמא:: .ול
 ,ןימיגב ןהיתומש ןישרופמ ויהיש וניקתה
 ,הנביד ג"ר רמא הזש ץרתל רשפא לבא
 יסרנש ז"פ םש אתפסותה תסרגכ וא
 | ,ג"בשר

 ךיראה הארנה יפכ ןקזה לאילמג ןברו
 ןברוחל בורק הכשמנ ותואישנ ימיו םימו
 ךלמש ונייהו הנש םירשע ךרעל תיבה
 ,ומע ינעב האר אוהו ,הנש םיעבראל בורק
 רשכה ךלמה םופירגא ךלמשב האר אוה
 וניצמ זאו לארשי לע םולש היה וימיבש
 א"פ האפכ תיזגה תכשלב בשוי ותוא
 השעמ יסוי ר"א :וטק תבש ןכו | ,זמ"מ
 ל"א -- ג"ר לצא ךלהש אתפלח אבאב
 דמוע היהש ףיבא יבא ג"ר תא ינא רכוז
 וינפל = ואיבהו תיבה רה הלעמ | ג"ע

 םונרת
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 והעקש יאנבל רמאו בויא רפס םוגרת
 םדוק הנש םיעברא כ"חאו ,ךבדנה תחת

 תכשלמ ןירדהנסה דובכ הלג זא ןברוחה
 ,אל ה"רכ "תויונתב הל יבשיו תה
 ,הנביל םילשורימו םילשוריל  תויונחמו
 ןקוה ג"ר ימיב היה וש ורב הארש

 לע אובל הדיתעה הכפהמה האר אוהש
 םכחתה ןכלו לארשי תיב לכו םילשורי
 לארשי תכלממ םיקהל ז"ביר והער םע
 לבל ,הנביל לארשי ימכח ץביקו  ,חורב
 'יהת אלו ימור ידרומ םע כ"עב וברעתי
 ,הערל םהילע הלשממה ןיע

 ז"ביר רמאש | זרנ ןימינ רניצמ
 "הימכחו הנבי יל ןת, רפיק סוניסיפסאל
 ישארו הבישי םש העבקנ רבכש ןעי
 ןירדהנס שוריפב וניצמ ןכו ,לארשי ימכח
 ר"בב אל -- ותוא ןיתיממ ןיא ד"מ א"יפ
 לודגה ד"בל ותוא ןילעמ אלא הנביבש
 ד"בל ולאשנ םא י"שריפו םילשוריבש
 התלגש דע םימי ההשו --- תיזגה תבשלבש
 ."םייק תיבה ןיידעו,, הנביל הלודג ירדהנס
 ןקזה ג''ר ימיב .םא"ךא .תיהל לכו ו
 םג םא ס"לבו :,הנבי .תבישי"  הרסשתב
 בשוי היה אישנה לבא הבישי המש ודסי
 ינינעב קלח חקיל ךירצ היה יכ םילשוריב
 הנשה רוביעו שדחה תודע ומכ ללכה
 .ז"ביר .השע  ןכו תמו

 רוריבב הארנ וז המדקה יפ לעו
 : זי הליגמו :חכ תוכרב ורמאש המש
 ינפל .תוכרב חי רידסה ילוקפה ןועמשש
 ורמאו ,ןקזה ג"ר אוה ,הנביב לאילמנ ןבר
 םדא שי םולכ םימכחל ג"ר ל"אש םש
 לאומש רמע םיקודצה הכרב ןקתל עדויש
 לאומשש וכרעב ונראב רבכו ,הנקתו ןטקה
 'שוריב שרופמכ ללהד ודימלת היה ןטקה
 וברתהש ורודל דואמ האנ המו ,הטוס ףוס

 לעו, רמולו .םהילע ללפתהל הברק
 וליחתה וימי .ףוםב .ןבו המ ה
 ןכל שאר םירהל םיחולשה םגו םיקודצה
 ,םינישלמלו תכרב םש ןקיתו הנביל ול ךלה
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 ןמזב 'חי תלפה ורדסש רמול א"או
 םוחנ ירמא " ,ז 'ז"ע ורמא יכי הנכבה מ
 ,הלפת עמושב ויכרצ םדא לאוש ירמה
 ןברוחה םדוק היה ידמה םוחנש עודיו
 ,הלפתה ירדס וינפל היה רבבו

 המ איה הדבכנו הלודג רתויה הנקתהו
 ןתשפ ילכב והורבקיש ותומ ינפל הוצש
 הדנ אתפסותו :ח תובותכו :זכ ק"ומכ
 תמה תאצוה התיה הנושארב ורמא ט"פ
 לאילמג ןבר אבש דע --- ויבורקל השק
 .ןתשפ ילכב אציו ומצעב שאר תולק גהנו
 הממ הזל היארו ,ןקזה ג"ר אוה ג"ר הזו
 תיבב ןיקשמ ויה הנושארב םש ורמאש
 עודיו ,'וכו הנבל תיכוכזב םירישע לבאה
 קמה"יב ברחשמ הלטב הנבל תיכוכוש
 ,:חמ הטוסכ

 רכזנ םילודגה ויתונקת רבלמ הנהו
 ג"רד הימקל אתאר אוהה :י תובותכב
 יטקרוד תחפשממ יבר ול הרמא -- ןקזה
 שקע יבא היקזח דיעה  ,חל תורוכבו ,ינא
 ןקזה ג"ר םושמ רמאש הנביב ג"ר ינפל
 םירוחא ול ןיא סרח ילכב ךות ול ןיאש לכ
 ,הקילחל

 ןב ןועמש דיעה ה"פ ז"ע אתפסותבו
 ג"ר .. םושמ ב"ר ,לש ןקנב של תמה
 .ןקזה |

 לאילמג ןברב השעמ ,אי ןירדהנסבו
 ומיכשה רמאש | [ןקזה ג"ר ח"פ תוחמשבו|]

 הנומש אצמו םיכשה הילעל העבש יל
 ,דרי תושרב אלש הלעש אוה ימ רמא
 בש ינב בש ל"א -- ןטקה לאומש דמע
 ,כו

 ושמשל הכו ודכנ לאילמג ןבר מג

 ונממ לביקו ותוגהנתה תא ויניעב הארו |
 ינלבוקמ ג"רא ,הכ ה"רכ הנוכתה תמכח
 הנבל לש השודיח ןיאש אבא יבא תיבמ
 ונאבה רשאכ ז"מ זן"מפ תומבי ןכו וכו

 ג'מ ג"פ םילקש ורמאש המ ןכו ,ליעל
 ןיפ .ולקשו םנכנ היה ב"ר  תיב לש
 ו"פר םשו ,םרותה ינפל וקרזו ויתועבצא

 לש
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 ינהבה .ןגס הינגח תיב לשו ג"ר .תיב לש
 .ןקוה .ג"ר סלב .אוה 13% ןיוחתשמ ויה

 ויה ןקוה ג"ר דע ורמא . ,אכ .הליגמבו
 ילוח .דרי תמשכו דמועמ הרות ןידמול
 הטוסבו ,בשוימ הרות ןידמל ויהו םלועל
 ,הרותה דובכ לטב ןקוה ג"ר תמשמ ממ
 לטב תמשב .וט"מ ט"פ הטוס ימלשוריבו
 .תושירפו הרהט התמו הרותה

 ונב תא ואסכ לע בשוי וירחא חינהו

 .ןועמש ןבר
 ןב ןועמשל תאשנש תחא תב םגו

 קספו ג'פ ז"ע אתפסותכ ןהכה לאנתנ
 ,ויבג לע תורהט השעת אלש מ"ע ומע

 פדיה .הנש .'ב..ןא חו. ךרעל ..רטפנו
 ותוארל רוע ג"ר ודכנ הכז  ןכלו ,ןברוחה
 .ליעל ונאבה רשאכ

 .גרהנה ןועמש ןבר ןב לאילמנ ןבר
 ,ללה ןב ןועמש ןב ןקזה לאילמנ ןבר ןב

 ןכר םתפ ..םשב  מ"בב  ארקנ ,אוה
 יפירבי לאילמנ  ןבר, םשפ וא  ,לאילסנ
 ,: בל .ןישודיק ,: אנק ,וטק תבשכ

 ויבא יבא תא תוארל רוע הכו אוה
 הירכ ..ונממ - ותפבח לבקלו קוזה ג"ר
 אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ רמאש ,הכ
 תומבי ןכו ,'וכו הנבל לש ..השודח .ןואש
 םינורה  רגרהנש | 3": רפוש "מ ,ןיימפ
 ,ןהיתושנ תא (ןקזה) ג"ר אישהו אזרא להב

 ב'מ ו"פ  ןיבורועכ יבא .לביק בו
 היהש דחא יקורצב השעמ ג"ר רמאש
 אבא ונל רמאו םילשורוב יובמב ונמע רד
 האפבו ,'וכו םילכה תא ואיצוהו ורהמ
 ,אבא תיב :הינההנ ןיה .ךכ רפא רט( בי"ב
 תובי לש, .םהימומ רפא מ כ"ב הציבו
 / ,'וכו אבא

 ןב ןנחוי ןברמ םג לביק הארנה יפכו
 ,וירימלת ןיב .תובאב ובשח אלש ףא יאכז
 והמ נב .רידוטלתל .ץיבוה לא בב
 הנענ -- א"ר הנענ -- יוג םמורת הקרצ

 ,לאילמג ןבר הנענ --- עשוהי 'ר

 גרהנה ןועמש ןבר ןב לאילמנ ןבר

 י"ךו י"ךל ג"ר ל"א ג"מ ח"פ תוידעבו

 השענ המ לבא םכתודע ונלבק הריתב ןב
 5 רבכ לבא | ,ז"ב ןנחוי ןבר .רזגש
 ה"מ ב"פ הכוסכ ז"ביר ייחב דוע הארוהל
 םועטל ז"בירל ואיבהו השעמ םש ורמאש
 לש ילדו תובתוכ ינש ג"רלו לישבתה תא
 'רל ונתנשכו ,הכוסל םולעה ורמאו םימ

 ו

 ךיא ומע ינעב האר ובל ןובארלו
 יפלא תובבר וגרהנשו .שדקמה ברחנש
 ןועמש ןבר ויבא ושאר רזנ םכותבו לארשי
 ךותמ חרב אוה ךא ,לארשי אישנ
 ,םעז רובעי דע אבחתהו הכפהמה

 = ו ב...ש"ר .ךרעב . יתראב :רבכו
 ןמ ךא ימור תוכלממ גרהנ אלש הרעשה
 ועמש אלו הז םע הז וברש םיצירפה
 יגורהמ היה םא יכ ,םישורפה תצע לוקל
 שקבל ז"בירל ירשפאב היה אל ימור תוכלמ
 שקיבש :ונ ןיטיגכ ותחפשמ לע םימחר
 הימכחו הנבי ול ןתיש רפיק סונייספסאמ
 ומכ אוה ךא ,לאילמג ןברד אתלישלושו
 םע ומילשיש הצר ויבא םגש ונרמאש
 ךא םעה לכש הארשכ  ךאו ,םיאמורה

 ישנא תא קזיח אוה םג וא םהינפ ברק
 סופיסוי תונמתה דגנ היה אוהו המחלמה
 ם"לב היה ובלב לבא ,המחלמ אבצ רשל
 ףשפ וו היה .הז .לכו ,ורכח ז"ביר תערכ
 ,ז"ביר תשקב אלימ ןכלו ימור אבצ

 תיראש וצבקתה המשו ,הנביל ואבשכו
 אישנה םוקמ אלממ ס"לב זא היה לארשי
 לכש :טכ ה"ר שרופמ רשאכו "ז"ביר,
 ןובייםש לע . ובשחנ הנביר תונקתה

 רחא םינש רשע ךרעל ז"ביר רטפנשכו
 שירל לאילמג ןבר הלעתנ זא ןברוחה
 ומכו ,הנכי ירדהנסב אישנלו .אתביתמ
 לאילמג ןבר רחא :בל ןיררהנפ ורמאש
 וה \ההלועפ ימי  רליחתה או | ,הנביל
 תא אפרל וחכ לבב לדתשה רודה שארכ
 אוה  .םילפונב ולפי לבל הגירהה ןאצ
 היהי אלשו םולשה תא קיזחהל לדתשה

 דורפ



 גרהנה ןוקבש ףפר ב לאילטנ .ןבר

 יתשכ היהת אלשו םימכחה ןיב דורפ
 ש"ב :ויהש + ויתובא ורד מיבו עומומ
 ןיאש רימלת לב רמאו זירכה ןבל ,ה"בו
 ,חכ תוכרב רמה"בל סנכי אל ורב וכות
 ,רוהה ילודג לכ = וילא וצבקתה תמאבו
 ובשי > ,ז"בירד  יחימלת :ילפ/י",השהוד
 חונה םדאב רקיה תאו ,ולש אתביתמב
 תלעמל הלעה עשוהי 'ר םכחה תוירבל
 ןמגרותמל תיפצוח 'ר תאו : דע ק"בכ ר"בא
 לודג ח"ת היה שמשמה םגו ,:זכ תוכרבכ
 ר"פ תוכרבב ןזחה ןינוז 'ר םשב ארקנו

 דימלת | ופיג סונקרוה ןב .א"רו  ,א"הפ
 יראהו = ,ול רבחל חקל "בירד. .ןושארח
 ,ותבישיב לודג קלח חקל ע"ר הרובחבש
 רודבש ןקזהו ,ירונ ןב ןנחוי 'רו ןופרט 'רו

 ול בוהאה ורובחו | ,םינכרה ןב. אסור 'ר
 ויה . םימכח . ינפל ,ןינדח ם ה
 אמוז ןבו יאזע יב ןועמשב רודה ילודנ
 ןירדהנסכ יאניכח ןב איננחו ירצמה ןנחו
 םידיכ םינקז "בע .ןירדהנבב ו ו ה
 םעה ייח זכרמל הנבי תא םשיו | ,ג"פס
 ירע לכב בבסו יתראפ חלש םשמו
 וניצמדכו ,לארשי בל תא קזחל לארשי
 ויהש םינקזהו . ג"רב .השעמ  ,זל .תומרב
 תושר ג"ר ןתנו -- וחיריב תיילעב ןיבופמ
 אבאב השעמ ,,וטק תבשבו ,ךרבל ע"רל
 אירבטל יבירב ג"ר לצא ךלהש אתפלח
 ןב ןגחוי 'ר לש ונחלש לע בשוי ואצמו
 השעמ א"רא :אק ןיבוריע ןכו ,וכו ףוזינ
 רתיה וב ןיגהונ ויהש  אירבטבש תסנכב

 ירו" = ,ןהל ורפאו םינקזהו ג"ר אבש
 ר"מ ז"פ םיעגנבו | .ךופיהל  רמא יפו

 ןיבלוה עשוהי 'רו ג"ר תא יתלאש ע"רא
 תוארוה הרוהש :דמ ,בל ז"עבו ,רוודגל
 ביזכל וכעמ ךלהש :דפ ץיבורועצ 84
 הרוה םש םגו ,גירחא ךלהמ יאעליא 'ו
 השעמ י"רא ב"פ תומורת אתפסותכ
 לאש ביכ לש תסנכה שאר ןוינשב
 ,םוקמל םוקממ רבוע היהש ג"ר תא
 ג"ר ינפל ואיבהש השעמ ?י  ןישינמו
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 אתפסותבו ,'וכו השא טג יאנתוע רפכל
 וניתובר וסנכנש השעמ ה"פס יאמד
 וא) ךרדה די לעש םיתוכ לש תורייעל
 ע"ר ץפק קרי  םהינפל | ואיבה (ןדריה
 ךביל ךאלמ ךאיה ג"ר ל"א יאדו ןרשיעו
 ובו

 ג"רב השעמ םיחספ ףוס אתפסותבו

 סותייב לש ותיבב ןיבופמ ויהש | םינקזו
 רפסי ט"ה ג"פ םשו  ,'וכו דולב ןינוז ןב
 ",הולפ רמה"'בב :3"ר יטפל בשיש ש"הףבאר

 רבעו ופכב ושפנ םש רודה אישנכו
 הלודגה הנכסה לע טיבה אלו םימי תוחרא
 'רו רזעילא 'ר = ופיג םע הרבחל חראו
 שרופמכ | ןינידה קיתמהל ימורל עשוהי
 א"רב השעמ ג"יה ז"פ ןיררהנס ימלשוריב
 דחל ןולע ימורל ןיקלסמ ג"רו עשוהי 'רו
 תישושבג ןירבע תוקונית ןוחכשאו רתא
 ןידבע | י"א ינב יכה | ןירמאו רפע לש
 ירמא ,רשעמ והזו המורת והז ירמאו
 םירבדו | ,ןיאדוהי אכה תיאד ארבתפמ
 ימורב וניהובר ויהש השעמ רכדב"פ הבר
 םוי םישלש דעו  ןאכמש ורזגו י"רו א"ר
 יצעוימ דחאו ידוהי םלועה לכב אצמי אל
 אוהה רשה י"עו .,נ"רל ופה  הלימ ךלמה
 ;הריזגה יהלמבהנ

 םקוהשכו ,םהמ א"ר שרפנשכ כ"חאו

 וניצמ זא האלה ראבנ רשאכו ע"באר
 וכלהש ע"רו | י"רו ע"באר םע ג"ר תא
 ימורל םינקזה ולעשכ דדק"פ .ר"בכ ימורל
 עדי אלו דילומ שחנה המכל ג"רל ולאש
 ,ובישה עשוהי 'רו בישהל

 ע"באר י"רו ג"רב השעמ טדל"פ ר"שבו
 היהו  ,םש ושרדו ימורל .וכלהש ע"רו
 .דחא ןימ םע חוכו םהל
 ע"בארו ג"ר היה א פש ה

 לול ועמשו ךרדב יבלהב עו
 וליחתהו לימ 'כק קוחרב ימור לש הנומה
 ,םתוא םחינ ע"רש רע -- ןיכוב ןה |

 וניצמדכ ימור ירסיקל דואמ בוהא היהו
 אתיא ארמגב) רפיק ל"אש ,מל ןיררהנט

 רפוכ
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 רוזנעצהמ האיליסב סופדב הנתשנ אוה ךא ,רפוב

 בנג םכיהלא לאילמג ןבהל (ס"קדב אבומדב

 שרופמןב ,רפיקד) היתרב היל הרמא -- אוה

 אנירדהמ אנאד היקבש (84 דצ לודגה שרדמב

 בישה אוהו תולאש המכ ולאש ןכו ,היל
 ויה הארנה יפכו) ,תומכוחמ תובושת ול

 ,אצ םש ןכו | ,(ז"ע ידבוע ןיידע ימור ירפיק

 ,ייח יבכשר ותירמא | ג"רל רסיק ל"א
 םינקזה תא ןיפוסולפ ולאש :דנ ז"ע ןכו

 מ"מ ז"עב ונוצר ןיא םכיהלא םא ימורב
 תא לאש דחא סופוסולפו -- הלטבמ וניא
 אנקתמ ןיאו הידבועב אנקתמ מ"מ -- ג"ר
 ,המכוחמ .הבושת :ול :.בישה אוהו הב

 ויהש ע"רו ג"רב השעמ :גב הכוסבו

 ג"רל אלא בלול היה אלו הניפסב ןיאב
 ט"מ ה"פ ש"עמו ,זוז ףלאב וחקלש דבלב
 הניפסב ןיאב היהש םינקזו ג"רב השעמ
 ןותנ .דומל דיתע ינאש רושיע | ג"רא
 תבוטל ויעסמל ךלהש ם"לב ו"ב ,עשוהיל
 .ללכה

 ילזא .יוה עשוהי "רו ג"ר :.,י .תוירוהבו
 ידהב תפ (ךא) הוה נ"ר ידהב אתניפסב

 ג"רד אתיפ םילשו תלוסו תפ הוה י"ר
 חכומדכ י"אל ימורמ ורזחשכ היה הוו 'וכו
 ,םש

 דומעל ךיא עדיש הלודגה ותמכח י"עו
 םהילע ביבחה ימור ירסיק ינפל רברלו
 ק"ב ימלשורי .ורמאש דע השמ תרות
 דומלל ג"רל םירש ינש וחלשש ג"ה ר"פ
 לצא וחלשש ךא רבזנ ,חל ק"בב) ונממ הרות

 ורמא הרותה לכ ורמלשכו (לארשי
 ינשמ ץוח תחבושמו

 יזמכה

 האנ םכתרות לכ

 ,ירפו םירּבד

 תא אבצ רש םופירגא לאש הנ ז"עבו
 עמשמ | י"שרמו) וכו םכתרותב ביתב ג"ר
 לאש ורתי אתלכמה תפרג לבא ןקזה ג'ר אוהש
 ג"ש סלפהב ספדנה י"בשרד אתלכמבו סופוסולפ
 ,(אבס םופירגא סרג 6 דצ

 תא תירויגה אירולב הלאש ;זי ה"רבו
 לפמנ --- םינפ אשי אל רשא ביתכ ג"ר
 וכו הבה יפי "רך הל

 נרהנה ןועמש ןבר ןב לאילמג ןבר

 היה ויעסמל רימת ךלוה היהש ןעוו
 ₪, תופרבכ ."םיסרפה ו: ינהנמב םג יקב
 םיפרפה תא ינא בהוא םירבד 'גב רמאש

 ,א"דבו כ"הבבו ןתליכאב ןיעונצ ןה
 ;ירצש : תובומ::תודמה לכ ול שכרו

 ,רורה .גיהנמל  תווהל
 ה"רכ רוביעה .תמכחב לודג יקב היה

 תמכחבו ,.הכ ארמגב םשו ח"מ ב"פ
 ,ב"מ ד"פ ןיבוריעב .הדידמה

 תרצפ "רצימו "דואמ בלה ךר : היהו
 קפש "א"פש ;דק ןיררהנפכ םירחא

 ורשנש דע --- אוה םג הכבו הכוב ותנבשש
 הלע א"פש תוכמ ףוכ ןכו | ,ויניע יסיר
 תיבה רהל ועיגהשכו םילשוריל ויריבח םע
 ןה וליחתה קה"ק תיבמ אצוי לעוש ואר
 .אפ ןירדהנפבו ע"ר ןמחינש דע | ןיכוב
 ,הכוב היה הזה ארקמל עיגמ ג"ר היהשכ

 ךלהמ יתייה א"פ ג"רא ,אכק תומביבו
 הרבשנש תחא הניפס יתיארו הניפסב
 ,ע"ר ונמו הבש ח"ת לע רעטצמ יתייהו
 ינפל ןדו בשיו אב השביל יתילעשכו
 בו ךולעה יט ינב ול?" יתרמא ,הכלהב

 יניא רמול שוב אלו רואמ וינע היהו
 השעמ ו"ה ג"פ םיאלכ אתפסותכ עדוו
 יסוי תא ולאשו ואצ ל"א ג"רל ולאשו
 יאלכ תוכלהב יקבו רב אוהש יאליג ןב
 ע"ר לאשש ,ט ,ח ,ז"מ תותירכבו ,םרכה
 ,ונעמש אל רמאו י"רו ג"רל

 ןח  ךסול .רימת ויפכ .רוגש .היהו
 (יעדומה א"ר אוה) יעדומל | ונא ןיכירצ
 נו וי בב ומ הליגמ ,; הנ תבשכ
 ו כ אנינח 'רל..ח"ת ב, רניש ונב
 רמאשכו :דל תוכרבכ וילע םימחר שקביש
 ותבישיב ול שי ח"ת ינשש עשוהי 'ר ול
 כ ל 3 אלנלוג ןב ןנחוי .'דו ,אמפח .א"ר

 תפ םהל ןיאו (זט-םירבד ירפס תסרגב ירונ

 םרובע גאר ותיבל אבשב ףבית  ,לוכאל
 תונמתה הזיאב ןאנמו םמחל רסחי אלש
 ל"א תונמתהה םהילע לכקל וצר אלשכו
 ?םכל ןתונ ינא תוררשש םכל המודמכ

 תודבע



 גרהנה ןועמש ןבר ןב לאילמנ ןבר

 ןייעו ,,י תוירוהכ ,םכל ןתונ ינא תודבע
 ,זטדםירבד ירפס

 ג"ר שרד א"פש רפוסי :ל תבשבו
 ןידיתע -- םוי לכב .דלתש השא הדיתע
 -- םוי לכב תוריפ ןיאיצומש תונלא
 תלימ ילכו תואקסולג איצותש י"א הדיתע
 אלש יד אלו ,דימלת ותוא וילע גלגילו
 ןתמגוד ךאראו אב ל"א ךא וילע םעכ
 .ז"העב

 אנינח 'ר וילא אב א"פש :םכ ריזנבו
 (אנינח ןב אנינח 'ר אתיא ד"פס ריזנ ימלשוריב)

 ג"ר רמע -- ריזנב ויבא ורידהש ל"או
 הזב ינחטבומ .ל"או ושאר לע וקשנו
 ,לארשיב תוארוה הרומש

 ביבח היהש ודבע יבט םע ותוגהנתהו
 ןילפת חינהל ול .חינהש רע כ"ב וילע
 דואמ רעטצה ג"רו  ,ז"יפ אב אתלכמכ
 היהו וניע תא אמיס א"פו וררחשל הצרש
 עשוהי 'רל אצמו הלודג החמש חמש
 ל"א ובל ןובאדל ךא השעמה ול רפיסו
 ול ןיא יכ תוריחל תאצל לוכי וניאש י"ר
 ק"בב ,רוטפו םנקב הדומ אוה נרו םיהע

 ןימוחנת ג"ר וילע .לביק תמשבו ,:דע |
 ,;זמ תוכרבכ היה רשכ ידבע יבט רמאו
 לכ רמאש :אנק תבש ותשרד הפי המו
 םימשה ןמ וילע ןימחרמ תוירבה לע םחהמה
 דעו תיב ורפסב םיעווה אלמ לעב ןואגחו)
 הליחמבו ,יבר לש ונב ג"ר אוהש רמוא םימבחל
 ד"יה ט"פ ק"ב אתפסותב ןייע אלש ודובכמ
 אוה כ"א ג"ר םשב הדוהי 'ר רמא הזה רמאמהש

 :(הנביחי ט"ריםלב

 רזעילא 'רב השעמ :בל ןישודיקבו
 ןיבוכמ = ויהש "קודצ "ירו "יעשה

 ג"ר היהו : ג"ר לש: וגב ' התשמה תומב
 ןיאור ונא הז לכמו ,ןהילע הקשמו דמוע
 ,וחור תרקיו הלודגה ותונתונע תא

 היה ז"יעש | רבד הזיא עריאשכ לבא
 זא הרותה ימכח ןיב םולשה תבשנ
 חכב קיזחה היוטנ עורזבו יראכ רבגתה
 רפוסי רשאכו ,םולשה ןעמל ךא תואישנה
 לעב -ול בוהאה וסיגל םנש :טנ מ"ב
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 רשאכו םינפ אשנ אל טולש אמיא ותוחא
 רונת רבדב אתביתמה לכ .םע ..א"ה/קלחמ
 זא ,וב רוזחל הצר אל א"רו יאנכע לש
 והודינו .. עשוהו "רי. ףוחיצב | ה" דמש
 ךלה ג"רו  ,אתביתמה ימכח ןמ :והולידבהו
 ועבמל םי לש לושחנ וילע דמעו הניפסב
 אלא הז ןיאש ינא המודמכ ג"ר רמא
 עוריו יולג !ע"שבר ,רמא ,ה"באר ליבשב
 אבא תיב רובכל אלו ידובכל אלש ךינפל
 תקולחמ וברי אלש ךדובכל אלא יתישע
 ,לארשיב

 ד"באה עשוהי 'ר וערו וריבח תא םנו

 ה"ר רפוסי רשאכו וינפ אשנ אל ולש
 והוניאר ורמאו םידע ינש ואב א"פש ,הכ

 הארנ אל ורוביע לילבו ונמזב | (הנבלהל)
 ןקו ופימכרה ןב . אפוה ירו" ניר "'ןלפיקה
 רמא עשוהי 'רו -- ןה רקש ידעש רמא רודה

 יר ךובשהי פ"עו-  ךירכד תא. נא "תפר
 ,םירופכה םויו םידעומה ונתשנ עשוהי
 ותואישנ חכבו ותעד לע רמע ג"ר לבא
 ולקמב ולצא אביש עשוהי 'ר לע רזג
 ,ונובשחב תויהל לחש כ"הויב ויתועמבו
 ע"ר לבא עשוהי 'רל דואמ רצימ היהו
 עשוהי 'רל | והוסייפ םינכרה ןב ר"רו
 ג"ר רזגש ומכ תושעל ךירצש ול וארהו
 הארה זא ג"ר לצא אבשכו ,השע ןכו וילע
 דמעו וריבחל וחור תרקיו ובל רהוט תא
 יבר םולשב אב ל"או ושאר לע | וקשנו
 ,ירבד תא . תלבקשי ' ידימלתו "המכתב
 .םולשב הרבע השעמהו

 'רש ול תורוכבבב השעמ עריא בושו
 וב לפנש רוכב ול היה ןהכ היהש קודצ
 ןרוכב לע ןמצעב ןינמאנ םניא םינהכו) םומ
 (הנוכב תאז ושעש ןידושח ויהש םומ לפנש רמול

 שי םא עשוהי 'רל לאשיל קודצ 'ר אבו
 עריש .עשוהי רו ה עליי הבחוןיבו הוקי
 "פ) ןה ל"א קודצ 'ר תקדצ תא במיה
 'ב אבשכ לבא (םומ ורובבב לפנש ונימאמש

 רבחיןיב קוליחוו וישי םולכ-ופאשו | הל
 אלו) רוכבה לע תונמאנ ןינעב .ה"על

 פיס
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 ל"א ,ואל ל"א (ולצא עריא השעמהש ול רפיס

 הלאשה ג"ר איבה זא ,ןה ל"א י"ר אלהו
 וילפר לע ?ידפע "רו דעוה "מכח " ינפל
 ןיאי רמאו הדוח .י"רוי ",שדחדו בשרי "חו
 וננירש דע ,יחה תא שיחבהל לוכי ייחה
 דומע ןמגרותמה תיפצוחל ורמאו םעה לכ
 עשוהי 'רו ,םולשב רבע הז םגו ,דמעו
 כ"'חא לבא ,שירחהו 'ג"רד - ותורמ .לבימ
 תוכרב רפוסי רשאכ השעמ דוע עריא
 םדימלת זא היהש י"ב ןועמש 'רש :זכ
 תיברע תלפת םא ולאשו י"ר ינפל אב
 ודימלת תא רובהש עשוהי 'רו) הבוח וא תושר

 (תושר אוהש ול קפפ ותנמוא ותרות רשא רקיה

 ל"א ,הבוח אוהש ל"א ג"ר ינפל אבשכו
 ןתמה ל"א תושר אוהש רמא י"ר אלהו
 וסנכנשכו דמה"בל ןיסירת ילעב וסנכיש דע
 תיברע תלפת םא לאשו לאושה דמע
 ל"א . ..,הבוה ג"ר. .ל"א . .הבוח..- וא .תושר
 ל"א ז"דב קלוחש םדא שי םולכ םימכחל
 אלהו ל"א ,ואל (ד"באה היהש) עשוהי 'ר

 ל"א ,תושר (תרמאש) יל ורמא ךמשמ
 רמע .,ךב רדיו .ךולגר .ילע ..דומע: ,עשוהו
 יחה לוכי ךיאה -- רמאו וילגר לע י"ר
 שרודו בשוי היה ג"רו + יחה תא שיחכהל
 םעה לכ וננרש דע וילגר לע דמוע י"רו
 ,דמעו דומע ןמגרותמה תיפצוחל ורמאו
 'רל ורמאש א"הס ד"פ תוכרב ימלשוריבו
 ימ לע -- רמאו ליחתה רומא ןזחה ןינוז
 ,רימת ךתער הרבע אל

 רשק לארשי ימכח ישאר לכ ושע זאו
 יכ  ,ותואישנמ ג"ר תא ריבעהל ןהיניב
 וריכזהו ןהיניעב רקי היה עשוהי 'ר רובכ
 השעמב י"ר דגנ אטחש ויאטח תא ג"רל
 בושחל \ ,וליחתהה ...צ"רה ..השעמבו הירח
 אל י"ר תא ,ויתחת אישנל ונמי ימ תא
 תא ,השעמ לעב אוהש ןעי תונמל וצר
 היה ימלשוריה יפלו ,םירג ןב היהש ע"ר
 ,תונמל וצר אל ותוא םגו םש ט"ר םנ
 יר .לע/םהבש.. העצה לש .לרוגה" לפנו
 וא זמ ןבכ זא היהש הירזע ןב רזעלא

 גרהנה ןועמש ןבר ןב לאילמנ ןבר

 היהש סחוימו הרותב לודג היהש הנש חי
 ע"א לביק אוהו רישעו ארזעל ירישע רוד
 רמושל וקלס זאו ,תואישנה לוע תא
 ,סנכיל םידימלתל תושר ונתנו רמה"יב
 היל .ל5 "רמואו ןירבמ = היה :נ"ר וכ
 םויבו ,דמה"בל סנכי אל ורבכ וכות ןיאש
 ,ילספפס האמ 'ז וא 'ד ופסותנ אוהה
 וו טו = ,םויב וב ' תינשנ \ תוידע 'פמו

 ףאש הלודגה ותקדצ תא ג"ר הארה
 שריפ אלש רבל אל ,תואישנמ והופחרש
 הרשיה תא שקיע שו"ח ןפ גאד ךא ,ןהמ

 אבל םידימלתהל התע דע חינה אלש המ
 הבחפו דימלתכ םהמע בשיו ,רמה"בל
 ינומע רג הדוהי אב זאו ,ןהמע קלח חקלו
 - ,לארשי להקב אבל רתומ אוה םא לאשו
 עשוהי 'ר לבא רופאש ובישה ג"רו
 הארהו ,להקב אבל רתומש | ובישה
 יריבה או ותא קרצה "יכ = ג"רל
 ךלה זא ,עשוהי 'ר דגנ אמח תמאבש
 ילתוכ אצמו ,וסייפל עשוהי 'ר תיבל ג"ר
 רכינ ךתיב ילתוכמ ל"א ןירוחש ןהש ותיב
 רודל ול :יוא  י"ר ל"א ,התא ימחפש
 לש ןרעצב עדוי התא יאש וכנרפ התאש
 שקיבו ,ןינוזינו ןיסנרפתמ ןה המב ח"ת
 השע ל"א ,היב חגשא אלו ,הליחמ ונממ
 עשוהי 'ר םייפתנ זא ,אבא דובב ליבשב
 ודובכל אל ךא  ותואישנל ג"ר | רזחוהו
 'נ שורדי ג"רש ורמגו ונמנ ךא ,ןושארה

 ימלשוריבו ,תהא תבש עב"ארו תותבש
 ,ר"באל הנמתנ עב"ארש םש

 תואישנה דובכ לע ג"ר לחמ זא ינמו
 חסונהב בתוכ היה הנשה תא ורביעשכו
 ארפשו ,לארשי לכל חלשש |תורגאב
 :אי ןירדהנסכ יריבח יפנאבו יאפנאב אתלימ
 תונע לוק עמשנ אל האלהו אוהה םויהמו
 .ויווטחבו(;הנבי לש :ירמה"בב \\ הבירמו
 חקל ימורל עפנש ג"ר לש ויתועסמ לכש
 רשאכ. עב"אר .והנשמ תא | ומע דימת
 .ליעל ונאבה

 היננח הרוה א"פש :דכ הדנ וניצמ ןכו

 ןב



 (ןהכה) ףסוי 'ר ךלהו עשוהי 'ר יחא ןב
 ןב גהנה י"רל חלש ,ג"ר ינפל רפיסו
 ויפמש עשוהי 'ר ול חלשש דע --- ךיחא
 ,רבד םוש ג"ר רמא אל זאו ,הרוה

 תיעיבש שיר אתפסות וניצמ ויתונקת
 תדובעב ןירתומ והיש וניקתה ד"בו ג"ר
 ג"ר ןושלב :ג ק"ומבו ,ה"ר דע ץראה
 ,םולמבו וללה םיקרפ ינש לע ונמנ ר"בו
 וניקתה ד"בו ג"ר .ו"פס תיעיבש 'םותבו
 ד"פר םיאלכ םשו | ,יבניקב ןישוע והיש
 תומא 'ד ןיקיחרמ והיש וניקתה ד"בו נ"ר

 ,םינפנ רקיע ןמ
 עשוהי 'ר תודע דגנ זב"יר תריזג םייקו

 אוהו ,ג"מ ח"פ תוידעכ הריתב ןב י"רו
 םשה לוליח ינפמ םו"כע תליזג לע רזנ
 .ר"ה ר"פ ק"ב ימלשוריב

 תטיחש לע ונמנ ד"בו ג"ר :ה ןילוחבו
 ג"ר אוהש י"שריפ םש ךא ,והורסאו יתוכ
 ןיטיג וניצמ יכ הארנ ומעטו ,יבר רב
 רשכ םיתוכ וידיעש טג רבוסש ה"מ א"פ
 ,ןתטיחש רפא אוהש רמול א"א כ"א
 ג"ר לע יאקש םש "יפ 'םותה לבא
 יאמד אתפסות פ"ע רמול רשפאו ,הנביד
 רשיעש לע ע"רב רעג הלחתמש ה"פס
 לכ השע כ"חאו ,יאדו םיתוכ תוריפ
 רבכ הלחתמש ןעי הזו  ,יאדו ןהיתוריפ
 רישכה ןכלו ןה תמא ירג  םיתוכש |

 רסא ולקלקש הארש כ"חא לבא ןתטיחש
 ,ןתטיחש תא

 ילוקפה ןועמשש וניצמש המ לבא
 הנקתה .ןכו = ,תוכרב 'חי ::וינפל" רידמה
 ונשריפ רבב ,ןתשפ ילכב רבקנש הלודגה
 ,םנקית ןקזה ג"רש

 .אתיירבכו הנשמב היתופלמ
 םיעבש ךרעל הנשמב רכזנ לאילמג ןבר

 ,םימעפ
 הלח ,תוכרב שיר קלוח רזעילא 'ר םע
 ג"פ .ק"ומ = ,ו"מ  .ב"פ  םורובבו יס מ

 א"ר םע הושו . "ו"מ גי"פ "תומב ו מ

 ,עשוהי 'ר רגנ (ט "יח ןז "מ א"ב וכותב
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 ד"פר ןיבוריעב א"פ ךא וניצמ עב"אר םעו

 ,ע"רו י"ר דגנ ומע הושהש
 ה"פ תומורת עשוהי 'ר םע תקולחמ

 ,ר"פר םיחבו ,ם ח"מ בכה ה

 מ"פ תיעיבש ג"רו י"רו א"ר .תקולחמ
 ,וירכרט ,חבלהו הפ

 ,ח"ם ר"פ תוכלרב ע"ה :םע ' תקולהמ
 םיעגנ ,ר"מ ג"פ םיחספ ,ה"מ ד"פ האפ
 תוכרב .ע"רו עשרה "רם הב וכ

 ,ג"מ ר"פ
 ,ר"מ, ת"כפ . .םילפ ה ב< לע תקלחמ

 ,מ"פר תורהמ
 ,ו"'מ ו"פ האפ םימכח םע תקולחמ

 םילכ ,ן"מ "פו האויב "מ ביפ הבס
 .ו"מ . ,3'מ בי"פ

 א"פ תיעיבש הנשמ םתס לע תקולחמ
 ,ג"'מ .א"פ תינעת - ,י"פר .ןיבוריע "היפ

 :2"מ .1ופ .םולכ
 ח"מ א"פ הציבכ ףיפומ אוה םימעפלו

 א"מ א"פ ןיטיג ,הלושו חידמ ףא א"נר
 ףא ג"מ מ"פ הרפ ,םקרה ןמ איבמה ףא
 ,שחנה

 ,תומסרופמה ויתוכלה
 הצורה לכ אל רמא ח"מ ב"פ תוכרב

 ,לוטי םשה תא לוטיל
 םדא ךירצש רבוס ג"מ ד"פ םש

 .תוכרב 'חי םוי לכב ללפתהל
 :הלחל = .תוצרא ' גי "מ מ"ב הלה

 ג"ר אוה ג'הס ה"פ תורשעמ ימלשוריה פ"עו)

 .(ןקזה
 וילעופ תא ליכאמ היהש א"פר יאמד

 ,יאמד
 יצחל העידי ןיא רבסק ו"מ בי"פ תבש

 ,רועיש
 לכ ןילכאנ ןילוח ה"מ א"פ םיחספ

 ,שש תלחתב ןיפרושו שמחלכ המורה ,'ד
 תלופמ וילע הלפנש ץמח ג"מ ב"פ םש

 ה"ה וירחא שפחל לוכי בלכה ןיאש לכ
 ,רעובמכ

 לקהל םירכה .' רמא ו"מ | בפ הב

 ןירבבמש
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 רמגומה תא ןיחינמו ,תוטמה ןיב ןידבכמש
 .םיחספ ילילב םלוקמ ידג ןישועו ,ט"ויב
 ירכנ ןאיבהש םיגר ריתמ ב"מ ג"פ םשו
 ,םיחיב

 ידי םיברה תא איצומ ץ"ש ר"פס ה"ר

 ,תועיקתב ןתבוח
 חורה בישמ ןיליחתמ ג"מ א"פ תינעת
 כ

 ןיא י"מ .ב"פ םש
 :היירכ וכח

 ןוטינ ,םג רחא םג ןיא ה"פר תומבי
 כ תב ןיעש גי ךישכה היס אוב

 ךיבשה רכוב ,ם ה זז נ"מ אפ .תובותב

 ,התקוח לע השאה תא
 ,םייק הנתנו הרכמ םאש ח"פר םש
 ;תמרקומ תיביר שי י"מ ה"פ מ"ב
 האור ה רפא ה יד מ יפה םש

 .ןומדא ירבד תא ינא
 ונץמ .י"פר  .תועובש

 ,בייחמ ג"ר ןירועשב

 רימחמ היה םירחא לע ליקמ היהש ףאו
 ש"ק ארקש ה"מ ב"פ תוכרבב ומצע לע
 םכל עמוש יניא רמאו ןושארה הלילב
 'ג ומ" ב"פ\ הציבו -,םימש .תובלמ לטבל
 ה"פ מ"ב ןכו ,ש"ב ירבדכ רימחה םירבד
 רימחהל הצרש --- ןיטח ויפירא הולמ ה"מ

 לע תוינעת ןירזונ

 ול הדוהו ןיטח

 .ומצע לע
 ונא תושדחה לע רמא ח"פר תובותכו

 ,םישוב
 השעמ םימעפ המכ הנשמב וניצמ ןכו

 טיפה ,תבש ,מ"מ ה"פ .ש"עמכ "רב

 קכ ירימ ו"פ יבייא"מ ספ" יב רש

 ת פיה ר ,ב"מ ב'פ הציב  הפכ בבד

 .זימו ייפ יתוידעה ומ

 הנשמב ג"ר רכזנש תומוקמ הזיאבו

 םיהספפכ ןקוה ג"ר ,ךא ,קז כי ד ניא אותו

 םילכבו ,ו"פר םילקש ,ח"מ י"פ ,ב"מ ז"פ
 כ"חאו אשירב הדוהי 'ר רמאק ט"מ ח"פ

 ל"צש וא יבר רב ג"ר אוהש רשפא ג"ר
 רמוא יה ביפר הש .ןכו . ,עשוהי יה

 גרהנה ןועמש ןבר

 אוהש הארנ ,המהב השעמ הישעמש םשב
 היעמשד ארמגב סש ורמאדכ יבר רב ג"ר
 ,אמוי ,הורשעמ ,םיאלכב רכזנ אלו ,מ"רל
 | וריק .. ,ריזמ . ,םירדנ .. ,הניגת | ,הליגמ
 ה ,תובא = .,ןיררהנס ,תובמ ק"ב

 ₪ ירב .. ,םיחבוב . ךא ,רכזנ . ,םישרקבו
 ןהרמ ,םיעגנ ,םילבב .ךא רכזנ .תורהמבו
 ,םידי  ,תורהט

 ;תותיוחםב ויתגכלה

 .וניעב עבק תריד הבוסש :1 הכוס
 ,רומג ןינק הנוק רמאמש : אנ תומבי
 וריבחמ הוצמ ףטחש ימ :אצ ק"ב

 .םיבוהז הרשע ול ןתיל בייח
 המוסב ךא הברה וניצמ אל ויתושרד

 המהב השעמ הישעמש םשכ רמא ב"פר
 ,המהב לכאמ הנברק ךכ

 ןישועש רסחו הקרצ לכ רמא :י ב"ב
 אלא ןישוע ןיאש ןהל אוה אמח םו"כע
 ,וב רהייתהל

 םירבד 'ה רמא טדאתחיתפב ר"סא 'מבו

 ארקש ידהס ןוגס ארקש ונייד וגסד ןמ
 ולאש דחא םו"כעש רדכי"פ ר"מבו ,'וכו
 -- הנפה ךותמ השמל הב"קה הלגנ מ"מ
 ,הניכשה ןמ יונפ םוקמ ןיאש

 .םילודגה וירבח

 .ויתחת ןיפופכ םלוכ ויה רודה אישנכ
 ימורל :ומע ךלהש רזעילא 'ר וסיג

 לע ויהש : בל ןישודיקבו ,ליעל .אבומדכ
 אלו א"רל םוכ ןתנו ג"ר לש ונב התשמ
 ירו כו ורובב ינפמ ונממ :לבקל הצר
 ,ליעל אבומדכ עשוהי

 וארקו דואמ ויתחת ףופכ היה ע"רו
 וג ,,נ"פ הפוסבו ... ,,זל .הוברבכ . וניבר

 .ב"פ ש"עמו ,'וכו ג"רב יתייה הפוצ ע"רא

 ו ירו גירל יתישע . ינא | עץ"רא "מ
 | ה חתב ג"ר .תא. .לאש \ ,בהע .ירגר ןפסכ
 ופה ,הצרה ., ,ד"מ .ז"פ .םיעגנ ..,ז"מ .ג"פ
 = קצוב ל .תוכרבו . .תומבי. ףוס ג"ר
 החוש. .ךל.המ ,אביקע | ,ג"ה ל"א ח"ה

 םינכמ



 גרהנה ןועמש :ןבר ןב לאילמג ןבר

 יאמדבו  ,תקולחמה ןיב ךשאר םינכמ
 רוכעל ךבל ךאלמ ךיא ,אביקע ל"א ה"פס
 .ךירבח: יהב לע

 ןיידע וילע רמאש יעדומה  רזעלא 'ר
 הליגמ ,: הנ תבשב יעדומל ונא ןיכירצ
 * ב?ב+:רמ

 ה"רכ רודבש ןקזה םינכרה ןב אסוד 'ר

 ח"מ כ"ב
 אב אל א"פש :בע םיחספכ ןופרט 'ר

 ןכו ,תאב אל מ"מ .כ"חא ולאשו דמה"בל
 ,ג"מ  .ד"פ .םידו

 .: דל .תוכרבב ..אסנה ,[ב אג
 ,,וטק תבשב אתפלח 'ר
 ,ג"מ ח"פ .תוידעב הריתב ןב החול ₪
 ונימיל בשיש קודצ 'ר  רקיה וריבחו

 דימת יוצמ היהו  ,ד"ה א"פ | ןיררהנסכ
 ןישודיק ,,גל םיחפפ ,: בכ הציבב ותיבב
 בל

 ,םילודגה וידימלת
 :בכ +רי .הציבב קוצי "רב הע

 ,וכרע ןייעו
 אדגדוג ןב ןנהוי 'רו אמסח רזעלא 'ר

 ..* תוירוהכ (ירונ ןב ל"צו)

 :דס ןיבוריעכ (הדוהי 'ר יבא) יאעלא 'ר

 לודנ -ג"ר' היהו ג"ר .רחא "ךלהמ "חיחש
 ג"ר ןווכש ונרמל רמאש רע  ויניעב כ"ב
 | ,קה"ורב

 ,:טכ ריזנכ אנינח ןב אנינח "'ר
 ,,טמ םיחספכ ולש הנוממ היה ןינוז
 ,:גק תבשי ומשמ' ךמא "הסל מ

 ,.מע םיחבז
 ,.וטק תבשכ אתפלח ןב יפוי 'ר
 .א"פ ר"אד ,והודינש יאדת ןב יסוי 'ר

 ,םיטרפה ויתוארקמ

 ,םיסכנ .לעבו לודג :רישע היה ג"ר
 יאמדכ ותמדא ודבעש םילעופ ול ויהו
 מ"בכ תופיראב ויתודש ןתנ םגו ,א"פר
 לע רזיפש רע כ"ב הלרג :ורשעו ,: דע
 אמ הכוסכ זוז ףלא גורתא תוצמ
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 יהיהשכ .םג דע. לוחנו,.םרנת ה חוה
 :היהו .,ו"מ ב"פ. תוכרבכ . ץוחר-זא :םג ןנוא
 ,י"פ ר"ארכ שולח

 .ויתונבו וינבו ריש התותתד תא

 םשב רחא םיחא ינש ול היהש וניצמ
 םינב אלב תמו ג"ר תב תא אשנש אבא
 .,ומ תומביכ ותב .תרצ תא ג"ר םכיו

 :ק"בב ומש עדונ אל חא ול היה ןכו
 אבא תיבב ויה םידלי ףלא גב"שרא ג"פ
 ןבו ןאכ ינא אלא ןהמ רייתשנ אלו --
 :םשב תעדונה ותוחאו ,איכאב אבא יחא
 ןב רזעילא 'ר תשא התיהש םולש אמיא
 יםהינשו הלודג המכח התיהו | ,םונקרוה
 היהש םו"כעה טפושה תלפש תא וארה
 .תבשכ דחוש לבקמ אוהש םתונכשב רד
 ,: זמק

 וייח ימיב םישנ שלש ול ויהש הארנו
 וימולע ימיב אשנש תחא ,םיכוראה
 ,ה"'מ ב"פ תוכרב הרכזנ איהו וילע התמו
 ארקש ח"מ ב"פ םש כ"ג הרכזנ הינשהו
 :השאה איהש רמול א"או ,ןושארה הליל
 ןבר | ארקנ היה רבכ זאש ןעי התמש
 ,םש ראובמכ םידימלת ול  ויהו לאילמנ
 אבא ויחא תשא ותב תרצ תישילשהו
 ,.וט תומביכ המביש

 םשב דחא םינב ינש ול היהש וניצמ וינב
 תא שריש רוכבה אוה היה ס"לבו ןועמש ןבר
 וינפל בשיו ויבאמ לביק אוהו ,תואישנה
 ר"ה ב"פ ה"ר ימלשוריב הנבי  תבישיב
 ,הנבוב,. כ ,ןמקנכ בה ה של כ רש תאש
 השאב השעמ גב"שרא א"מ ג"פ םידיבו
 ,: בכ חדנ ןכו ,אבא ינפל תאבש תחא
 "ררפנ םרמ דוע השא ואישהל ג"ר הכזו
 .בל : ןישוריקכ : ונממ : וסיג  רזעילא 'ר
 ןיבוסמ ויהש קודצ 'רו י"רו א"רב השעמ
 אוה ס"ילבו ג"ר לש רנב התשמה תיבב
 אנינח 'ר אוה ינשה ונבו ,רובבה גב"שר
 ורכז. ןכְו, ,יפותג- ישרב ןש"ע] 7 קרנכ

 .ג"ר לש וינב ואבש השעמ תוכרב שיר

 תיבמ



158 

 מ : תותירבב הבוג זכו ,התשמה תיבמ
 ,ונב התשמל המהב. חקיל ג"ר ךלהש

 וייחב התמש תחא ול היה תונב יתשו

 ,וט .תומביכ ויחא אבא תשא התיהש
 השקבש ,..רוכ"פ . רחב ,תחפו , ,תינשהה

 אל ל"א ילע ילצ אבא רמאל היבאמ
 הכרב ןב הדלישכו ,אבהל ירוזחמ ךל יהי
 המייקתנ ס"לבו  ,ךמופמ יוו הלשי אל
 .ותכרב

 הדוחי ,אנ םיחספ וניצמש המ לבא
 םפרעב::ונראב .רבכ כ"ה" לש ןינפ ללהה
 .יּבר רב בר ינב/היהש

 ,וייח ימו

 לודנ רבב היה ג"רש ל"על גאכה .ךככ
 ביר תא דוע ריכהש ןברותה רוק הודה

 תוחפה לכל היהו ,ונממ לביקו ויבא יבא
 זב"ירו ,הנש םישלש ןבכ  ןברוחה ןמזב
 כ"א ןברוחה רחא םינש רשעכ ךרעל יח
 ,םיעברא ןבכ היה אישנל השענשב
 (ל'צב) שרחשכ רפוסי ,טכ תינעתבו
 הריזג הרזגנ לכיהה תא | סופורסונרוט
 רמעו  דחא ןורא אב הגירהל ג"ר לע
 ,שקבתמ םטוחה לעב רמאו דמה"בב
 לציג הזה קידצה  רשה רעה כ"ה | חרבו
 ירבדצ | עוריו = הרימה הלמבתנו  נ"ר
 זמ ךרעל רסקתנ םונירראש םיאמורה
 ועהת .א"ג אוהו ןפרוחה .רחא הנש

 תא תונבל הוצ ותוכלמ תליחתבו ,הריציל
 לע ' תוריזני רמו רב חח .ב"חאו קמי"הב
 עשרה םופורפונרוט הלעתנ זאו לארשו
 ,דוע הנבי אלש תוארהל לכיהה תא שרחו
 ובשהש ד"פר תינעתב ורמאש המל ךייש הז ןיאו)
 בר ןמז היה הזש ריעה השרחנו רתיב הדכלנו
 םינש דוע ג"ר רטפנ ןמזה ותואבו (ב"חא

 ךלמ כ"א רתיב תדירמ םדוק תודחא
 רתוי ךרעל יחו ,הנש םישלש ךרעל
 ,הנש םיעבשמ

 התרימפ

 תא והודינש םוימש רפוסי : טנ מ"בב
 םולש אמיא ותשא החינה אל רזעילא 'ר

 ברה .לאילסג -ןבר

 אל היהש היפא לע לופימל .הלעבל
 ולעננ םירעשה לכש היבא תיבמ הלבקב
 הרבסו התעמ א"פ ךא ,האנוא ירעשמ ץוח
 תמאבו היפא לע לופי אלו ח"ר אוהש
 האצמו ,הלעב תא הרמש אלו ,חר"ע היה
 תאז התארשכ ,היפא לע לפנ ותוא
 יכהדא ,יחאל תלטקד םוק קועצל הליחתה
 ימלשוריבו ,ביבשר ג"ר תיבמ ארופיש קפנ
 ו ישחיב ג"ר תמשכ א"ה ג"פ תוכרב
 ופכ וידימלתל א"ר ל"א רצחה חתפמ
 .(ןקזה ג"ר תועטב אתיא .זב ק"ומבו) תוטמה

 סנכנ ג"ר תריטפ רחאל ,אמ ןיבוריעבו
 ןב י"ר דמע וירבד תא רפהל עשוהי 'ר
 .ךל ןיעמוש ןיא עשוהי -- רמאו ירונ

 (שימשת ילב)וילע ףרש רגה .סולקנואו
 תועטב אתיא םשו) ,אי ז"עכ ירוצ הנמ 'עב

 ףוס ימלשוריבו ,(ס"קד ,ג"ר ל"צו ןקזה ג"ר

 ו אבט אכ ג"ר תמשמ /הפטוס
 ותריטפ רחאו ,(:"בשר סרג םש ילבבבו) תורצ
 גב"שרש ףאו ,תודירמהו תוריזגה וליחתה

 םיעבראל בורק םימיב אב רבכ זא היה
 ןיידע היהש ןעי אישנל הנמתנ אל לבא
 שה היה כ"תאו עשוהי .'רו - עב"אר יח

 רתוי םימי ךיראהש אוהה רודה לכ ןקז
 רפיק םונירדא תומ ירחא ךא ,םלוכמ
 םעמ טעמ ובשו תוריזגה ןמ טעמ וזזנו
 אסכ לע ןועמש ןבר ונב בשי זא אשואל
 ,ויתובא

 (ישילשה) לאילמג ןבר
 ילבבה ללהל ינימש רודו יבר לש רוכבה ןב

 תוארל דוע הכזש רמול דואמ בורק
 וכ ו .,גיב\ ןועמש ..ןבה . ויבא .ובא תא
 היה .אוהו ,גיבאל רוכב היה ויבא יבר
 ה ה יברו  ,יכרה לודגה וגב כ"ג
 ןפלו הפ מ"'בכ ויבא" ייחב .רודח לודג
 מ הףמוא יבר רב ג"ר. +2 הד וניצמ

 ,גב''שר
 ,חצ ןילוחכ ויבאל קהבומ רימלת היהו

 ל"א יבר רב ג"רד הימקל אתאד אוהה
 "אבא ,



 ובר הפ" לא לטבןפה

 תומורת ימלשוריבו ,'וכו רעיש אל "אבא,
 אתאש ןושלה אבומ ב"פס םיאלכו ו"ה י"פ
 ,הובאל ליאשו

 ותריטפ תעשבש רפוסי :גק- תובותבבו
 סנכנ ךירצ ינא לודג ינבל רמא יבר לש
 תואישנ ירדס ול רסמו לאילמג ןבר ולצא
 הרמ קורז ,המרב ךתואישנ גוהנ ,ינב ל"א
 היה ויחא ןועמש 'רש פ"עאו ,םידימלתב
 היה אטח תאריב לבא המכחב ונממ לודנ
 . ,ויבא םוקמ אלממ

 תובא הנשמב רכזנ תויהל  דוע הכזו
 ת"ת הפי רמאש רקיה ורמאמ ב"מ ב"פ
 ,ןוע תחכשמ םהינש תעיגיש א"ד םע

 הפופ הכאלמ המע ןיאש הרות לכו
 ויהי רובצה םע םילמעה לכו = ,הלטב
 ימל האנ המו ,ש"של םהמע םילמע
 ,אטח ארי תמאב היה אוהש ןעי םרמאש

 ב"פר המטוס ורמאש המש הארנ ןכו

 המהב השעמ הישעמש םשכ רמוא ג"ר

 םש ורמאש ומכ יבר רב ג"ר אוה ,'ובו
 םג המו ,מ"רל היעמשד ,ומ ארמנב
 רמוא יבר אינת .ט םש ארמגה תסרנל
 ךביפל | םלוע . ינדעמ  ותליכאה אה =
 ,המהב לכאמ הנברק

 םדוקמ בישחקש ₪"מ ח"פ םילכ ןכו
 ג"ר אוהש רשפא ג"ר כ"חאו הדוהי 'ר

 ,יבר) ב
 וידימלת לכו המרב ותואישנ גהנ תמאבו

 כ"חא ובשי שודקה | וניברד  םילודגה
 ורודב ךוראה בר םגו ,הלודגה ּותבישיב
 ול ןתיל ושקבש ח"ה א"פ הגינחב רפוסי
 יניא ובישהו תורוכב ימומ תוארל תושר
 ,אבא ךל ןתנש המ לע ךל ףיפומ

 "ארפק . רב. . יכרד , לודגה .הדימל ה וב
 ןבר ,ק"ב, םושמ לב"ירא :ה ןילוח וניצמ
 ונמנ וניד .תיבו (י"שר ,יבר לש ונב) לאילמג

 מ"כש עודי הזו ,הורסאו יתוכ תטיחש לע
 היה אוהש הנוכה "ד"בו אוה, ורמאש
 שאר היהו דחי םג אתביתמ שירהו אישנה
 םלועמ וניצמ אל | ןכלו הלודגה הירדהנס
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 ,ד"בו בר וא ןנחוי 'ר ורמאיש
 יכ דואמ הלודג ותבישי התיה תמאבו

 ספא 'רו ,ןועמש 'ר ויחא היה ולש םכחה
 דעוה ידימלתב םישארה ויה אנינח 'רו
 .: גק תובותככ

 רוד יארומאל שארה היהש לאומש םגו
 ימלשוריו :טלק ב"ב וניצמ לבבב ןושארה
 י"א. ;>5 35 --ההנבו יפה | גי"פ = תובותכ
 רב לאילמג ןבר ירבד וז לאומש רמא
 יל

 י"פ .תומורת ימלשוריכ אנינח 'ר ןכו
 ,לועיג .ה"ד :רס ןילוח 'פותב אבומו ו"ה
 אב השעמ | אנינח ר"א אב רב ןועמש

 (ס"ט לפנ םש ימלשוריבו) ,יבר רב ג"ר ינפל
 ,ב"ה ג"פ ןישודיק ומשמ רמא לבה"יר ןכו
 אפ ₪ ה צובכ והאיש ה דוהל ל רב ב
 ןדוו תל :ו.המא .הבר ו .היעשנה "ה
 יתעמשש םשכ ל"א -- ךיבאמ תעמש אישנ
 'רןכו. ,ילפו - ,ונא . ךכ : .השיחלב ל [ובאמ)

 ג"ר תא יתלאש רמאש ,וק ןילוחכ ןנחוי
 רמאו היה תורהט לכואו יבר לש ונב
 כל

 ןיאש רמאי 38 כצ ג"ח ד"וד רפסבו
 תויהל םחייתמ םימכחה ןמ דחא םג
 תושרופמ תורמגה לכ האר אלו ,וידימלתמ
 ןכו ,וירימלת ויה אוהה רודה ילודג לכש
 הלח ימלשוריבכ ורמאש המש םש רמאי
 אירוסב יאמד גיהנהל שקיבש ז"ה ד"פ
 ,יבר רב ג"ר אוה איעשוא 'ר והינה אלו
 אלש איעשוא 'ר יכ רומנ תועמ אוהו
 לאילמג 'ר אוה יאמד גיהנהל ג"רל חינה
 אלו ןושארה האישנ הדוהי 'ר לש ונב
 ימלשוריה ליעל ונאבה רשאכו יבר רב ג"ר
 לאש הבר איעשוה 'רש א"ה א"פ הציב
 ךיא כ"א ,ויבאמ עמש םא האישנ י"רל
 ג"רל חינה אל היעשוא 'רש רמול לכונ
 ? ארוסב יאמד גיהנהל .יבר רב

 ו"פ תבש ורמאש המ םש רמאי ןכו
 ליומל. בל רב..." דרי " אם איה
 ורעגו ודיב בהז לש חתפמו תבשב ורצחב

 וב



520 

 םש יכ לודג תועט כ"ג אוה ,וירבח וב
 ןקיתש ללהר ויבא יבא ןורחאה ג"ר אוה
 .וכרעב ראובמכו ,רוביעה

 וימיבש ןעי הז ,ויתוכלה וניצמ אלש המו
 חודּבו .ורוהבו .הנשמה רודיפ הרמכנ רבב
 תותיירבה רודיס היה זא האישנ י"ר ונב
 תותיירבה ונשנ בור פ"עו ,הנשמה שרפל
 יכיה לכש ןיסחויה תודע פ"עו ,םתס םשב
 אוה ,יבר יבד רח םושמ ארפס ברו ינתד
 ,יבר ,לשירנב גח

 רקיה ורמאמ דבלמ תורקיה ויתושרדמ
 ר"ה ו"פ המטוס אתפסותב וניצמ תובאב

 רקבו ןאצה השמ רמאש המ קוספה לע
 'הל רמול היה השמ תנוכש םהל טחשי
 ,הקד המהב רשב םהל ןתונ התא םאש
 המהב ,ונשקב הסג המהב רשב םירמוא
 היח ,ונשקב ףועו היח -- םירמוא ,הסג
 תובותכבו ,ונשקב םיבגחו םיגד םירמוא ףועו

 תוחנמבו ,תויעבטב לודג יקב היהש :י
 ןאכ רמאנ רמוא יבר רב ג"ר אינתד ,דפ
 השרד רכונ  זי"פר אר"דפבו ,'רבוץרא

 ,ונממ
 ,רבד םוש וניצמ אל םיטרפה וייחמ

 'ר אוה דחאה | םינב ינש ול ויהש תלוז
 ,ללה ומש היה ינשהו ,האישנ הדוהי
 ד"פר ימלשוריו .אנ  םיחספ דחי ורכזנו
 הדוהיש ןיסחויה בתכ ןכו ,ח"פר תוחמשו
 ה5ר- רב פברה ללה

 ךיראה אל םינורחאה ימכח תער יפלו
 תצקו ,םינש רשע ךרעל אישנ היהו םימי
 אי'פ ןירדהנכ ימלשורימ חכומ הזל היאר
 ונמש תודמ עבש ולא ורמאש ג"הס
 יכרב ומייקתנ םלוכ םיקירצב םימכח
 --- תודמ עבש לב, רמוא ןנהוי "ד הינבו
 "אישנה .י"ר אוה יבר :ךאמ  יברפ * יה
 םשו) איסנמ ןב ש"רש טושפה טשפו

 היהש (ו"פ תובאב ומב ל"צו ם"מ אוה גב"שר

 תודמ עבשה לכש רמא יבר לש ורוד ןב
 האר אל אוה לבא ,וינבבו יברב ואצמנ
 ןנחוי 'ר לבא | ,םימי ךיראה אל ג"רש

 (יעיברה) לאילמנ יר

 לע םימי ךיראה אל יבר רב ג"רש הארש
 יברכ הרותב לודג היה אל םגו ותלשממ
 (ךא) ומייקתנ תודמ עבש לכש רמא ןכל
 ,ינבב אל . לבא. ,יברב

 ךרעל רטפנש יבר ךרעב ונראבש יפכו
 ךרעל ונב ג"ר רטפנ כ"א תורטשל דקת
 הוא םישש ןבבכ .ךרעל היהו ,ריקת
 '4 לודגה .ונב בשי ואסב לעו  ,ותריטפב
 .םיבר םימי ךלמו האישנ הדוהי

 הדוהי 'ר ןב (יעיביה) לאילמג 'ר
 ,ילבבה ללהל ירישעה רודו ןושארה האישנ

 אישנה היה האישנ הרוהי 'ר ויבא

 םגו תואישנה ןרק תא זחא רשא ןורחאה
 זא אוה רטפנשכו ,דחיב אתביתמ שיר
 ירופיצ תבישי ,םיתשל תואישנה הקלחתנ
 והנקז תעל איעשוא 'ר יכ הלטבתנ םרט
 'רו ותבישי המש דסיו ןירפיקל ול ךלה
 | ו ולב .לב"ירו .ארבכע | ריעב יאני
 תורמשל במקת ךרעל רטפנ האישנ
 '4 ונבו ,הנש םישלשל בורק ךלמ רשא
 .אלו הרותב אל לודג היה אל לאילמנ
 בר תויהל לוכי היה אלו ויתובאכ המכחב
 תודחא םינש דועבו ,רודה שארו לבוחה
 קרוחנה | ותבישי דפיו | ןנחוי 'ר | ךלה
 לאילמג 'ר תא וניצמ אל ןכלו ,אירבטב
 ימלשוריב תלוז ,םוקמ םושב טעמכ הז
 ויה ןכ) יברב ג"ר שקיבש ד"ה ד"פ הלח
 גיהנהל (ימלשוריב הז םשב םיאישנה לכ ןיארקנ
 ,איעשוה 'ר וחינה אלו ארוסב יאמדה תא
 ,ויתובא תלעמל עיגה אלש ןיאור ונא הזמו
 ,ותכלממ לע םימי ךיראה אלש תינש תאזו
 ויבאש ןעי ךא םימי רצוקב תמש אלו
 אל ןכלו ,ותואישנ ימי ךיראה הֶאישנ י"ר
 םוש אל םגו ,הכלה םוש ונממ רכזנ
 ןירדהנפה ולמבתנש ןעי תיללכ הנקת
 ,תוהביתמ ישארל הנתנ הרותה רובכו ,םחכו
 םינייד יונימל ומכ תואישנה דובכ ךאו
 לעו ,םיאישנהל הראשנ הנשה רוביעו
 היהש ינשה האישנ הדוהי 'ר בשי ומוקמ
 ,ןנחוי 'רד ודימלת

 ה



 אבינג--(ישימחה) לאילמנ 'ר

 האישנ הדוהי 'ר ןב (ישימחה) לאילמנ 'ר

 ,ילבבה ללהל רשע םינשה רוד ,ינשה
 היהש ינשה האישנ הדוהי 'ר ויבא

 תלעמל עיגה אלש ףא ןנחוי 'רד ודימלת
 '4 ונב לבא לודג םדא היה לבא ויתובא
 תודעכו ויבא תלעמל עיגה אל לאילמנ
 ר"א א"ה א"פ ז"ע ימלשוריב והבא 'ר
 והמ יברב ג"ר ינלאש אל ינאו והבא
 ג"ר ןודכ יאמ -- ול יתרסאו .דיריל .ךליל
 ,ורדוגל והבא 'ר שקיבו היה ןטק םדא
 א"פש א"הס ו"פ תבש הו ג"ר .רכזנ ןכו
 לש חתפמו תבשב ורצחב לייטל :דרו
 נירבח גב ,1רעננ ((היב בה

 אירבטבו ירופיצב םיאישנה ויה וימי דעו
 י"אב = םירצונה תכ .ורבגתה וימיב לבא
 'ר וחקל ןכלו לארשי ירע המכ ובירחהו
 תחת תוכלמל בוהאו ברוקמ היהש והבא
 'ר םע .ותוא וניצמש הזו ,ןירסיקל ויפנכ
 | וניצמש המש רשפאו ,י"רד ודימלת והבא
 אתמא סופת האישנ יבד :רכ תובותכ
 אבא 'ר ל"א -- והבא 'ר ביתי = ,אמתיד
 אוה ,היל .ותיפנחמ האישנ יבד םושמ
 יהור

 השעמ ט-ק"פ םילהת 'רמב רכזנ ןכו
 הייורקב ומלח ה :.לצא . .ךלחש בב
 רב אפלח אבא לצא םרג ןשיה םילהת 'מבו)

 ךל ןתי ל"א  ,ילע ללפתה ל"א (הייורק
 אייח 'ר רודב היה אפלח אבאו ,ךבבלכ
 .הזה ג"ר .רוד אוהו אבא רב

 ק"ומ וניצמש המש רמול דואמ בורקו
 ברל אדסה בר ל"א ביכש האישנ בכ
 הילע םוקו אתיסא יפכ אבר רב ןנח
 בר ךרעב ונראבו ,אמלעל העירק יוחאו

 ןכל י"א . הב. היהש עי אבר כ
 לע תוליבא תוארהל ךירצש ח"ר ל"א
 אל ןטק םדא היהש ןעיו ,אישנה תומ
 ןמז תא : עדיל .לכונ | .הזמו = ,ןמש "ךכומ
 רטפנ ינשה האישנ י"רש עודיכ ,ותריטפ

 הז .ג"רג ,וכרעב .ראובמכ .הדוהו רד 8
 ךרת רטפנש ארסה בר םדוק רטפנ
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 ,תורמשל
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 הדוהיג "רי בשיויגמוקמו שו
 ןובשח תא ןקיתש ללה יבא ישילשה האישנ
 ,רוביעה

 אביבה

 רב אנוה ,,טלק : ב"ב אביננ רב הובא
 .ד"פס ר"הק אבינג

 ,אבינג
 ז"ע ימלשוריכ בר ימיב לודג םדא היה

 רמא ברו אבינגו .בר תקולחמ ח"הס ב"פ
 היה תמאב לבא ,ןקז אוהו ןקז ינא וילע
 ינפמ ךא אוה הז רמאש ברו ,ברד ודימלת
 אבינג ,הכ תוכרב :וניצמדכו ,היתונתונע
 תוכרבו ברד הימשמ : ול ז"עבו ,בר רמא
 ןילוח וניצמ ןכו ,אבינג יבל עלקא בר ,זכ
 ,יסא בר רמא אבינג

 ןימיגכ אבקוע רמ םע תקולחמ ול היהו
 (י"אב) רזעלא 'רל אבקוע רמ חלשש .,ז
 :תוכלמל םרפומל ידיבו ילע םידמועה א"ב
 אצי רבחה --- 'הל םוד היל :חלש \- וחמ
 לבא;רלוקב אבינגל: והונהנו א"ר .יפמ '

 : אל ןיטיגכ יאכז זא אצי הארנה יפכ
 ליזאו ףילח . .יבתי ווה אדסח ברו ה"ר
 םוקינ .הירבחל דח רמא והיילע אבינג
 ךדיא ל"א = ,אוה ןיירוא רבד  הימקמ
 השעמה םושמ י"שרפו) ? םוקינ האגלפ הימקמ

 והיא אתא יכהדא (א"רו אבקוע רמ םע

 רב ןנח בר רמא יכה ל"א -- והייבגל
 וכו בר למא אבר

 ו"הס ו"פ תוכרב :ונממ הכלה רכזנ ןכו
 ,ךרבל ךירצ ןיא אמהוזל ןמש רמא אבינג
 ,'וב\ הכלה .רמא אבינג חה בב הציבו
 ר"הקבו ,ןנברו אבינג תקולחמ טדי"פ ר"בו
 םרכ אצמש לעושל ,רמא אבינג די"הפ
 "וכו

 .דמ ןילוח ךא וניצמ ומשב םירמואה
 :נ םשו ,אבינג רמא | (אניבא 'ר) אניבר

 יל אשרפמ ידירל רמא אבא רב איוח 'ר
 תוכרבו ,אעדרהנד ארבמא אבינגד הינימ
 פסוי בר רמא -- בר רמא אבינג ,הכ
 ;אבינגל .ירמ היל ירש

 ופוסו
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 רזעלא 'ר יפמ אצי רשאבכ היה ופוסו
 הוה רלוקב אצוי אבינג :הס ןיטיגכ
 ימלשוריב שוריפב אתיא ןכו תוכלמל גרהיל)

 הוה יכ (אלטקמל קפאתא אבינג ה"ה ו"פ ןיטיג
 ,אניבא 'רל יזוז האמ 'ד ובה רמא קיפנ
 אניבא 'ר אוהש רמאי 2 דצ בל ירקח רפסבו)
 (לודג תועט העט הליחמבו ,ישא ברד וריבח

 .היבר ה"ר היבגל אניבא 'ר ךלי ז"רא
 'רל ןתנ ןכלש רמול דואמ בורקו

 היה רשא דחאה אוהש ןעי אניבא
 אבומדכ ומשב רמאש אבינגד ודימלת
 .ליעל

 יב

 םשב ודיעהש ג"מ א"פ תוידע ורכזנ

 םהירבד תא םימכח ולבקו ןוילטבאו היעמש
 ,ללהו יאמש ירבדמ רתוי

 ..אע אמוי תורגורג ןב הדוהי ,תורגורג

 תבש ןורג ןב היקזח ןב איננח ,ןורג

 .ר"מ א"פ
 ,םושרג 'ר

 םשב רמא ח"ה ג"פ םירדנ ימלשוריב
 ב ידיא רב :ידיא ברי: הניצמו אחא יר

 ,,חצ ןילוח םושרג

% 

 ,יאגלד ךרע ,יאלנד

 םילהת ,ימודאה גאוד) .ףסוי ןכ גאוד
 .(בדבנ"פ

 יתוקחב כ"תב אבומו :חל אמויב
 ףסוי ןב גאורב השעמ אנדא"פ ר"כיאו
 םויו םוי לכבו ומאל ןטק ןב ויבא וחינהש
 ולקשמ תנתונו םיחפטב ותרדומ ומא התיה
 ותחבט ביוא רבגשכו ,קמה"בל בהז
 ,ומא ותלכאו

 ,,ב הגיגח יאבהד ןב ןנחוי 'ר ,יאבהד

 הובא ןמזב) אעדרהנמ יאליהנ רב דוד
 ,(לאומשד

 ש"ארה תסרגל :וטק תומביב רכזנ

 תקכרד יר -םיידרג

 עודי ןיא לבא ותשאל טג חלשש ןינעל

 ,ןנברמ אברוצ היה םא

 ,יאעלוד

 ה"פ תואוקמ יאעלוד ןב רזעלא אבא
 ,ו"זמ

 ,אסוד

 ,ה"מ ה"פ תוכרב אסוד ןב אנינח 'ר

 תרגאב אבומ ןכ אסוד ןב אביקע 'ר
 בי"ב אח גישרר

 ,םינכרוה ןב (אפוד 'ר אוה ,םתפ) אסןד 'ר
 .םינכרא ןב ימלשוריבו

 רמאי ד"פ םיערזל ותמדקהב ם"במרה
 ויה סניכרה ןב אסוד 'רו קידצה ןועמש
 דע םימי ךיראה אסוד 'רו ,דחא רודב

 דיל ותמדקהבו ,אביקע 'ר רודל גישהש
 ללכב היה קידצה ןועמשש רמאי הקזחה
 רחא ג"הכ היה אוהו גה"נכ ישנא כ"קה

 ימלשורימ ז"כ ול אציש הארנו ,ארזע
 'רל לארשי ימכח ואבשכ א"פס תומבי |

 ןב וויר תא הארו \ םניכרה ןב אפוד

 רוד אוהש ינא ריכמ וילע רמא הירזע

 הזמו ,הידידל ןיימד יוניעו ארזעל ירישע
 קידצה ןועמש (א םירבד ינש וניבר איצוה
 היה ה"ב אסוד 'רש (ב ,ארזע רחא ג"הכ
 ,קידצה ןועמש ןמוב

 םכ"מרהש איבמ אסוד 'ר ךרע ןיסחויבו
 דיעהש ,זט תומבי ורמאש הממ הז איצוה
 בשי וז הכודמ לעש סינכרה ןב אסוד 'ר
 ,יכאלמו הירכז יגה

 שי ןידל םאו לבקנ אוה הלבק םאו
 ויתוברמ הלבק ול היהש רשפאש ,הבושת
 ןושלה אבומ ןכו ,יגח בשי וז הכודמ לעש
 םילכד .אתפסותב קודצ 'ר לע םג הזה
 ,איבנה יגח | בשי ז"ע ,רמאש ב"פ ב"ב

 היהש אסוד 'רש ןעי רמול דואמ בורקו
 ןכל | ,ןמקל איבנ רשאכו גלפומ רישע
 םירקי רתויה םיקיתע םירבד ול שיכרה
 םהילע ובשי רשא הכודמה םהל הארהו
 ארזע תרוצ ול היהש םג רשפאו םיאיבנה

 חושמ



 אפה "ר

 ויניעש עב"ארל רמא ןכלו רששב חושמ
 .(יקלודב ךרע ךורע ןייעו) ארזע יניעל תומוד

 ןברוחה רחאלש תורודב יאלפ רבדו
 ,הנש תואמ עבראל בורק דחא היחיש
 םשב ןטק הא ול היהיש אלפ רתויו
 םינשב ךר היהש םש עמשמו ןתנוי
 רמול ונא ןיכירצ כ"א ,ש"ב ידימלתמ
 השא אשנו םיבר םימי ךיראה ויבא םגש
 ושירחה אל ולאכ םיאלפ יאלפמ ,ותונקזל
 םימת תואלפממ רפסל דומלתה ימכח
 השלשש הכרב ירפסב ורמא רשאכו ,םיעד
 ,הנש ך"ק ויח

 היה אסוד 'רש תמאה לא בורקה לבא
 שרופמכו יאכז ןב ןנחוי ןברד | וריבח
 עשוהי 'רל רמאש א"פס תומבי ימלשוריב
 ותסירע .תכלומ ומא התיהש ינא רוכז
 וינזא וקבדתיש ליבשב תסנכה תיבל
 ,ז"ביר רודל בשחנ תמאב היה כ"א ,ת"דב
 םע קלוחש א"מ גי"פ תובותכב וניצמ ןכו
 זב"ירו ג"הב ינב ירבדכ רמא אוהש זב"יר
 וניצמ ד"מ א"פ םיעגנבו ,ןנח ירבדכ רמא

 איבקע םע םינכרה ןב אפוד 'ר תקולחמ
 ןינעב םינהכה ןגס אנינח 'רו לאללהמ ןב
 ,םיעגנ תוארמ המכ

 אסוד 'ר םהסש רורב הארנ ןויעה רחאו
 רמא נ"פר תוידעב יכ סינכרוה ןב אוה
 ,רהממ < אפוח ..ר רוב. ףא האמ "כ

 אסוד 'ר םשב ןידה אבומ ג"פר תולהאבו
 רורפ לכוא ב"מ ג"פ םשו ,םינכרוה ןב
 ,םינכרה >. ןב.. ך"ר - .יהבד ..ףרטשמ וא
 'ף םתס םשב אבומ ח"מ ח"פ תורהטבו
 תוליחר שמח ג"מ ג"פ תוידעבו ,אסוד
 ב"מ אי"פ ןילוח אבומ ,אסוד 'ר ירבד --
 אסוד 'ר :חפ םיחבז ןכו ,םינכרה ןב ר"ר
 תבית אתיל ס"קדבו ס"ט אוה) הדוהי 'ר םושמ

 םישלש (ךופיהל ל"צש הארנ רתוי וא הדוהי 'ר
 ןושש רב יננע 'ר רמא ז"עו ,ויה הששו
 ןגתד םיעגנב תקולחמ ךכ ןאכ תקולחמכ
 ונא הזמו ,ו"ל רמוא סינכרה ןב אפוד 'ר
 הנמאנ הלבקב םהל ויהש רוריבב ןיאור
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 ,סינכרה ןב אוה אסוד 'ר םהסש
 היהש ונרמאש ומכו םימי ךיראהש ןעיו

 וירחא הברה םינש יח אוהו זב"ירל רבחכ
 לכ םע ירטו ליקשש ותוא וניצמ ןכל
 הבוהי ירג . ,זב'יר .החא .ןנוהש רודה הכבש

 תורוד ש"ב יבגל תמאב ובשח יאעליא רב
 ,.אפ ןיטיגכ םינורחאה

 םע קלוחש ,טצ ןיררהנס וניצמש הזו
 ,חישמה תומי המכ | ןינעב רזעילא 'ר
 ןב אנינח 'ר םע קלוח ב"מ ז"פ תורוכבו
 ,ה"בו ש"ב לע קלוח :מ הציבו ,סונגימנא
 מאו :ג"ר : לע קלות המ .ם"פ יה"
 השאה לע ןידיעמ ךאיה ןה רקש ידע
 ,היניש ןב הסירכ רחמלו הרליש

 וניצמ אל זב"יר רוד ימכחמש פ"עא ןכלו
 ןעי םהילע םמש רכזיש תוכלה הברה
 אסוד 'ר לבא ה"בו .ש"ב םש לע וללכנש
 הנבי ימכח רודל עיגהו םימי  ךיראהש
 ומשב תוכלה הברה ונממ ונל הראשנ ןכל
 ,סינברה .ןב: ד"ר וא. אפוד .:ר יםתפ םשב
 ןיפרוג ד"מ כ"פ תבש וניצמ ויתוכלהו
 ןיבוריע ,(ד"ו םתס םשב) םטפה ינפלמ
 "וכו ט"ויב הביתה ינפל .רבועה | ג"פס
 ח"מ ב"פ ה"ר ,(סינכוה ןב ד"ר םשב)

 םשב) א"מ גי"פ תובותכ | ,(הב"דר םשב)
 ,ה ד 3. ,ם אמ :3"פ "תוירעבו ((הב"הה
 אי"פ ןילוח ,םימכח םע קלוח ןלוכבו ,ו
 ןב אפוד 'ר םשב) ד"מ א"פ םיעגנ ,ב"מ

 רקיה ורמאמ י"מ ג"פ תובאבו ,(סניברה
 םירהצ לש ןייו תירחש לש הניש רמאש
 לש תויפנכ יתב תבישיו םידליה תחישו
 .םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ ה"ע

 תקולחמ :בי  אמוי וניצמ תותיירבבו
 אבומדכופ"ט אוה ךא הדוהי' 'רו אסוד 'ר
 האציניוו םופדב ז"פ וצ ארפסב רמאמה
 וניצמש המו ,אסוד 'ר תחת יפוי 'ר םשו

 בה"עב תירחש .רמוא הדוהי .'ר\ ,םמ, ק"ב
 רמוא אסוד 'ר -- וטקליש לכ רמואו דמוע
 קלוח י"רש אל ,'וכו רמוא ברע .יתותיעל
 תער ורדיס תותיירבה ירדפמ ךא ומע

 יה
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 ,תירחשב רמול בה"עב ךירצש רמאש י"ד
 ןיבוריעבו ,תיברעב ל"צש אסוד 'ר ירבדו
 תמאב ,ורמא אסוד 'רו ןהנ 'ר אינת ג"פ

 ,רמוא אסוד 'ר רמוא ןתנ 'ר ם"קד תסרג
 .אסוד 'ר םשב רמא נ"רש 'יפ

 ןןנבר םע  קלוח : כנ "הכופ רב בו
 ירמאו רמוא אסוד 'ר אינתד :זל הציבו
 המהב חקולה רמוא לואש אבא הל
 א"רר :וע"מ'בו -ץוכו -םוי"עמ " וריבחפ

 לע לעופ רי רבסקש | ,'וכו ןהל ןימש
 ןיאש ןינמ רמא ,גס ןיררהנפבו ,הנותחתה
 אירח ?טני ןילוחבו ,ד"ב ינורה ל ןירבמ
 רוזחל ךירצ התא ןיא םינרק ול שיש לכ
 .םיפלמ לע

 רבכ ג"ר תאישנ ןמזב היהש ףא הנהו
 אלש ףאש ח"מ ב"פ ה"ר וניצמ לודג ןקז
 םידעה תא ג"ר לביקש המ ויניעב רשי
 כ"פעא ,ןה רקש ידיעש רמא אסוד 'רוי

 ובישה ותצע לואשל עשוהי 'ר וילא אבשכ
 ,ג"ר לש ר"ב רחא ןודל ונא ןיאב םא
 רובו ריר לכי רחא רןוחל  .רנא " ןיכירצ
 וירבדבו ,וישכע רעו השמ תומימ רמעש
 ענכנו עשוהי 'ר חור תא םיקשה םירקיה

 .ג"ר תחת
 ותונקזו ורשע בורמ רפוסי ,זט תומביבו

 םינכרה כר אפוה ירך יטיבש \ ,הלודנה
 ורבס רודה ימכחו) ןיחאל תבה. תרצ רריתק

 םימכחל השק רברה היהו (ויפמ הז השענש
 ודמע) ומק ויניעו היה לודג םכחש ינפמ
 'רש וצעייתנו ,רמה"בל אבלמ | (תוארלמ
 ואבשכו ,וילא וכלי ע"רו עב"ארו עשוהי
 ,ותיבב לארשי ימכחש ל"א ותחפשו ותיבל
 והבישוהו ופפת רבכמ עדיש עשוהי 'ר תא

 ,יבר עשוהי 'ר ל"א ,בהז לש הטמ לע
 ,בשיל הירזע ןב א"ר -- ךדימלתל רומא
 םימי לוע היהש עודיכ ריכה אל ותוא ךא)

 הירזעל ןב ול שיו רמא (אישנל הנמתנשב
 לש הטמ לע ובישוהו וספת % ונריבח
 רחא ךדימלתל רומא = ,יבר ל"א | ,בהז
 אוה התא ל"א ,ףסוי ןב הביקע אוה בשיו

 אסוד

 םלועה ףוסמ ךלוה ךמשש י"ב הביקע
 וברי ךתומכ בש ינב בש ופוס דעו
 ארקש ו"ה א"פ םש ימלשוריבו ,לארשיב
 רוכז העד הרוי ימ תא עשוהי 'ר לע
 סנכה"בל ותסירע תכלומ ומא התיהש ינא
 ע"ר לעו ,ת"דב וינזא :וקבדתיש ליבשש
 ינא ריכמ ,ובערו ושר םיריפכ ארק
 ארק עב"אר לעו ,אוה הרותב רובג םדאש
 רוד אוהש ינא וריכמ 'וכו יתייה רענ

 םגו ,הידידל ןיימד ויניעו ארזעל ירישע
 ןיבבסמ וליחתהו | ,ןהמע היה ןופרמ 'ר
 בה תרצל ועיגהש דע תוכלהב ותוא
 תרצ ריתה אוה אלש ןהל הארה זאו
 דימלת אוהש ,ןתנוי ןטקה ויחא ךא תבה
 םימשב עבשנו דיעה אוה לבא | ,יאמש
 איכנה יגח בשי וז הכודמ לעש ץראבו
 תיבכ הכלהש ,הרוסא תבה תרצש רמאו
 ןב אנינח 'רש רמול םיצורש שיו ,ללה
 רמול רבדה קוחר לבא ,ונב אוה אסוד
 חועו הומו לכ ונע היה .דב"הרש ןעי ןכ
 םגו ,ןברוחה םדוק היה דב"חר םנש
 אלו אסוד ןב ח"ר םשב וריכזמ דימת
 "אסור: ירבו םשּכ

 ,אסוד 'ר

 ,(יעיברהו ישילשה רודב ימלשורי ארומא)

 אלוע ינת ב"סס ז"ע ימלשורי  רכזנ
 ךב רוזח ל"א -- אסוד 'ר ימוק אפכש
 ,ךב רוזחת אל אריעז 'ר ל"א --

 המ רמאש ג"ה בי"פ תובותכ רכזנ ןכו
 אלד יתיבמ זוזת אל יתונמלא .יבר הוצש
 דבעתשמ אוה אתוושנד אתיב הל ןורמיי
 רבוע יתמ ןינעב י"ה ט"פ מ"בו ,אתוושנל
 ,ורכש ןתת ומויב םושמ

 היכו .ומשב אנוה 'ר רלא"פיי ר"ורבו

 אוה ןענכ אסוד 'רב יסוי ר"א | ז"ט"פ
 'ך םשב יסוי 'ר ל"צש הארנו ,רזעילא
 ,אסוד

 וו 'ר םשב :היכרב .'ר ודבי"פ 'ר"בו
 ףופ ימלשוריבו ,והבא "רד אמעט רמא

 ק"ומ



 יי אגח 'רב אסוח ד

 'ר ךרע ןייעו  ,ןפינ "רב :הטפנש וקומ
 ,אסורד

 5"רדפ רכזנ ,אניגנהי "רב אמר
 ,ח"רב "יפוי"'ר' ל" 37 לב

 .תבט ןב אסוד 'ר
 ר"שהשב הרקי הדגא ונממ ונל ראשנ

 םירצי ינש ומשב רמא אנינח 'ר חדז"פ
 רצי .,תונז < רציו ז"ע" רצי " ,הבייקהו ארב
 ,םייק אוה תונז רציו " ,רקענ רבב לע
 דומעל לוכי אוהש ימ לכ הב"קה רמא
 דמוע ולאכ וילע ינא הלעמ | תונזמב

 ,ןהיהשב

 ,איחלממ אסוד 'ר
 'ר םשב רמא ז"הס ג"פ הטוס רכזנ

 תאצל תורתומ תונהכש רזעל ר"שב אחא
 ,ל"וחל

 ,אבס ימּוד 'ר

 היקזח 'ר ח"ה א"פ הגינח ימלשוריב
 הב וטמו אנימז רב אבא 'ר יתפוד 'ר

 םרג י"פס םירדנבו) אבס יסוד 'רד הימשמ

 לע האישנ י"ר) בתכ ןיכה (אבס יתסוד 'ר

 םדא םכל ונחלש ירה (אבא רב אייח 'ר

 .'וכו "לודב
 ,יאתפוד

 תוכרב (אנת) יאתסוד ןב ףסוי אבא
 ,: איק תובותכ יאתסוד ןב בקעי 'ר ,,חכ
 .: 1: תוכמ :יאתסור: ןםיתחותי כ

 .יאתפוה

 לבב ךלמש רפוסי חל"פס א"רד יקרפב
 הירכז 'רו יאתסוד 'רל חלש | (ברחנס)
 תרות  םינורמשהו םיתוכה םע דומלל
 המש הלבקה לז"רל היה ןכ ס"לבו ,השמ
 םינהכהמ דחא אביו ,זי .ב םיכלמב בותבש
 יאתסוד ומש היה ,םתוא הרומ יהוו --
 בתכ םיקיתעמה ןמ  דחאו = ,הירכז וא
 רחא קיתעמ אבו ,וללה תומש ינשה
 ."יבר, ראות ףיסוהו

 29 הדוהי רב יתסםהה

 .יאתסוד 'ר

 היכרב 'ר תקולחמ ח"אי"פ ר"ב רכזנ
 ,ינמחנ רב ש"רו יאתפוד 'ר

 .יקירוטפא ירד הובא יאתסוד

 'רד הובא יאתפוד | ינקו < דס" ןילוחב
 לע אצמנש אלא ונש אל יקירוטפא
 ןושלב ךא  רכונ .,ה "ם"בבו = ובו" ובלה
 ונא הזמו ,יקירומפא 'רד הובא ינת
 אלו תותיירב ינוש םיאנתהמ היהש ןיאור
 ארקנ ןכלו רתוי :עוהי היה " רנבו ,ךמפנ
 ,ונב ש"ע

 .המתי רפכ שיא יאתפוד

 רמא ה"מ ב"פ הלרע הנשמב רכזנ
 חרפו רותפכ רפסבו ,ןקזה יאמשמ יתעמש
 ר"הסבו ,אמד ןמד רפכ שיא םרג אי"פ
 ,יאמד רפכ שיא סרג

 הרוהי ירבכ יו וש
 .(יבר רודב אתיירבד אנת)

 :גפ ק"בב ךא ,הז םשב דימת רכזנ

 ,הדוהי ןב םשב
 ןילוחכ ןועמש 'ר דימלת היה אוה

 םע קלוח ,ל ןיברעבו ,ומשמ רמאש ,גכק
 רי"ה ב"פ תיעיבש אתפסותבו | ,יבר
 ,רפיכ ןב יפוי 'ר םע תקולחמ

 רמאש .דס ןישודיק | וניצמ ויתוכלה
 ק"בו ,ןיללחל הרהט הוקמ לארשי תונב
 תוכמ אתפסותבו ,ןוממ ןיע תחת ןיע + גפ
 ירחא ואבש ןיממוז  םידע ו"ה א"פ
 אתפסותבו | ,ןירוטפ | ןהיממוז | םומיזהו
 רמוא הדוהי 'רב יאתסוד 'ר ג"פס ןירדהנס

 וניד תא ןירתוס ןיא ל"וחל ץראמ חרב
 הדוהי 'ר םשו !ז תוכרב רמאמה אבומו
 ,חטש ןב ןועמש 'ר םושמ יאתסוד ןב
 יאתסוד 'ר הרשיה אסרגה ס"קרב לבא
 רא"דבו  ,ןועמש .'ר םושמהחוהי 'רב

 רמאש ונממ ידגא רמאמ ראשנ ב"פ
 בורקו ,'וכו םיעשרב הרגתמ היה םלועל
 רדס יפל הדוהי 'ר לש ונב היהש רמול
 ,םינמזה

 יה



 יריב ןמד יאתסוד 'ר--יאני 'רב יאתסוד 'ר 3 9% 0

 ,יאני יהב יאתפהה ר

 רכזהל הכזו מ"רד ודימלת היה אוה
 יאתפוד .יר ר"מ היפ :ןיבוריעכ  הנשמב
 יתעמש ריאמ 'ר םושמ רמוא יאנו 'רב
 רמוא ח"מ ג"פ תובאבו ,םירהב ןירדקמש
 ותנשממ א"ד חכושה לכ מ"ר - םושמ
 ר"קיוב ןכו ,ושפנב בייחתמ ולאכ ב"העמ
 הוצב = ךכו . ,םיר : םושמ הבופ | .ןי"פה
 'ר םושמ רמואש וט"פס תהבש אתפסותב

 ,רזעילא
 ז"פ יאמד ימלשוריכ יברד וריבח היהו

 יתסוד 'רו יבר ןוגלפתיא והבא ר"א ז"הס
 כפוי ירי יהבה .רל היה (ןכו / ,יאנו "ל וב
 ןיטיגכ לבבל | י"אמ ודרי םהינשו רפיכ
 לצוהב שיר היהש) הישאי רב יחא 'ר !דו
 אפסכד קפסיא | היל הוה | (יבו ןמזב
 'רלג .י"רב יאתסוה 'רל ל"א: אעררהנב
 ,ילהינ הויתא והיתאד ידהב רפיכ רב יסוי
 ונהג רחל קהמא-. קללהננ .היבהי לרזא
 ל"א ,אל ל"א | (אהרואד אסנוא) וכיינימ

 ל"א יאני ר"ב יאתפוד 'ר.,ןלהינ. הירדהא
 אקהוה- ,אל ל"א רפיב ןב י"ר | ,ןוא
 (י"רב יאתסוד 'רל) ול ורמא ,היל ירעצמ

 היל ומר בט ל"א דיבע אק יכיה רמ יוח
 (י'רב יחא 'רל) היבגל ותא יכ (והבה הברה)

 ואתשוה,'ר.ילע ,ףפיכ .,ןב יסוי  'ר .לביק
 םג ךא ועייפ אלש יד אלש לע יאני ר"ב
 יאני ר"ב יאתסוד 'ר ןעיו  ,ךופיהל השע
 םימלאו םירובג וללה םישנאהש יתיאר
 תא וגרה ולא רמאו ,ןהמ ינא ארייתמו
 ? יתווכ רב אבא יאניל ןתנ ימ יאתסוד
 ד"ה ג"פ ןישודיקו א"פס ןיטיג ימלשוריבו
 לבבל ודריש טעמ א"עב השעמה רפוסי
 יסוי 'ר אב כ"האו | ,ןורבחל בוח תובגל
 יאתסוד 'ר יבא יאני 'ר :ינפל רפיכ ןב
 ,ול השעש המ ויבא ינפל וילע לביקו

 וירמאמ לבא ,ונל וראשנ אל ויתוכלה
 ,וניצמ הדגאב םימכוחמה

 ולאש :אל הדנכ ול ויה םידימלת םגו
 ינפמ יאני ר"ב יאתסוד 'ר תא וידימלת

 םהל בישהו -- השא לע רזחמ שיא המ
 לע ריזחמ הדיבא לעב ,ימ לע רזחמ ימ
 השאו הממל וינפ שיא המ ינפמו ,והדיבא
 רו  ארכנש< םוקממ הז ,הלעמל | הינפ
 לבקמ שיאה המ ינפמו  ,תארבנש םוקממ
 ות ארבנש םוקממ הז ,השא אלו םסויפ
 הלוק השא המ ינפמ ,תארבנש םוקממ
 המ ינפמ רמא :ח םיחספבו ,'וכו ברע
 "והי אלש ידכ םילשוריב אירבמ ימח ןיא
 אלא ונילע אלמלא םירמוא  םילגר ילוע
 ירפסבו) | .ונייד | אירבט ימחב | ץוחרל
 "ר"ב יאתסוד 'ר תועטב אתיא טפ"פס ךתולעהב

 אב שהה | ו. . ב"בו .- ,(יאני . ר"ב לצו יסוו
 2. דו"ב תדמ הב"קה תרמכ אלש הארו
 ונממ ןילבקמ קפס לודג ןורוד איבמ םדא
 ינעל הטורפ ןתונ םדא ןכ וניא הב"קהו
 -נ"רד תובאבו ,הניכש ינפ .לבקמו הכוז
 העיברב תערזו תררב םא רמוא הדנ"פ
 ?הינש העיברב ערזו ךל בוש הנושאר
 .'וכו

 'ר ;רמא ןיבר אתא יכ .בי ןישודיקבו
 ורעיש איעשוא 'רו יאני 'רו יאתסוד

 '  ןיפחויה תפרג ,הטורפ איה המכ
 ,יאני ר"ב יאתסוד

 "-רכזנה אוה יאני 'ר ויבאש רורב הארנו

 ,וט"מ ר"פ תובא

 .(אתיירבד אנת) ,ןותמ 'רב יאתסוד 'ר
 פה מנ ואינת 1 :הוכהב :"'רבזנ

 - תורגתהל רתומ רמוא ןותמ ר"ב יאתסוד
 :אבומ ב"פ ר"ארב ךא ,זה"עב םיעשרב
 וה והאירלב .האספוד  'ר ש"ע .רמאמה

 רב יאתסוד 'ר :ל אמוי וניצמש  המו
 יאטסוי 'ר ל"צו "מט אוה ןנחוי ר"א .ןותמ
 .אפרגה אבומ ןכו ,טצ םיחבזכ ןותמ רב
 תוכרב ם"קרב

 ,יריב ןמד יאתסוד 'ר
 .(.ונ ןיבוריעב לבבב ריע ירוב)

 "ימרש ,מ ז"ע ךא רכזנ הכלה | ןינעל
 רמאקדמ יריב ןמד יאתסוד 'רל אלוע היל

 םה



 ימיד בר-.םבסו בפ יאתסוד ד

 ול . בםישהו --- ןרבועו. .םינח = ברוק פה
 אל אריז 'ר ל"א ןרבוע ןאכמ ימס
 ,ימסית

 יאמ שררש .המ ןיבוריע וניצמ הדגאבו
 שרר .נפ ק"בו | ,דוקל  דדניא ביה
 הרוש הניכשה ןיאש רמאי החנבו קוספה
 ינשו םיפלא ינשמ תוחפ לארשי לע
 המל שרר זק  ןירדהנסבו "" כו תומה
 ינחרוס בתכי אלש --- רחוסל המוד דוד
 דמוע ירשמ יתלטנש ד"וי המו ל"א
 יתפסוהו עשוהי אבש דע םינש המכ חווצו
 ,'ופו ירל

 .בבשי יבמ את םוהעש

 'רל לאשש גי"פס ילשמ שרדמ רכזנ
 כ"דפבו ,רסחת םיעשר ןטבו והמ ריאמ
 הרעהבו אכבוכ ןמ יאתסוד 'ר סרנ :טג

 ,אבכוב ןמ ל"צש םש

 ,אבס יאתפסוד

 'ה םשב "רמא וע" עירזת" "רהו רבו

 ,אבס אסויי

 ,אבס יסוד 'ר  ךרע בס תטוש

 .זי ז"ע יאררוד ןב רזעלא .יאדרוד

 אתיירבד אנת ונב יסוי'ר .תיקסמרוד

 1 הלינמ

 :תורומה "ישרה

 ויהו קוספה ושרד ,דכ תוכרב ורכזנ
 ,ויליפת הלותה הז דגנמ ךל םיאולת ךייח
 ןילוחו ,היה לספ הנע ושרד ,דנ םיחספו
 וניצמש המ הזמו ,דיה דגנכ עורזה :דלק
 ארקמה שרוד היה זב"יר : בכ ןישודיק
 ,ג"ר יבג :וט המטוס ןכו ,רמוח ןימכ הזה
 חלשב אתלכמ תומושר ישרוד וניצמו
 ורמא תומושר ישרוד  א"פ עט יםמ

 ,םשו ,םימל ולשמנש ת"ד ואצמ אל
 'פ ד"פ םשו ,ץעל ולשמנש ת"ד ּוהארה
 ה"פ .םשו ,ךפא תעזוב ןמה היהש וטקליו
 ,ןמ ומש תא וארק לארשי תיב ארקיו 'פ
 ישרוד ול ביוא אל אוהו 'פ יעסמ .ירפסבו
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 השרפב םיבותכה תוידע 'ג ורמא תומושר

 ,םישלשב תושפנ ינירש ךרמלל

 .יאתורוה

 הדוהיו ,יאתרוד ןב הדוהי :ע םיחספב

 ימיב ויהו יאתרוד םשב ןב כ"ג ול היה
 ,םורדב ול בשיו ויבא םע ךלהו ,ללה

 ,ודודד יוחא ושוד

 ןתנש ב"הס ד"פ ןיטיג ימלשוריב רכזנ
 רכש ןתת איהש םימכח ורמאו ותשאל טג
 ,רפוסה

 .ימידיםר

 הג ,ילבב ם"שה לבב רכזנ "חו "םשב
 ארירש וניבר בתכ ןכו ילבב היהש תוא
 ימיד ברו ןיברש ג"פ ב"ח ותרגאב ןואנ
 םשב דימת רכזנ ימלשוריבו ,םילבב ויה
 ,א"ה ח"פ תבשכ אתוחנ המורבא כר
 ,ב"ה ג"פ | םילקש | ,ו"הס א"פ ןיבוריע
 ,א"ה א"פ הלב ,היח היפ הפוב ,א"ה ח"פ

 ב"ב ,ה"ה א"פ ןישודיק ,ד"ה א"פ הניגח

 אדה נ"מ
 אלו לפרעב ןיסוכמ ויתובאו וירוענ ימי

 רמול דואמ בורקו ,םוקמ םושב ורכזנ
 'ר ייחב דוע  וירוענ ימיב י"אל הלעש
 וניצמ אלש ףאו ,רזעלא 'רו ל"רו ןנחוי
 לבא פ"אפ םהמע רבדיש םוקמ םושב
 הארנ םמשב רמאש תוברה ויתוכלהמ
 .םתוארל הכזש רוריבב

 הכז .ףסוו . ברג .הבקו ..ןמתנ בה ןםיבו
 תויהל לבבבו י"א תובישי ימכחמ תונמהל
 לבבל י"א תרות איבהל ונייה ,יתוחנהמ
 לודגה וריבח םע. רחיב .י"אל לבב תוהו
 ףסוי רב קחצי 'ר ויריבח ראשו ,ןיבר
 י"אב ארקנ ןכלו ,הדוהי רב לאומש ברו
 םשב דימת לבבבו ,אתוחנ המודבא בר
 .ימיכ . בה .קנלמ .ןכ

 לע ומש רשא תאוכ הלודג הרשמו
 דוע ול הנק אל רשא םימי לוע םכש
 ןכלו  ,דואמ וילע השק היה ןויפנה תרות
 וניצמש הזו ותעומשב םימעפל העט

 םיחבז
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 המורת לש תיבח רזעלא ר"א :דע םיחבז
 ימיד בר .ביתי בו אב תחא .התופ --
 ןמחנ בר ל"א (א"רד) אתעמש אהל רמאקו
 אמיא אלא ,אכה אניזח אק יתשו עמג
 ןיאור ונא הזמו ,'וכו ןהמ תחא החתפנ
 תרות ומעו לבבל אב רבכ נ"ר ימיב םנש
 םימי לוע רוע זא היהש ןעיו- רזעלא 'ר

 ימיד בר אעב ,ביק ,בי ןילוח וניצמ ןכ
 ימיד בר אתא :יכ : גס תבשבו ,ןמחנ ברמ
 קילס יכ -- גיראל ןינמ | ןנחוי 'ר רמא
 קילפ יב ורמאש ןושלהו) אעדרהנל ימיד בר
 אסומלופ אוהה :ע ז"ע כ"ג וניצמ אעדרהנל
 יריעז קילס יכ ,ונ ןילוהבו ,אעדרהנל קילסד
 ארוסמ הובג התיה אעדרהנ ריע יב ןעי ,אעדרהנל

 -- רמא לאומשו --רמא בר ורמאש ,י תינעתכ
 ועב אל יאתת ,אימ ועב יאליע ךנמיסו י"בנרא

 לאומשד הירתא אעדרהנש לאננחה וניבר ?יפו אימ

 אעדרהנ יבגל איהו ברד הירתא ארוסו ,הובג איהו

 םכל יתרמאש םירבד והל חלש (האתת
 םושמ ורמא ךכ םרב ידיב אוה תועט
 יבש יה

 רע תאזה השודקה ותדובעב לגרתהו
 רודה לודנ רבכ היה ףסוי בר  ימיבש
 ולבקתנ י"אמ איבהש | ויתובלהו וירבדו
 בר ולאשש " ,גס תבשכ  הריתי הביחב
 ד"ר אתא יכ ,וע םשו ,א"רד ט"מ ףכוו
 ,יכה י"רא אתרואב -- ןבת איצומה רמא
 ריפש ףסוי בר רמא ,היב רדה ארפצל
 אתא יכ :חק םשו ,'וכו היב רדהד דבע

 אמיב ארבג עבמ אל םלועמ רמא ר"ר
 הכופהו םודס הכופה ףסוי בר רמא םורפר
 יזחינ ףסוי בר רמא :בל ןיטיגבו ,הלימ
 ןישודיקבו ,'וכו רמא ימיד.בר אתא יכד ןנא
 והר לכ הטורפ רמימל ףסוי בר רבס :בי
 ימיד בר אתא יכ אה -- ייבא ל"א --
 הרומתבו ,'וכו' יכה וא .ףסוי בר ל"א = -
 הימרי .'רל היחכשא ד"ר | קילס יב ,רי
 'ר ל"א (ףסוי בר ירבד ול רסמ ימוד ברו)
 יחלש אתרגיא ביתכד היחכשא יא הימרוי
 יל

 ףיקתו ויתועומשב כ"כ קדקדמ היהו

 אהו ול רמא ---י"רא

 טי בר

 ד"ר אתא יכ :הנ תומבי ורמאש דע ותעדב

 רמא אל ח"בבר
 ,ירקש אנא וא יארקש והיא וא ל"א + יכה

 .איבהש ןיבורמה ויתוכלה לכב הנהו
 דחא םוש וניצמ אל םירחא םשב רמאשו
 ,ונממ לביק ימיד בר יכ וילע רמאיש ןהמ
 +5 םיהספ .,,נס אמויכ הימרי 'ר תלוז
 הימק אתעמשל אתירמא ימיד בר רמא
 :ימיד בר רמא ,המק תבשבו ,,הימרי .'רד
 ,יל עימש הימרי 'רד הימופמ .םיהלאה
 הזמו .,הימרי 'ר ..ביתמ רמא ,י םיחבזבו
 "דוע הכזש רשפאש ףאש ןיבהל לכונ
 אוהה רודה ילודג לכו ןנחוי 'ר תא תוארל
 :הימרי 'רו ,דואמ םימי לוע זא היה לבא
 "ראובמכ :ןנחוי 'ר ייחב רוע י"אל אבש
 לודנ השענו ומיכחה י"אד אריואו וכרעב
 "ומש היה רבכ ףסוי בר ימיבש רע רודה
 לבא ,ונממ לביק ימיד ברו ,הלהתל עדונ
 לכ םשב ימיד בר רמאש תוכלהה לכ
 תועומש .ךא המה וינפלש רודה ימכח
 ,םהיפמ עמשש אלו םמשב עמשש

 איבהש. המ המה ימיד בר תוכלהו
 ,םינומדקה תורודמ םינידו תוישעמ המכ
 היע ירמא ד"ר אתא :יכ " ,דמ תוכרבכ

 ןיבוריע ,'וכו ךלמה יאניל ול התיה .תחא
 השי -תופוחכ .,יבהל .םוינוב .רנוש . ,נפ
 :זק םש ,יתבש 'ר לש ותלכב השעמ
 -- םירעש תיבב יבר ינפל אב השעמ
 רעיש : בי ןישודיק ,ירופיצב יסוי 'ר ינפל
 יבר אצי א"פ : הל ז"ע ,ורודב יאמיס 'ר
 ,'וכו הרשל

 םש ילב .םיבר םירמאמ איבה ןכו
 רמא ימיד בר אתא יכ ורמא ךאו רמואה
 1 םכוב ,,ג ןיבוריעב "אברעמב .ירמא,

 .תובותכ ,: וט הגינח ,:הנ אמוי ,,י תינעת
 ..הק םיחבו ,: ק .ע ,טס ןירדהנס ,,זי

 ,רמא ימיד בר אתא יכ םתס ןכו
 | ו 2 תבש .,.דמ . ,אָל .:אכ  תוכרב
 םיחספ ,:ופ ,גפ ,אס :דנ ןיבוריע :חק
 :הלינמ ,,חפ ,: בע אמוי | ,,גכ ה"ר ,:ם

 ,,חי



 בר

 תובותכ : ,:טנ 'תומביי ו יו קו
 5" םירדנ ' ,ז איק : הקינ רק הע לב
 ב"ב ,:הע מ"ב ,,אל" ןישוריק וגל ןוטוצ
 ,יק +: חס :טל ןירדהנס ,:טסק :הלק + גע
 הל ,הל בל ובו: דיש ביי
 ,:חיק .ומק .ל םיחבז :,  כ תועובש ,,זמ
 ,יוט ןיברע ,:זלק .ננ "ןילוהי . רב תוחמ
 ה הב

 יכ ומכ ,ורמוא םשב רמאש המ ןכו
 ןיררהנסכ רזעלא 'ר רמא ימיד בר אתא
 'רד הימק הוה .אדבוע = ,,הנ  תוחנמ "מ
 4ע ו"ע רזעלא

 יביב ברד אתבש רמא ד"ר אתא יכ
 .,דע תבש יסא 'רו ימא 'ר ועלקיאו יאוה

 ,נ תבש יריעו רמא  היר אתוו 2
 ,,ומ תובותב

 ףסוי רב אמח בר רמא ד"ר אתא יכ
 גרי 1"ע

 האנגיטרק ןנח בר ,רמא ד"ר אתא יכ
 .:זכ תובותכ יעתשמ

 ,: הכק תבש אנינח ר"א ד"ר אתא יכ
 : חת רז תבשי ןנחוי ריאד" יאתא ב

 ן: רע ב"ב ,: נמ הטופס < ,,םנ-י ןימונ ? ם
 .: וע ןילוח ,: אל ןירדהנס

 ,:וכ תוחנמ יאני ר"א ד"ר אתא יכ
 : דע 'ב"ב " ןתנוי ר"א ד"ר אתא

 :םע

 ת"רב םיתח כר .,המא ה את

 .;המ .תופרב
 ,:חיק םיחבז יבר רמא ד"ר אתא יכ
 יאויל רב יבד ינת רמא ר"ר אתא יכ

 ,,וטק םיחבז
 ,: בי .הרומת "ל*ר חמא דייר אתא ליפ
 לב"ירא יזפ ןב ןועמש ר"א ד"ר אתא יכ

 ,+ דק 'תובותכ
 לכב וניצמ  תוכלהה ולא רבלמ חנהו

 יכ ורמא דימת טעמבש אלפנ רבד ס"שה
 אתא יכ :כ"תאו: ,המא ימיה "בריח א

 הב קחצי בר "אתא יכ וא: פא מה
 רב לאומש בר אתא יכ וא ,רמא ףסוי
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 םתוגהנתה תא ןיאור ונא הזמו ,רמא הדוהי
 ולא ונמתהש לבב תובישיב האלפנה
 י"או לבב | תובישימ" רודה ימכח " ילומ
 ומיבסהו וזל וזמ תובישיה תרות איבהל
 םש בשיו ,י"אל ימיד בר הלעי םדוקמש
 ומוקמ לעו ,לבבל רזחו י"א תוכלה לביקו
 םש ההשו וירבח ראשמ דחא וא ןיבר אב
 ךלה זאו ימיד בר רוחש דע המ ןמו
 לבב תובישיב רסמו ,וירבחו ןיבר לבבל
 בר אציש ןמזה ןמ םש שדחתנש המ לכ
 ינשב ךאו | ,הלילח רזוח היה ןכו ימיד
 ןיבר אתא יכ םדוקמ וניצמ תומוקמ
 : ,ימיד בר אתא יכ כ"חאו

 אתא יכ אצמנש תומוקמה לכ איבנו
 .םהיתבחו .ןובר .אתא  יכ כ"חש] ד"ר

 אתא יכ .'וכו רמא ימיד בר אתא יכ
 ,בע .תבש ., ,,בכ .תוברב \ ובו ,. המא ומת
 בי ..אסוי ג בל. הבוס + ובוהו מכ
 יז דל..תובגתפ המ תומכי | מ
 ,.אל םיחבז ,,בפ ןירדהנס | ,,בי  ןישודיק
 <. יבב .תורוכב . חלק ה ךס ו רש וה

 ,'רכו .רזעלא הלא. מוח כא 0 יב
 ,: רלק תבש 'וכו רועלא ר"א ןיבר אתא יב
 ,ינס .ןיהדהנםי .. הק. מ"ב הש שהה
 ,,אכ הכוס

 ארפק רב ינת רמא ימיד בר אתא יכ
 ארפק רב ינת רמא ןיבר אתא יב ,'וכו

 ..אל םיחבו 'וכו

 ףייא| ימא. ר"א יסיד בר 5
 ל"רא יסא ר"א ןיבר אתא יכ ,'וכו אנינח
 .: הכ תותירכ "וכו

 יכ . ,'רכו ןנחוו .ר"א " ימיד בר אתאילכ
 ,דלק ,וע תבש 'ובו ןנחוי ר"א ןיבר אתא
 כ: אמוי ',: או :הפופא ה יי בוהק ומס
 א:יבר אתא יב תועטב אתיא םשו) :חע תומבי

 : גמ ק"ב ,,בפ : אל | תובותכ ,(ןיבר לצו
 ןיררהנפ יפי תועובש הכה 1זכ ביבי הע

 ,יהצ .!יאע תוחנמו "ב "םיחבו "רעו
 י"רה תקולחמ רמא ,,דלק | ,יק + נק ןילוח

 ל"



 ץנחוי :"ףל ל"ר.היל פר עי תבשי לחה
 ,:אכ הליעמ

 יב, הכו .ןתנונ .רשא .ימוה, בה תא :יפ

 'וכו ןתנוי 'רד הימשמ השריפ ןיבר אתא
 ,: אמ אמוו

 יב, ,רכו .יאנו;. ר"א. ימיד בח אתא .יכ

 ,.הע ןיבוריע 'וכו יאני ר"א ןיבר אתא
 ימידבא רב .קחצי ר"א ימיד בר אתא יכ

 נבו ימודבא..רכ "הא .ןיבה אחא וכ נכה

 :(המ תומכי

 וכו הימרו- ר"א. ימיד ..פר-,.אתא לב
 ..גנס אמוי 'וכו הימרי ר"א ןיבר אתא יכ

 יזפ ןב ןועמש ר"א ימיד בר אתא יכ

 יזפ ןב ש"רא ןיבר אתא יכ ,'וכו לב"ירא
 ,זכ .תובותכ

 וב יי,רכו .ןנחוי ר"א ימיד פס אתא וכ

 'וכו י"רא הדוהי רב לאומש יבר אתא
 דב ו"ק ואל חה ב יס

 יכי ,'וכז .אנינח ר"א .ימיד ברו אתא "כ
 אנינח ר"א הדוהי רב לאומש בר אתא
 בי תבש בו

 בר אתא יכ ,'וכו רמא ןיבר אתא יכ
 דמי תוכרב "וכו רפא" ימיד

 ,רכו "רא ה"בבה רמא בה אתא .יכ
 הפ ז"ע רבו מיר ברי אתא יב

 ןיבר אתא יכ ,'וכו ימיד בר אתא יכ

 קחצי בר ל"צ םילבו) קחצי 'ר אתא יכ ,'וכ
 ,,רמ .תוכרב וכו :(קסוי רב

 ןיבר אתא "וכ: /רפו "מיר בר אתא יכ
 'וכו הדוהי רב לאומש בר אתא יכ י)'וכו
 ,זזמק תבש

 יס" רכו.ךנחש ריאצימוה בט אתא כ
 וכ" ,ירכו "פא ,ףסוו -ירפ .קחצי .בר אתא

 בר: אתא .יכ- רכש נחי יי ר"א -ןיבר ייאתא
 ..גע ז"ע .'וכו י"רא הדוהי רב לאומש

 ובו, רפה ןנחוי יהא תיבה ו א תאי ,יכ

 ןיברו אתא וכ וכו. ,י"רא .ימוד , בר.אתא
 הדוהי רב לאומש בר אתא יכ ,'וכו י"רא
 8 הפותומפו הפו: הרא

 ארפח בר תריטפ ירחאש עודי הנהו

 יםיד בר 2

 אתביתמ שיר רוע םקוה אל ארוסב ךלמש
 אתירבמופב התיה הלודגה אתביתמו ,המש
 ,ייבא כ"חאו ףסוי ברו הבר םש וכלמש
 אל לבא אעררהנב שירה היה נ"רש ףאו
 בר תא וניצמ ןכלו ,אתביתמ שיר היה
 םע ירטו ליקש לבבל ךלוה היהשכ ימיד
 ךאו ,אתידבמופב ויהש ייבאו ףסוי בר
 ורמאש הזו ,אעדרהנל ךלה הרקמ פ"ע
 מ ל"ףא ימיד בר אתא יכ :גס תבש

 יכ -- אוה גירא ץיצו ייבא ל"א -- גיראל
 < וכו חלש אעדרהנל ימיד בר קילס

 ליעל רבכ ונאבה ףסוי בר םע לבא
 תוכלה ודיב חקיו י"א תוכלה וילא איבהש
 רבהו ברכ היה ייבא םעו ,י"אל ףסוי בר
 אתעמש אהל רמאקו ד"ר ביתי ,ול ריזנכ
 תויגוסב םימעפ המכ ייבא | היביתיא
 הנק .תבש ןכו ,רבח דימלתכ תורומח
 קיתבותו + עי: םיחכו . ,,המ :: דל .םיחספ
 תוכרבו ,ייבא ל"א אתעמש אהל רמאקו
 יאמ שלש ןיעמ תחא הכרב ייבא ולאש .נ
 שו \,הכרבה .חסונ .לכ והמל ד"רו והינ
 ךרבי ךתכרבמו ביתכהו ייבא ול השקה
 ולאש ,גס תבשבו ,ינאש הלאשב ל"א --
 ול השקה .בע תבשבו ,א"רר ט"מ ייבא
 ט"מ ייבא ל"א ,בכ ןיבוריעבו ,תאטח ירה
 תא ותיגלפ ימ ייבא ל"א :י םשו ,'וכו
 ,אל ל"א ןיברו

 תא אמינ ייבא ל"א ,בי ןישודיקבו
 ,ותיגלפימק יאנת ינהד אתגולפב ןיברו
 ,'דיהז ואמב אברעמב ולאש ,חנ מ"בו
 רמדל אתגולפ כ"א ייבא ל"א ,עק ב"בו
 וניאש) גולפתו ל"א (הברל השקת ךירבדמ)

 רשפא יכו ייבא ל"א .,ק ןירדהנסבו ,(ששוח
 תחיכש אל ט"מ ימיד בר ל"א --- ןכ רמול
 הברד הימשמ אברעמב ירמאד אתדנאב

 ובא ל"א : די ז"עבו וכו ,ירמ רב
 וטיירוק תרמא תאו והמ ןניעדי אלו םלקנ
 ,'וכו םתה תלזא | יכד ל"א ןגיעדי אלו
 אל ח"בבר אהו ייבא ל"א :ל םיחבזבו
 אנאו יגילפ אל רמא אוה ל"א יכה רמא

 אנימא



 1 א אנניח רב ימיח בם --ארפס ברד הוראת מיד

 ,חע תומביו ,: בכ ןיבוריעבו ,יגילפ אנימא
 אנפקרק ימיד בר | ל"א --ייבא ל"א
 הברש 'םותה ייפו) ידומע יב ךשירל היתיזח

 ,(הברמ ייבא תאז עמשו ןנחוי 'רד ודימלת היהשי

 ימיד בר לדוג תא ןיאור ונא הז לכמ
 ,לבב ימכח יניעב

 :חפ ןירדהנס וניצמ לשמב וירבד
 ,זי תובותכבו ,תחרסמ הכותמ ךרי רמאש
 אלו קרש אלו לחכ אל אברעמב ירמאש
 אברעמב :חנ מ"בו ,ןח תלעיו סוכריפ
 שי דחא ףוע ו תוכרבו ,יפא ירוחב יריהז
 ,ומש םורכו םיה יכרכב

 וניצמ ימלשוריב ןיאבומה ויתוכלה
 ל"א -- ףסוי בר רמא א"הס ח"פ תבש
 הדוהי 'ר  תואיו אתוחנ המודבא בר
 רמא ל"צ תמאבו ,הוה אישנד אניירומ
 אבומדכ (הנוי 'רד וריבה אוהש) יסוי 'ר

 ,א"ה ח"פ  םשו ..ב"הס>..ג"פ | םולקשב
 התוחנ ימידבא בר רמא ו"הס א"פ ןיבוריעבו
 ה"ה ר"פ הכוסבו ,'וכו אהת אלש דבלבו
 ר"א ד"ה א"פ הגיגחו :דדא"ה א"פ ה"רו

 םינהכב התוחנ ימדובא בר המוייק יסוו
 ה"ו תאז ץרית .אע םיחספ ילבבבו) ריעשבו
 לבא י"אל תאז איבה ימיד ברו הדוהי ברד הירב
 תאז עמש אל ימיד .כרו םש ץוריתה החד אבר
 ,(אברמ

 א"ה ג"פ ב"בו. ה"ה .א"פ ישו
 הדומ התוחנ אמדובא 'ר המייק יפוי ר"א
 א"ה ג"פ ב"בבו  ,רגה " יסבנב * לאומש
 .רמאמה שבתשנ

 ' שירה היה זאש ןיאור ונא הזמו
 תובישי תוכלה ימיד ברמ לביק אוהו יסוי
 תוריזגה ורבגתהשכ כ"חא לבא | ,לבב
 לכ ואב זא אברו ייבא ימי ףוסב י"אב
 וניצמש הזו  ,דוע ולע אלו לבבל יתוחנה
 ןיבר אתא יכ :טל :י הדנ ,,דכק ןילוח
 תרגאב שרופמ ןכו ,'וכו ירמא יתוחנ לכו
 תורודה ירחאו לזו 3 ?פ/! בח שרב
 ויהש םירחא םימכחו 'וכו נ"ר ויה ולאה
 ייבא כ"חאו -- אבא 'ר ומכ םיבשו ןיאב
 םש הטעמתנו י"אב הריזנה ברתו אברו

| 

 ןמ םש ויהש הלא ובשו דואמ הארוהה
 ודרי םלוכו ימיד ברו ןיבר ומכ םילבבה
 ,'וכו הנה

 : םי ןיטיג ךא וניצמ ומשב םירמואה
 אוה םש ךא ימיד ברד הימשמ רמ ירמ
 .אעדרהנמ ימיד בר

 ןיטיג ימיד בר רב אישרשמ בר וניצמו
 ימא 'רד הירב ל"צש הארנ םש ךא .חע
 ,הב.ם3

 ,ארפס ברד הוחא ימיד בר

 ברד הוחא ד"ר ינת :זע םירדנ רכזנ
 ונייקמ אוהש פ"עא רדונה לכ ארפס
 בר לע שלחשב ,זמ ןיכרעבו ,אטוח ארקנ
 יל יתית ל"א היב יליישל ויחא ארפס
 ימ אה ל"א: ןנבר י/רומאדי לכימיה
 ,תבוטב םדא רפסי לא םלועל תמייק
 וותונג ידיל אב ותבוט ךותמש וריבח לש
 יל עימש הוה יאו יל עימש אל ל"א
 ותרימפ רכזנ הפ | תובותכבו ,התמייק
 שובל) אסכממ דיקפאד אוהה םש ורמאש

 אלו ביכש ארפס ברד הוחא ד"ר יב (ישמ
 אנעדי ל"א אבא 'רד הימקל אתא דיקפ
 ,דימא אלד ימיד ברב היב

 בא ,רב סיד בש

 אמיתיאו דיבז בר רמא : גנ תוכרב רכזנ
 לבא חכשב תקולחמ אבא רב ימיד בר
 ז"עבו ,ךרביו ומוקמל רגזחי ה"ד דיזמב
 םו"כעל רוכמל רופאש ךרדכ רמא :וט
 רוכמל דושחה לארשיל רוכמל רוסא ךכ

 ,םו"כעל

 ימידבא 'יר .ךרע ]כא כי יכ דו נא

 .ןיבא רב

 ,אירהמרמ אגרה ברדכירב ומ ובה
 לאשש ,אפ תוחנמ ,:טכ ןירדהנס רכבזנ

 ,אניברמ

 ,(א אגניח רב יימיד .םר

 : ול -םוחבופ אדפה בלל . רבח תזה

 ברד הימופב אלגרמ אדפח בר רמאש

 ימיד
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 הלצוה אלש חספ רשב אנניח רב ימיד
 ה"רבו ,האמוט םושמ ןהילע ןיבייח --
 ינמחנ רב הברד הירב אייח 'ר לזא :דל
 היתעמשל הרמא (אדפח בר דימלת היהש)

 שיו .אנניח רב ימיד ברד הימק

 ב אננה רכ יח מה

 םשב חא ול היהו ,אברמ ןטק היהש
 לכ ה רו אטניח רב ןיבר 2 בבכי
 ותא -- אתהמא 'ב הובא והל קבש אנניח
 ,אברד הימקל

 קלוחש ,אס ןיבוריע רכזנ ימיד בר הזו
 הברד אה רמא :חצ ק"בו ,ארפס בר םע
 ברדציהירב: "הרג "וכו ש"ה/! תקולחמ
 קלוח :רפ ןירדהנסבו ,וילע ךירפ עשוהי
 המהב הכמ המ רמאו הנתמ בר םע
 האיפרל םדא הכמ ףא רוטפ האופרל
 ישא בר ןמזב םג יח ןיבר ויחאו ,רומפ
 ,: טק םיחספכ

 יובא כ הל שח רב יםיר בר
 ,אמח רב

 ,ףסוי רב ימיד בר
 םתסש ורמאי ד"הסב | וירחאו  ןיפחויה

 םוש ואיבה אלו ףסוי רב אוה ימיד בר
 ןעי םהל אב תועטהש הארנו ,הזל היאר
 רב ימיד בר הינימ יעב ,בי ןילוח וניצמש
 לוכית יכל נ"ר ל"א -- ןמחנ ברמ ףסוי
 בר יעב .ביק םשו ,אהלמד ארוכ הלע
 הלעילופית יפל 3"'גרל בישהו נ"רמ .ימוד
 ,בי םש ס"קדב תמאב ךא ,אחלמרד ארוכ

 ןעי אב תועטהו ,ימיד בר םתס ךא אתיא
 ףסוי רב הבר בותכ היה דחא י"בבש
 דחא:אבו ,'ל הרעהב םש ס"קרב אבומדכ
 רבי תבותו. ימיד בר. "הבר, תחת .היגתו

 ,ראשנ ףסוו
 םתפס הו ןיא ףסוי רב ימיד בר לבא

 גריטלת היה .ףסוי .רב ד"ר יב ,יםיד בר
 ,וס הדנ ,,ם .תובותכ ראובמב לאומשר
 ברל .ל"א לאומשר הימקל יאתאד איהה
 ,הקדב ליז ףסוי רב ימיד

 תתוק ךב יניה -- וב אננח רב ומיר םר

 רב ר"ר :המ תוכרב וניצמ ןכו
 ,םדימלת היהש ןיאור ונא הזמו ,בר רמא
 אתקסיפ הל היה היתחאש ,אנק ב"בבו
 הוה השלח תוהד תמיא לכו אסידרפד
 ארדה תוה אמייק יכו הילהינ היל הינקמ
 את היל החלש השלח ארח אנמיז הב
 הימקל יאתא הב ארדה אמייק יכ --ינק
 רמא אתא אל ,את היל חלש ןמחנ ברד
 אל יא היל חלש --  הרייש אה יהיא יאמ
 ,אמד עבמ אלר אוליסב ךל אניחמ תיתא
 נ"רמ ןקז היהש פ"עאש אלפ הו ןיאו
 שירו האישנ יבד הינתח היהש נ"ר לבא
 ומכו ,תאזכ ול רמא | ןכלו אעררהגב
 בר תא םג ןימזהש ,ע ןישודיק וניצמש
 ,וינפל ןידל הדוהי

 = עלא ר"א ףסוי רב ד"ר וניצמו
 7 תכנת .אהיל ק"דב ךא  ,,נק יבנ
 רלונ ונבלו ,ןב ול היהש ,ולק תבשבו
 וילע לבאתהו םישלש ךותב תמו אקוני
 הצור התא הארבה תדועס ויבא ל"א
 ול ולכש היב יל םייק ובישהו + לוכאל
 ןב ול היהש ןיפחויה איצוה הזמו ,וישדח
 ,םכח

 5 בו פיה .בר

 :המ ןילוחכ הדוהי ברד ודימלת היה
 יבל לזימל יעב אק הוה י"ב ימיד ברש
 יוחיל ל"א הדוהי ברד הימקל אתא יאזוח
 ,ךרמגא את ל"א -- תושרפה ןיב רמ יל
 ההב הל התפ יב"רר :י הלינמ רכזנו

 ,ונחנא םידבע יכ אכהמ אתשרפ יאהל

 ,יאויל הב ימיד בר
 ייבאש :זכ תוכרב רכזנ

 ,ילס ייורבכל

 הפו בדי הירב .היפחנ רב ימיד בר
 ו מוטל רב ןירדהנפ .\ לכזנ

 ברד הירב ימיד בר ונלש אפרגו ,ןיסחויו
 ,ןמחנ

 היל ירש

 .אתזוקק רב ימיד
 ימידו אנא ישא בר רמא ,ונק תבשב

 ונחנאש) אבשב רחב ןייוה .אתזוקק רב

 ונדלונ
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 שיר הוה אוהו ךלמ אנא (דחא םויב ונדלונ
 ,יבנג

 הימשמי :רמא ,אנשיש רב טי

 ..צ תוחנמ | ,,בם :ןומיג בד

 ימידבא 'ר ךרע ,אפיח ןמד ימיה בד
 ,אפיח ןמד

 .אעררהנמ ימיד בר
 בר ניִא..ימיד .בר ..םתפש הורב הבה

 אתא יכ ,אי ז"ע שרופמכ אעדרהנמ ימיד
 אעדרהנמ ימיד בר ורמא כ"חאו ימיד בר
 ,אכפא ינתמ

 ,בבכ ב"בב ףסוי בח. .ןמזב היה מה
 הניפסב תורגורג יתייא אעדרהנמ ד"רש
 אברוצ יא יזח קופ אברל אתולג שיר ל"א
 אבר חלשו ,אקוש היל םיקנ אוה ןנברמ
 אלו הינימ אעב לזא ,אבא רב אדא ברל
 הילדנפב היל חפטו יוארכ ובישהל עדי

 אלו .ךברה. הבה/אכהנ .ךבד אבא
 ,הידיד תורגורג ריספו אקוש היל וטקנ
 ברד הימקל | ןנואתהל ימיד בר אתאו
 הייהש אלד ןאמ ל"א ףסוי ברו ,ףסוי
 הייהשנ אל םודאד אכלמד אתינואל
 ברו ,אבא רב אדא בר ביכשו ךיתינואל
 תורגורג דיספש ןעי תמ ןכלש רמא ימיד
 ,היריד

 "אידה יב, ריעב שירה היה הארנה יפכו
 םש) ימרבב עבטמנ רחאש ,אכק תומבָכ

 רתבל "אידה יבא, והוקסאו (רהנ וא ריע
 אעדרהנמ ימיד בר אבסנאו ןימוי 'ג
 ,והתיבדל

 ןיתפוז רמאש ,בי ק"ומ וניצמ ויתוכלה
 ב"בו ,אתזוכ ןיתפוז ןיאו (דעומב) אתיכח
 קיירד ןניבתומ רמואו אבר לע גילפ ,אכ
 םשו ,לע לער ןויכ אתשבש םירג אלו
 :תלק םשו ,'וכו :ןיבזמד ןאמ | יאה | ,גס
 שירבו ,ןיעוט ד"בל ןיששוח אתכלה רמא
 ןירתומ .ןהל .ורמאיש דע רמא | תוירוה
 םע גילפ ,הל תוחנמבו .,תושעל .םתא
 עיגיש ךירצ ןיא ןילפת לש ן"ישש ויבא
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 :אתכלה רמא :וט ןילוחבו ,רפתה םוקמל
 אירפל.-. .רתומ ...תבשב | הלוח ,םתושה
 ןאמ יאה רמא :זל תוחנמבו ,אצמואב
 .'וכו הימילגל היטייחד

 וע ,,אצ בב בק
 ינתמ  אעדרהנמ " ך"ר "איקה ילו א
 ,אכפיא

 הדגאבו
 תסנכה .הלוחנ
 ,ר"מהב

 אחלמב חלומ היהש | ,גיק  ןילוחבו
 לע ריפקמ היהו ,היל ו אתינללג
 ; יק םיחספכ תוגוז

 רמימא ךא וניצמ משב םירמואה
 הקידב-הכירצ ורמאָש הלופנ :אנ ןילוחכ
 רמ ל"אש בתכ ר"הסבו ,םייעמ ינב דגנכ
 רמא ארטוז רמ יכ איה הגגשו ,ארטוו
 ,אעדרהנמ .ימיד ברל אלו רמימאל

 דוע היה ףסוי בר ימיבש הארנה יפכו
 גשר ::תודע; יפ"ע יב --רואמ  .םימוי לוע
 אעהרהנמ יימיר ברש . ג"פ. .ב"ח התרגאב
 תורטשל וצרת תנש ןמ אתידבמופב ךלמ
 םישש הזו ,טצרת דע דיבז בר רחא
 רמפנש ףסוי בר תריטפ רחא םינש שמחו
 םירשע ןבכ ךא ךרעל זא היה כ"א ,דלרת
 ,הזמ תוחפ וא

 ,לארשי .ץרא ינייד
 ,ו זי ןירדהנסכ יסא | סו ימא רמה

 יאנת ינהד אתגולפב אמיל ורמא :ע ב"בו
 -- עבשנ ""ירמא ."תלרנל הנוי אונה
 לאנת ינהרק ביתו כו רמא א נה

 תובותכב 'פותבו סופדה תועמ אוה "אינתד
 .יוארכ .רקיתעה אניד היד! בצ

 ל
 .ב"ב /ורכזגו זי ןירדהלפכ אה אה

 לכ". בתב ...םב שלהי" הק 0 אב
 אנרקו לאומש םהש ולאה תומוקמה
 ,םש ןכ ותסרג התיה ס"לבו זי ןירדהנסמ
 בר לבבבש וניתובר םש ורמאש ףא

 לאומשו

 רמאש  ןמק | תבשי שב

 : תטפשהמ "רתול ןיחרוא



 םימכח ינפל ןינד---םילשו ידריבש תדח"זמ רטיוד 5

 אליש בר תריטפ ירחא היה הז ,לאומשו
 וניתובר ןיארקנ ויה זא תובישי 'ב ודסיש
 אנרקו לאומש ויה ןכל םדוק לבא ,לבבבש
 ,רורב הזו ,הלונ ינייד ךא

 ,םילשוריבש תוורייזג ינייד

 ןב ןנחו ןומדא ויהש גי"פר תובותכב
 יאדנ ןב ןומדא םש ארמגנבו ,םולשיבא

 פ"עו ,םולשיבא ןב ןנחו ירצמה  ןנה
 ,ידמה םוחנ םנ היהש ןתנ 'ר ירבד

 ;אעדרהנד,.-ינייד

 :זי ןירדהנסכ ימוינמ רב אבא 'ר אוה

 ,ח"ה .ו"פ תועובש ימלשוריב אוה ןכו
 רב אדא בר קיתעה ןד ךרע ךורעבו
 ,ימוינמ

 ,אתידבמופד ינייד

 לאומש רב אפפ בר אוהש :זי ןירדהנסב
 פי תובותכ-והכזנו

 . רופיצד יינויד

 אל םב"שרפו 'ז הנשמ ו"פ ב"ב ורכזנ
 ,שירפתא

 הכופו : וע ןיבוריע ורכזנ ,ירסיקד ינייד
 ,,ח

 ,,פ תומכי אלוקיד רב ימר .אלוקיד

 ,יאגלד

 אמוי יאגלד ןב יפוי 'ר וא רזעלא 'ר
 .:ל דימתו :םל

 ,אמד

 תבש ימלשורי אמד ןב רזעלא 'ר
 ןייע אמד ןב םתס רכזנ ילבבבו ,די"פס
 ,וכרע

 ,הניתנ ןב אמד

 דחא ירכנש רפוסי .אל ןישודיקב
 היהש ומש הניתנ ןב אמדו ןולקשאב
 ימכח וילא ואב א"פו בא דוביכ =.
 םינבא ונממ תונקל | (תיבה ןמזב) לארש

 תחה םיחנומ ויה תוחתפמהו 2

 ,וציק הל הצר אלו ויבא לש ויתושארמ

 ;ורפ ורדעב הרלונש ורכש ול ןתנ 'הו

 ריספהש רבשה לכ הרובע גישהו המודא
 ,ויבא י"ע םינבאה ןמ

 (לאומש דימלת) ןד ןב /ןולובז .ןד

 ,,ל ןישודיק

 .אנימק בר רב לאינד בר
 ניטק בר רב לאינד בר דימת וניצמ

 ק"ב ,:ה הניגח ,,בי :ח ק"ומכ בר רמא
 לודג םדא היהש ויבאמ לביק ןכו ,,זצ
 'ר .ליאש חלש ג"ה ד"פ הכוס ימלשוריכ
 אנימק ברד הירב מיד ברל אריעז
 ,הכרב הנועט (הבוע םא) ךיבאמ תעמש

 וניצמדכו ,ה"ר ינפל בשי בר תריטפ ירחאו
 תורו מא ק"רב ד"ר ,זצ | תובותכ
 המא | א"הס ב"פ  ,י"ה  א"פ ןיבוריעבו

 תבשבו ,(אנוה בו אוה) אנוח בר םשב

 'ר םשב אנימק ברד הירב לאינד ג"פר
 .(יסא בר אוהו) יסא

 ירבד לע ביתמש :ופ ןיטיג רכזנ ןכו
 ירבד לע השקמ ,בס ןילוחבו ,ןנחוי 'ר
 הבחו םשו) ,וירבד ץרתמ ז"רו ,הדוהי בר
 ,(הבחר תבית אתיל ס"קדב ךא הדוהי בר רמא

 וילע רפופי רשאכ לודנ דיפח היה אוהו

 אמוי לכו אתניג ול היהש :ם תינעת
 ארשימ אה רמא הל  רייסו ליזא הוה
 ארטמ אתאו איעב אל אהו אימ איעב
 ,אימ היל יעבימד יכיה לכ יקשמ אקו
 'ה עורז רואו ף"ירה תסרגל " תוכרבו
 קיסע הוה ח"בב הברש בצק"ס הדועס

 אפרגו ,ק"רב לאינד בר יב הירבל היל
 ,אניטק "רב לאומש בר ונלש

 ,אטייח לאינד

 ,ביתכ הדרבעו רמאש ,ז-רס"פ ר"ב רכזנ
 אמייח לאינד ד"פר ר"הקו בל"פס ר"קיובו
 ,'וכו איירק .רתפ

 ,םימכח ינפל ןינד
 אמוז ןב ןועמשו יאזע ןב ןועמש היה

 יב"נרו ,יאניכח ןב איננחו ירצמה | ןנחו

 ןירדהנפב שרופמכ ינמיתה ןועמש דוע ינתמ
 ינפל ןינד ד"ה ב"פ ש"עמ ימלשוריבו ,זו

 םימכח



 0 ןמחנ ברד הירב ןוה---ארפס יאקנד

 אנינח םידימלת ,אמוז ןבו יאזע ןב םימכח
 אית ..ןכ .א"רו לאמה מ

 ,ארפס יאקנד
 דגנ םירתהש ודטע"פ ר"ב רכזנ

 לש לג השענו וב ויניע ןתנו יב"שר
 .תומצע

 .וכנד
 ינחלוש היהש דחא שיא : טצ ק"ב רכזנ

 .פ"ר ןמזב

 ,,המ ןיטיג אגרד רב יול .אגרד

 .אפפ רב ורד

 קלוחו ברד הימשמ רמא ,זכ ז"ע רבזנ
 ךא עודיה אפפ בר הז ןיאו ,ןנחוי 'ר םע

 ;אבפ טייב

 ,ןמחנ ברד הידבע ורד

 ,זטק םיחספכ ,ס"שב םימעפ המכ רכזנ
 הירמ היל קיפמד אדבע נ"4  ל"אש
 יאמ אבהדו אפסכ היל ביהיו אתוריחל
 יחובשלו ייודואל יעב ל"א ,היל רמימל יעב
 תוכרבו ,הנתשנ המ רמולמ ןתרטפ ל"א
 ןרעצ (ש"קר) אמק אקוספב נ"ר והוצש : גי
 יל ןימטא נ"ר ל"א ,אנ תבשבו ,אל יפט
 ,האמרא אליפק םיחאד אימ יל יתייאו ןנוצ

 וראד ןוגכ וילע אבר רמא קש

 ס"קדבו ,יבוכ יב דיקרמר 2" טו

 רב נ"רר הידבע היהש סרג + ני תוכרבב
 רב נ"רד הירבע היה יכ ,תועמ אוהו קחצי
 'ר עמש םש ורמא ,אנ תבשב יב בקעי

 בקעי רב נ"ר ןמזב היה אוהו דפקיאו ימא
 .עוריב

 ,.טכ ןיבוריע ילד רב קפרוג ירד

 .יאמורד

 ,לב"ירד .הימשמ ינתמ ,וצ ב"ב :ורכזנ
 ,יאמורדל ל"ר ביתמ ז"ה ז"פ םיחספבו
 רמא -- םורד ינקז ורמא :בכ םיחבובו
 תומורתבו ,יאמורדל ל"ר והל עקת אלוע
 ,ןירמא יאמורד ג"ה ה"פ םיחספ ,ר"ה ב"פ
 ינתמ יאמורד ןנכר זדאע"פ ,חהגס"פ ר"בו
 ירמא ז"אע"פ ר"בו  ,ירדנסכלא 'ר םשב

= 

 םימכח תצובק ויה םהו ,ןנחוי 'ר םשב
 םוקמב דול ריעב םורדב םירד ויהש
 .ק"בו ,לפ/לה

 אוסורדי קורפו רה

 תבשכ םישרדמו ימלשוריב | ךא יוכזנ
 'ר ,הוה ךּכ"אפורהי ריירמא כהה וב
 חילש (ארומאה אוהו) רמא יסוי 'ר יב רזעל
 אסורד ר"א ג"הר ט"פ םיאלכבו ,הוה יונמ
 אלד (יתיבמ יתונמלא זוזת לא יבר הוצש המ)

 דבעושמ אוהה תוישינד אתיב הל ורמי
 אדהכ יפוי ר"ב רזעל ר"א אתוישנל אוה
 ,אפוה 'ר::םרג בי"ב (תובותפבו -/רכ) מש
 ןיגב "פורד: ר"א ב"ה" "פי תינעת שה

 יסוי 'ר יב רזעל ר"א -- ייולע | ןיחווצד
 ןיאור ונא הזמו ,םיברב םעט ובישוהש לע
 ,יסוי "רב א"רל רבחכ היהש

 תואמ עשת אסורד ר"א ז"פס ןיררהנסבו
 רחנמ"פ הבר תומשבו ,'וכו ויה תוישרפ

 ר"'שהשבו ,'וכו ול השע ארדתק יאסורד ר"א
 *ִה::םשב :הימרי = 'רו- יאסורה "ה/אירק"פ
 םיאיבנ אובר '5 .ורמא קחצי רב לאומש
 לאומש 'מבו ,והילא ימיב .לארשיל ודמע
 הימחי : 'רו. .יאתפורה = .םהב החב'פ

 ןכו ר"שהשב + ומבי- לצו = ?,יפ"שה םשב
 אמוובו : ויו ילב .הימהי "ר .ל"צש הארנ
 'רה- הוחא :ייקורטפש!רחהניצמ+ ה לב

 ,אסורד

 ה
 יול ביטר

 קרפ עדוי היהש 'אי הנשמ נ"פ אמויב

 ארמגבו (תיבה ןמזב) דמלל הצר אלו רישב
 המיענב | ולוק ןתונ אוהשכ :הל םש
 ןיב ועבצא חינמו ויפ ךותל ולדוג םינכמ
 םירקזנ םינהכה ויחא ויהש דע ןימינה
 ,יאנגל רכזנו ,םהירוחאל שאר תבב

 ,ןמהנ ברד הירב ןוה

 םשו ,נ"רל השקהש ,רל תומבי רכזנ
 הירב אנוה ךרע ןייעו  נ"רמ | יעב ,ביק
 ירד

 אנוה
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 .אנוה בר וא אנוה
 אחא 'ר ,:ופ תבש אנוה רב ןיבא 'ר

 אנוה רב אייח 'ר ,.בל תוכרב ה"רד הירב
 יהל ;יתוכרב

 ,אנוה בר

 לע בשיל הכז רשא הזה לודגה םדאה
 ימ המואמ ונל עדונ אל ארוסב בר אסכ
 ותרגאב ג"שר תודע פ"ע ךאו ,ויתובא ויה

 ונייה ,האישנ יבדמ היהש ב"פס ג"ח

 דואמ בורקו | ,אתולג שירה | תחפשממ
 אתולג שיר אנוה ברל דכנ היהש רמול
 ט"פ םיאלכ שרופמכ יבר ייחב רמפנש
 "ה

 ה"רש םש ותרגאב ג"שר תודע פ"עו

 תנש תא עריל לכונ תורמשל חרת רטפנ
 עיגה ה"רש ,חכ ק"ומב שרופמ יכ ותדיל
 רתהי לבא" תפקת :רלוני :כ'א <: תורובגל
 תורובגל עינהש ורמאש המד הארנ

 ,םינומשמ רתוי הברה היהש | הנובו
 םא ךליאו םינומשמש ךא ורמא ארמגבו
 יכ ,הקישנ תתימ | איה וז םואתפ תמ
 כ"א הנש םינומש ךא יחש רמול א"א
 ה"ר זא היה לקת תנשב לבבל בר אבשכ
 ןב היה חנקת בר תריטפבו םינש 'ב ןב
 ךא היה הפקת לאומש תריטפבו ,םישלש
 ידימלתמ המכ ויה ואו ,םישלשו עבש ןב
 הדוהי בר ומכ םימיל ונממ םינקז ברד
 היהש אדפח בר ןכו יבר רמפנשכ רלונש
 יחש ותומכ ןקז היה ה"רל רבח דימלת
 בא הר תפכנו יהב קינמכ ..םינש .בצ
 הברה יח ה"רש יאדו אלא ,חבקת דלונ
 ןבכ ךרעל בר תריטפב היהו םינומשמ רתוי
 סינכה בר ייחב דועש וניצמדכו םיעברא
 תולודג תונב ןכו הפוחל הבר ונב תא
 היהש םש רפוסיו .זכ הליגמב ול ויה
 היה אל א"פש דע לודג ינעו אצוג שניא
 ולש רזואה תא ןכשמו שודיקל ןיי ול
 הימק יאקו לבחב ע"א רגח רזואה תחתו
 ,השעמה ול רפיפו יאה יאמ ולאשו ברד
 ,יארישב םוטיתד אוער אהי בר וכרבו

 הזמו |

 אנוה בר--אנוה

 תדובעב קסעתה הארנה יפכו ,היה ןכו
 ,חכ הליגמכ תומהב לודיגבו המדאה
 בר הצרשכו היפתכא ארמ אשנ ה"רש
 אשלו ארמה ונממ חקיל יאלינח רב אנח
 ירד ךיתאמב תירדד תליגר יא ול בישה
 ךדיד אתוליזב אנא ירוקייתיא אל יאו
 א"פ ןירדהנס ימלשוריבו  ,יל אחינ אל
 עדוי היהו תומהב העור היה ה"רש א"ה
 ךליש שיאה ושקבו רחא םדאל אתודהס
 הליטב .רכש יל ןתת םא ל"א ול דיעהל
 ה"רו וינפל ןורל דחא אב א"פו ,ךלא זא
 ובושהו לקדה ןמ ויתוריפ טקלל זא קסע
 ,וניד ןידי זא לקדה לע ומוקמב הלעי םא
 ןיאב ויה םאש רפוסי ,הק תובותכבו
 ארבנ יל ובה בישמ היה ןירל 'וינפל
 07 ךכל .ןוריאו יאקירחב יל ילרד

 ותמדא דבוע היהש | ןיאור ונא
 הערמו ויתוריפ טקלמו ויתודש הקשמו
 ,ומצעב ויתומהב

 קבדו ודומלמ ועירפה אל הז לכו
 קחבוכ דימלת היהו ול  ביבחה וברב
 ,ומ הציב ,,חכק :וס תבש שרופמכ ברד
 ברד ודימלת ה"ר אהו ורמאש ,וטק ק"ב
 ,יזק םיחספכ "אבא, ה"ר וארקו ,הוה

 .(תורמו תובישח ןושל אוהו) ,זפ אמוי

 ה"ר וניצמדכ ותרות ובור ברמ לביקו
 ן יפה בשה ,תטמ תוברב .בר -רמא
 3 םיחבפ אפ הפ. .ל 1 .ןיבוריע
 וכ וו ומ ג הציב ,: ב הכוס | ,:וק
 5 ₪ :פנ :זי תומכי ,,אל הליגמ
 ב נג קנ בכ ,\אכ - תובותכ נצ
 ןישוריק ,,בכ המוס : הע :דס :םכ ,גי ןיטיג
 מו בוב ,,גפ .ם"ב הק : 5. אפ .ק"ב ה
 ,טי :ןילוח ,: חכ ןיררהנס + עק + וטק הנ
 בב. הרוסה המלקו' ,זג

 םשב אנוה בר וא הנוח 'ר ימלשוריבו
 ,ה"ה ד"פ ןיבוריע ,א"ה א"פ תבשב בר
 המ-בידועו ב"ה ב"פ ,א"ה -א"פ הליגמ
 ,תומוקמ

 ובישה ברו ברמ יעבש :הצ ןילוחבו
 הצלהב



 אנוה בר

 היהו  .ןיורחב המוש הת לא הצלהב
 תושר ול ןתנש דע בר יניעב ב"ב לודג
 ..ה ןירדהנסכ הירב הבר תודעכ ןודל

 (אנהב ברד וריבח) יסא .ברמ לביק ןכו

 ןילוח ,.וכק ב"ב יסא ר"א ה"רא וניצמדכ
 ברל ה"ר היביתיא :חמ | תובותבבו מי
 ולזית אל וכל אנימא ואל בר ל"א ---יסא
 תוכרבב 'סותה ובתב ןכו ,אכפיא רתב

 רימלתכ היה ה"רש תויעצמא ה"ר ,רל
 ,יסא בר ינפל

 רמא ה"ר וניצמדכ לאומשמ לביק ןכו
 ,,\ ןישודיק ,: בל .הכוס ,.בל ה"ר לאומש
 בר רב אייחו. הלר. ביתי +. ןיטלעב)
 ,ה ןיטיג  וניצמש המו ,לאומשד הימק
 ,אנוה ברמ לאומש הינימ יעב :ומ םיחבזו
 ה"ר אוהש וא ותוסנל הינימ יעב רשפא
 ר"א ה"ר ,יבר ייחב .רטפנש הלוגה שיר
 ,אריעז א .רמא ל"צו ,זל .תוכרב אריעו
 ,.בכק תבשכ אנינח ר"א ה"ר וניצמ ןכו
 סי תוחמ

 המו) ,: חופי" תובותב בר :רמאו אל
 ניצמש

 .(בר רמא ל"צ

 ה"ר ןכו ,:בפק \ ןילוח "יאנה מ

 ,: בחא"ה א"פ הלוגמכ הבר \ אח ר"א
 י"אב היה אל = ה"רש  עודיו/ הטוב
 לביקש רמול  ונא = ןיבירצ "כ"עב ןכל
 ואבש וירבחמ וא ויתוברמ ןהיתועומש
 ,לבבל .י"אמ

 : אי ןימיג :גס תבש וניצמש המ: לבא
 ב"ב ןכו . ,הימרי "רה. הימק היה ו
 ,רחא ה"ר "הז ימא "רמי ה" עב וה

 , 0 תבש ןכו ,םמוקמב ''ראבנ :רשאבו
 ה"ר אוה ישא ברמ ה"ר יעבש 5ם ז"ע
 ,ןורחאה

 וידימלת לכו ,בר שודקה ובר רטפנשכו
 אעררהנל לאומש ינפל ואב | םילודגה
 ארוסב בר תבישי הלטבתנ אל כ"פעא
 ודובכ ינפמ םקוה אל אתביתמ שיר ךאו
 םימכח תצובק | ויה ארוסבו ,לאומש לש

 יבר רמא ה"ר :ם ןישודיק ,.דע ןיטינ
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 ראובמכ םהילע דקפמה היה אנונמה ברו
 םלוכבש לודגה היה אנוה ברו ,וברעב
 (ורמאש יכיה לכש) +1י ןירדהנס ורמאש הזו
 ישקמו ,אנוה בר [אוה] בר יב  ירמא
 ינשמו ,בר \ יבי יירמא \ אנוה כר "רמאהה
 ,תמא םהינש ירבדו ,אנונמה בר אלא
 בר יב ירמא :גפ תומבי ורמאש ומכו
 םהה ןנינשמד ג"עא י"שרפו אנוה בר ונמ
 יכיה רנייה ,אנונמה ברי ,בה יב מא
 יכיה לבא -- בר יב .ירמא ה"ר רמאד
 ומכ ןתנוכו ,ה"ר אוה יאדו אמתס רמתאד

 אנונמה בר תמאב היה דקפמהש ונרמאש
 לודגה ךא ,ארוסב דמה"בב דקפמה היהש
 אוה אוהש וזח ע"כו ,ה"ר היה םהבש
 ךא ,ובר אסב" לע 'בשיל דיתעה דחה
 םלוכ ויה םייק לאומשו יסא בר היהש ז"כ
 ךיראה אל יפא בר ךא ,םהיתחת ןיפופכ
 לכ ותלשו "הל .הדנכ ' בר  רחא םומי
 םימעפ המכ וניצמדכו לאומשל ןהיתולאש
 ונדמלי לאומשל בר יבמ היל וחלש
 ,וניבר

 תנש רטפנש לאומש תריטפ ירחאו
 תא ץעייתהל וליחתה זא הסקת וא רסקת
 םוקמ הזיאבו אתביתמ שירל תונמל ימ
 ארוסב וא לאומש םוקמ אעדרהנב םא
 זא ויה אנוה בר רבלמ הנהו ,בר םוקמ
 ןייואר םלוכ ויהש ברד  ידימלת ילודג
 אבא רב הימרי בר ומכ אלטצא התואל
 היהש הדוהי ברו ,ברל חת" מפ הוחש
 םויב רלונש ה"רמ ןקז דוע ךרעה יפל
 ברד .ובר הובא "רב י הברה בח בש
 ואבש דע םינש שלש ןמז רבע הכו ,ןמחנ
 וצר אל הארנה יפכו ,תחא העד ללכל
 התיהש ןעי אעדרהנב אתביתמה תושעל
 הדיתעש וארש רשפאו רפסה לע תדמונ
 תנשבש כ"חא תמאב היהש ומכו ברחיל
 אכומרכ רצנ\ רפ 'אפפ י י"ע" תבראי ששת
 ףב הימרי ברו .,ב"פ "ג"ח בישרחו תרגאב

 ריעב שירל השענ הארנה יפכ אבא
 ברו ,גנק ב"בכ (ארוסל הכומסה) אימט-םוש

 תדוהי
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 לבא ,אתידבמופב הלודג הבישי דסי הדוהי
 האצי הנממ רשא הלודגה אתביתמה
 ומיקה .לארשי לכל הארוההו הערכהה
 וב .יכ ,אנוה .בר לע .לפג  להוכהו ,ארופב
 וכ. ,תובומ  תורמחו . .תולעמת לכ .ןאבקב
 ראפתה אבוש דע) הלודגה ותמכח דבלמ
 םג היה ,(.חכ ק"ומ ,ה"רד היתמכוח ול הנתנש
 היהש ליעל ונאבהש ומכו גלפומ רישע
 רפוסיו ,רשעתנו וכרב ברו לודג | ינע
 ותכרבש תוארל הכז ברש :זכ הליגמ
 היתנב ןייתא הירב הבר תפוחבש המייקתנ
 אצונ שיא היהש ה"רו ,ה"רר היתלכו
 והוסכו והואר אלו הירופא ינג הוהו
 ריפקה תאו תא בר עמששכו ,יארישב
 רמא אל ול יתכרבשכ ט"מ רמאו וילע
 וולא ..הינפ .הריאה ..החלצההו .,ךמל בו
 רפוסי רשאכו חילצה הנפ רשא לכבו
 האמ עברא היל ץימחה א"פש :ה תוכרב
 הוחא .הדוהי .בר .היבנל | לוע ארבה .ינד
 בר הל ירמאו ןנכרו אריסח אלס ברד
 חףמ .ןייעל ל"או | ןנכרו הבחא ךב אדא
 ילע עמשד ןאמ אביא ימ ל"א ,הילימב
 רמ ביהי אלד ןל עימש יכה ל"א ,אמיל
 ילע אנליבק ל"א -- אסיראל אשיבש
 הוהו אלח ררה ירמאד אכיא ,אנביהיד
 האורה .זנ תוכרב ורמא ןכלש רשפאו) ארמח
 ירמאד אכיאו (ול השענ פנ םולחב אנוה

 ,ארמח ימדב ןבדזיאו אלח רקייא

 וירבח לב לע .ההיתי הלעמ ול היה ןבו
 הזו ,אתולג שירה תחפשממ היהש ןעי
 ב"פ ג"ח ותרגאב ןואנ ארירש וניבר ונדמלי
 ,האישנ יבמ היה ה"רש

 אתביתמ שיר תויהל לע תבשל םקוהו
 אתביתמ ךא ,[חסקת תנשב] בר אסב לע
 אתביתמ לבא ,המצע ארופב התיה ברד
 ושרדמ תיבש ג"שר רמאי אנוה ברד
 עודיכו איסחמ אתמל בורק היה ה"רד
 ,וז לצא וז תוכומס תורייע המכ | ויהש
 התיה ושרדמ תיבש הארנ הנוכנ הרעשה פ"עו)

 איסחמ אתמל הבומס התיה איהש תרקורד ריעב

 אנוה

 םש היה ארפח בר רב נ"רש וניצמדכו ארוסו
 תרקורדב :אב תינעת ורמאש הזו :אכ תינעתב

 אתקילד תווה אל ה"רד היתובבישבו אתקילד תווה
 ארטוז יאה -- שיפנד ה"רד אתוכזב הנימ רובס

 ש"ע תובשחנ ויה תורייעה לכ לבא ,'וכו ה"רל
 ה"ר ארופד יבס :זי ןירדהנס ורמאש הזו ארוס

 לש ומוקמש י"שרפ : כס ןיבוריעבו ,אדסח ברו
 .(הבומד פ"ט אוהו אתידבמופב ה"ר

 תא ואצמ יכ םרבשמ ושיבתנ אל תמאבו
 לידגה אוה יכ ,םישקבמ המה רשא שיאה
 רפוסי רשאכ עבש תחא לע ותבישי תא
 יארומא רסילתב שירד ה"רש ,וק תובותכ
 וצפנו ה"רד אתביתממ ןנבר ימייק ווה יכו

 היל יסכו אקבא קילס הוה והיימילג
 אתביתממ היל ומק אברעמב ירמאו אמויל
 יי "לב "אוהש ףאו ,האלבב ה"רד
 ותבישיש ךיא ןיעדוי ונא הזמ לבא הצילמ
 כ הג י"אב םגש 'רע כ"ב" הלדג
 םיראשנה ןנבר םגש םש ורמאו ,ומשל
 עודיבו) תואמ הנומש ויה (הנשה לב) םש

 דומעל אתביתמל וצבקתה הלכה ישדח ינשב ךאש
 ןריעל ןלוב ןיבלוה ויה הנשה לב לבא ןחבמה לע
 תויטרפה ןתבישיב םש ודמלו ןתבאלמ תושעל
 ןירחבומהו ןהבש םירישעה ךאו ,וריעב דחא לב

 םיאנת הרשע םגו ,(ןבר לצא תוידימתב ובשי

 ,: ג תוירוה עמשמרכ ותבישיב ול ויה

 םג ובשי םיברה וידימלת רבלמ הנהו
 ,ותובלמ לוע ולבקו ברד ידימלת לכ וינפל
 רב הימרי ברכ םילודגה ויריבח -ףאו
 םלוכ םהירבחו ןמחנ ברו הרוהי ברו אבא
 וניצמדכו ותערכה עומשל ותבישיל וכלה
 ל ביבכ אבא רב .. הימרי . בה , תא
 אב"יר ל"א א"ב הימרי ברו ה"ר ןיקלוחש
 הימק אתירמא ןיאיגס ןינמיז אהו ה"רל
 אלו יל רמא אלו ע"רכ אתכלה ברד
 אכפיא ל"א אתינת יכיה ל"א | ,ידימ
 ,ידימ אלו ךל רמא אל יכה םושמ  ,אנינת
 יא .אנוה ברל אב"יר ל"א :עק םש ןכו
 רדה הוה -- אתיירב אה ברל היל עימש
 קוב ,ףהה אלו ..היל .עומש . ל"א | ,היב
 שקיב אב"יר םגש רוריבב ןיאור ונא הזמו
 ,ויתובה .תלבק .שרפל ה"ר לש ותערכה

 ןכו



 ארבוע רבעמל רבס "אביר רפה שו
 ךתעד יאמ ה"ר ל"א לאומשד היתוכ
 אוה אלוק ידיל יתאד ארמוח ,ארמוחל
 ,נכ הליגמבו  ,ברד" היתופ אהלמ ו 5%
 אל ה"רש רוריבב  ןיאוה ונא | הזמו) ,ןיקלוח
 רמול דחא םכח הצר רשאב ,אב"ירד ונב היה

 .(זנב היהש

 מ"ב .ןתוקלחמ = וניצמ : ההנחו =. בהן
 ,אשירב ה"ר יירבדו "וקיום עמ

 ברד ירוחא אנהכ בר ביתי : איק ןילוחבו
 ,ה"רד = הימק-::ההוהי - בר בותה הרותה
 דחו ןדידמ דח ה"ר יוחמש ,דמ  תורוכבו
 בר י"שריפו הדוהי בר דפקיאו והדידמ
 יבישחה ה"ר לבא ,ודגנכ בשוי היה הדוהי
 םשב י"רו ה"ר וקלחש ,טי ןילוחכ דואמ
 אנפירט רמאו הדוהי בר  דפקיאו בר
 ריפש ה"ר רמא ,ףירמ אנרשכמו ,רשכמו
 הינימ היל עימש והיא אדח דיפקמ אק
 ןישודיקבו ,'וכו יל עימש אל אנאו ברד

 אנירל הדוהי ברל \ ג"ר הינמושב
 םא יכולמאל ה"רל הדוהי בר ליזא היטק
 ךל יעבימ אל לזימ ה"ר ל"א אל םא ךלי
 רמאש הזו ,תא הבר ארבגד םושמ לזימל
 הרוהי בר ךלמו ב"פ ג"ח ותרנאב ישב
 תוארל אביו וינפל וידימלתו אתידבמופב
 .םיקרפל ה"ר תא

 ןירבח אנוה וארקש פ"עא ןמחנ בר ןכו
 ,: חלק .ב"ב ,:רצ ק"ב 1 עטו ושוב
 ריעצ היה לבא ;הנ .ןילוח בפ מל
 ארוסל דימת אב היהו ה"רמ הברה םימיל
 ,חכ הרנ ומצעב רמאדכ ,ויתוקיפס ררבל
 ב"ב ןכו ,ה"רד הינימ יל אשרבומ ול
 --.הלע = ןל = תרמאו ב- ב"ר | לש ה
 ,זי תוחנמ ,:זטק םיחבזכ ה"רל ביתוא
 ,: די הכוסכ ארוסל עלקיא נ"ר וניצמ בו
 תועובש ,:בלק ב"ב " מש הפ בש
 ךרעב תוכיראב ראובמכו :םי ןילוח ,:חמ
 ,נ"ה

 לוע שלחשב ,בע ןיטיגכ הובא רב הבר
 ;נ"רו הר" היבנל

 2.9 אנוהי בר

 ו 5  תיגעת :רפוסי הבהא רב אדא בכ
 יעבו אעוער תיבב ארמח ה"רל \ .היהש
 הילויע | (לופת אמש ארייתמ היהו)  הייונפל

 אתעמשב היכשמ םתהל א"ב אדא ברל
 שיגרא אתיב לפנ קפנר רתב ,היינפר דע
 לאשש רפוסי :זנ ריזנבו ,דפקיא א"באר
 לאש .,פ .ק"בג | .,חלבמ אמ דריה תל
 (ךלש הקד המהב רמוש ימ) יאמ ךדיד ה"רל
 ןורבקת הבוח ל"א יתשא הבוח ובישהו
 אל ,הינש לכו "וכו הננשכ חוה הינבל
 ,הבוחמ ה"רל היערז םייקיא

 ד"פ ןיבוריעבו ,,אפ םירדנ םתוקלחמ
 ,ומשב רמא ה"רש וניצמ ג"ה

 היה י"אד ארמ היהש רזעלא 'ר ןכו
 חתפנ ז"ד :הכק ב"ב רמאו וינפלמ ענכנ
 ומצע לע) םינטקב םייתסנו (ה"ו) םילודגב
 .(ןכ רמא

 לאומש ינפל ובשי םהינשש בר רב אייח
 : אב תובותכב ולאש ה"רו :זט ןיכרעכ
 ,;בב ..תורוכבכ "ברע ,ה"דל ארה בק
 ז"ע :ר ב"ב ,:הלק :טס תבש ןתוקלחמ
 ,א"ה ר"פ ןיבוריע .,:טמ

 תבשכ ארגנ ןובא .יר אוה רירבח דתה
 ינתו .ףילח .הוהצ הלר . ליגה תחש

 ,ארגנ ןיבא 'רד אחתפא

 חבתשמ ה"רש ,אכ הציבכ אבס איוא בר
 ,אוה הבר ארבגד היונב

 מל ב"בב .ךנמזב ימוטמ תב המ
 היקלח ברו בר רב אייחו ה"ר תא אצמש
 ,והיימק החמו יבוט רב

 היקרפמ ריקעיא (ברר ודימלת) לדיג בר
 ,: רס תומביכ ה"רד

 אדסח ברו ה"רש :אל ןיטיגב אבינג
 .'וכווהיילע אבינג ליזאו ףילח יבתי ויה

 וארק :איק ןילוחב ישא רב אייח בר
 ,אמתי "לז

 ב"בכ .רחי ובשי איבומ רב יקח בה
 ..טל

 ה"רל רמא ,ו ןיבוריע אבר רב ןנח בר
 ,יאלע .גולפת אל

 בה



410 

 ה"רמ העבש .:דכ תודיבבכ .לשוה בר
 ,לאננח ברל ולייש וליז והל רמאו

 זי ןיבוריע ןתוקלחמ קחצי 'ר
 ה"רל .רבח דימלת רטכ היח ארסח בר

 ירפכב .ה"רר .ינשב "הרוחש | ניב שדבו
 ךמש אדסה ל"א "ה"רו ו בפ ןיבוריעכ
 יעבש ,גל מ"בו ,,ז .ןיטיגכ ךלימ ןיארסחו
 ובר וול .ךירצו דימלת .ה"רט .ארפה"' בל
 אדסח ל"א (וילע ותנובש ודשח ה'רו) יאמ
 ןינש ןיעברא רע ךל אנכירצ אל ארסח
 פו

 ה"רכ טעמפ יןקז "'ח"ר היה" תאו
 רטפנ הזהש ב"פ ג"ה "שרדגאב .ראובמכ

 ברש עודיו ,ה"ר רחא םינש רשע ךרת
 ,וחב ק"ומ שרופמכ םינש בצ יח אדסח
 ארקש וניצמדכ דימת וינפל בשי אוהו
 וארקו ,,טי ןילוח ,:די הכוסכ רמ ה"רל
 תיכרב ה"ירל יפיתוא ו צ :ןילוה יב יהב
 רע הואמ וריקה הירו הע םיהפפ 3
 תחיכש אל ט"מ רמאו הירב הברל הוצש
 תבשכ | היתעמש .ןררחמר ח"רד" הימק
 ..בפ

 הכוס ,,ומק תבש ,,הכ תוכרב ןתוקלחמ
 יה הסוס ג דב .תובותב די השיב

 תוכרבבמ ו ןילוח אל .ב"ב ,ךפ ימי
 ארפסה בר ל"א חו ריאיההירא זרכ
 הימופב ןנחוי 'ר יל הרמא םא םיקלאה
 ,זק םיחספ וניצמש המו ,היל אנתייצ אל
 ם"מ .אוה ארפה ברפ "רי תינומ  אעב

 ,ס"קרו ח"בה .תפרנכ ךופיהל" לצו
 ה"רל חלש ,חלק תבש לאקזחי רב ימר

 תרמאד אתיילעמ ילימ ךנה יזיא ןל אמיא
 :ברד חימשמ .ןל

 ה"ר ל"אש :ב ק"ומכ ונמזב אבקוע רמ
 % לכימל תיעב אתיינרוצ

 ,ומשב םירמואהו וידימלת
 המופ. ,,גי. היוגב .ההמ | רעב אבא ?ר

 אבא 'ר ביתו בי הרב הם לח יח
 .ה יתבש .ה"רא אב ה בס יקב ,חימק

 תובותב ,,חצ תומבי ,: גי הבופ ,: גיק ,אמ

 אנוה בר

 ןפ ונס .ה- ןיטינ ,זע.- .םירדג .,:דק .:אכ
 ןיררהנס ,:זק זמ מ"ב ,:ע ןישודיק ,,טפ
 .ינפל ראפתה אבא 'רו  ,.גלק ןילוח ,: ל
 אמוימ רמד ייח רמאו י"אל ואובב ז"ר
 הימק הפ ןוחתפ ןל הוה אכהל רמ קילסד
 .:זנ ןילוחכ הינליאשו ה"רד

 היקרפמ רוקעיא אדבז רב אבא 'ר
 ריא ותשמו ז ' תובותכבו :' : דס \ תומביב

 ל"צ אדבז רב אבא ר"א ה"ר רמא ובלח
 ,ה"רא ארבז רב א"ר ךופיהל

 ה"רל ביתמש וניצמ לאומשד הובא
 הלוגה שיר אמק ה"ר אוה לבא ,ט הליעמ
 ,יבר ימיב רטפנש

 הימשמ רמא אינורגהמ ימיבא
 ,: ד

 ,,וס ןימינ ודימלת אניבא 'ר
 .:הל תוחנמ ה"רא אכירא אחא בר

 ם רח היפק ביתי אבא רב אחא בר

 ,.טמ ןילוח
 תבש ה"רמ יעב ףסוי רב אחא בר

 ,,מק
 :רס תומבי רמא בקעי רב אחא בר

 היקרפמ רוקעיא והלוכו אניוה יבס ןיתיש
 המכחהו יאשפנב ימייקד אנאמ רבל ה"רד
 ;כה

 ה"רל היתקיפא אנא רמא איקש יחא
 ,;:הכ הציב ילישל יניהמ (ט"ווב אסבב)

 ר"פ הכוס ומשב ארגנ רב ובייא 'ר

 תומבי

7 

 ווה י"אד יבישח ינהכ יסא 'רו ימא 'ר

 טיג .,,בכ :הליגמ ה"רל | יפייכ
 הוה אל םתה ןניוה יכ ורמא ,הב ק"ומבו
 םיחספ ןתוקלחמ ,הינימ ןישיר יולדל ןל
 הנ

 תובותכ ה"רא אניטק בר רב לאינד בר
 .י"ה א"פ ןיבוריע ,,וצ

 ב כ ממ לביק איי רב אנוה בר
 .,איק

 תורוכב הבר ה"רמ יעב איעשוה בר
 :ול

 כ



 הימקל תלייע יכ הברל רמא ,זי םשו ,:זל
 ,הינימ יעב ה"רד

 ןיבוריעכ ודימלת היה "ב אנונמה בר
 ארסח ברש רפוסי :םכ ןישודיקבו ,,גס
 לודג םדא אנונמה ברש ה"רל ' חבתשמ
 הייזח אתא יכ ,ולצא ואיביש ושקבו אוה
 תסירפ אל ט"מ ל"א ,ארדוס םירפ אלד
 והנירדרהא ,אנביסנ אלד ל"א ? ארדוס
 דע יפאל תיזח אלד יזח ל"או היפאל ה"ר
 .תביסנד

 ,: נו ןיברע' ההארחה
 רמאש ,טכ תוחנמכ ודימלת אריז 'ר

 תוכרבו ,ה"רד הינימ יל השרפמ ירידל
 רמא ז"ר ,'וכו ה"ר יב ןניוה יכ רמא ,טל
 ב"ה יר"פ תוכרבה .,1ג/ןילהה "מ קמה
 ןושלה ראשנ ןכו ,ה"ר םשב אריעו 'ר
 ז"פ תבשבו ,ה"רא אריעז 'ר :אי תינעתב

 ,םירבד המכ ומשב רמא חכ"ב"ה
 ,:אכ הטוס ה"רא אקירז 'ר

 ..הכ ק"ומ וינפל .שמיש אנח בר
 .גל תוכרב הימק ינת אכירא אייח בר

 ,ס"קר תסרגל
 ח תינעת ה"רא ןיבא רב אייח 'ר

 ,זכ ןישודיק  ,,חמ תובותכ
 .,חנ ןישודיק ,,מק תבש

 הליגמ ,ז בס :'\ תוכרב  ה"יחא הבל ה
 רוקעיאו ,: טכ :ח מ"ב ,,וכ ק"מ כ 7
 אנא רמאו ,: דס תומביכ ה"רד היקרפמ
 הליגמבו ,:בל תוחנמכ 'וכו ה"רל היתיזח
 ,בר םשב אנוח 'ר ובלח 'ר א"ה א"פ

 םיחספ ה"רמ יעב .אנניח רב "אנח" בר

 : וק
 רמ * ה"רל ארק "יאלינה! רב אנה

 ,,מ הציב ה"רד הימקל אתא ,זכ הליגמכ
 ארמ ה"ר ירד א"פש רפוסי ,חכ הליגמבו
 הצרו יאלינח רב אנח בר הארו היפתכא
 הצר אלו ה"ר וחינה אלו ורובע תאשל
 ,היתוליזב .ירוקייתאל

 ..ע .ןירדהנפ ה"רא אדלומ 'רב נח בה
 .,וטק ק"ב ונמזב אשיב ןנח

 וי

 ה"רמ לאש
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 אריפח אלס ברד הוחא הדוהי בר
 ,:ה תוכרב רמ ה"רל ארק

 ידבז רב הרוהי ברד" ריחאל .ה"ר חלוה
 .ד"ה ג"פ ק"ומ ימלשורי

 ,ו בנ תוכרב ה"רא "אנינח רכב יסוייה

 ..גס תובותכ ןתוקלחמ
 יכ רמא קהבומה ודימלת ףפוי בר

 בר ביתי ,וטבק תבשב ה"ר יב 'אניוה
 ,:אי הכוס ,,ז ןיבוריע ה"רד הימק ףפוי
 ה"רמ יקב .,,דע :ןילוח "עבה קב
 הב תוכרב

 ,יבמ הכוס ה"רא ןאישא רב קחצי 'ר
 ..טל ןימוג

 ,וד .תובותכ ה"רא אגינת רב קחצי" "ד
 .איננח רב אתיא :הל םירדנו ,אס םשו

 ('בסמ) ינת .הדוהי :םרד .הירכ קחצי '"ר

 , וייהדנ .ה"ח יב, הרב
 ,: גל םיחספ ה"רא אתרמ רב קחצי 'ר
 .:גכ תבש ה"רא הפידרר רב קחצי 'ר
 ה"רא אתרמ רב לאומש רב קחצי בר

 ,: אכ תובותכ ולאשו

 ו בו יק'ומ ...ה"רל . ביתוא ..אגהכ בה
 ה"רד הימק הדוהי ברד ירוחא כ"ר ביתי
 אנהכ ה"רא ,הק ןיבוריעבו :איק ןילוח
 ,ינהכ עייסמ

 הימק םגמגמקו ירק הוה יטוב רב יול
 ,: אל הליגמ 'וכו ךשפנכא ל"א ירוראב ה"רד
 ,יטנפ רב יול אתיא ח"ה ג"פ םש ימלשוריבו

 תומבי ה"רד הימק דיבז רב השנמ בר

 ,:םי
 .: גי הבופ ה"רא אדג רב אישנמ בר
 ןיבוריע ה"רד הימשמ שרד ארטוז רמ

 ,: אמ
 אבא 'ר חלש :ופ ןיטיגב רמ רב ירמ

 == ח"רמ יעבו 'רס ' רב /\יהטל אהבו רב
 ,הישפנ חנ יכהדא

 ,:המ ןילוח ה"רא ילאנ
 תבש וכי ,ה תוכרב ה" רא הרפס בח

 ,וט  ןיררהנס  ,,אב ק"ב הק תמו הפ
 ,: מ תוחנמ

 אבר
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 .דנ תבש ה"רל אבר ל"א וניצמ ,אבר
 אברש ובתכ די תורוכב 'םותהש ףאו
 המ יפל ןעי הז ,ה"ר תא האר אל
 ,אבר רלונ .הדוהי .בר תמשב ןיסרוגש
 תריטפ ירחא םינש 'ב אבר דלונ הז יפלו
 םב"מרה .תפרג ונראב . רבב לבא ,ה"ר
 ,אבר .דלונ הדוהי בר תמ אלש רע ל"צש
 רטפנו הנש דע ךרעל אבר יח תמאבו
 ב"פ נה .ב"שרד תרגאב ..ראובמכ . פרת
 רתויחרת תמש ה"ר תריטפב היה כ"או
 הכזש דואמ בורק ןכלו הנש םירשעמ
 ודימלת היה אברש ןעי ךאו ,ותא רבדל
 ארופל אב אלו ,אעדרהנב נ"רד קהבומה
 ךא ה"ר םע אבר רבריש וניצמ אל ןכלו
 רב םרפרל אבר לאש ןכלו ,יארקאב
 ילימ ינהמ רמ ןל אמיל :כ תינעת אפפ
 ול | רֶפסְו ה"ר דיבע הוהד אתיילעמ
 ,ותונקז תעל השעש םילודגה וישעממ
 הוה אברש ריח .םיחפבב ירניצמ בו
 קיפנו ליאוה רמא אזוראו אקליסא ררהימ
 םיאלכ וניצמש המ לבא ,ה"רד הימופמ
 ל"צ ם"לב םש ה"ר םשב אבר מ"ה א"פ
 .ה"ר יםשב יא  'ר

 יעב .(הקוקח ס"קדבו) יאקליח רב אבר

 (ום,ויבדריע הרט
 זי ןיבוריעב קהבומה ודימלת היה הבר

 ,ול תוחנמבו ,ה"רמ יאעב הבר רמאש
 :מ ,מ ןיבוריעבו ,יל ארבסא ה"ר ,רמא
 תוסביבו היריב ןניוה .יכ הפר :רפא

 קיר 0 .בעק ,ב"ב  ,,ןב . ןימיג אפ
 ךל יעב אתרואלד הב ןייע קופ הברל
 (יעשוה בר ל"א . זי" תורובבו .,ךנימ 'ה"ר
 ריזנבו ,הינימ יעב ה"רר הימקל תלייע יב
 ,הירא הבר רסא :במ

 .רכ ליב ה"רמ יעב ןתנ רב הכל
 ,.אס .,5,ןיבגריע הכא ,אבא .ךכ פר
 תסרנו ,ה ןיבוריע ה"רא אמה רב ימר

 ה"ר :חי םיחבזבו ,אבא רב ימר ש"ארה

 הינביזפשוא רב היל ימר אזיגראל עלקיא
 רב ימר איינשר איההד הנימ רב ל"א --

 תסרנ רתוי חונו רמול א"א הזו ,אמח
 ישילשה ה"ר אוהש וא ,ה"רב הבר ק"צ
 ,ןמקל ראובמב

 ה"ר יב הדנ ינת לאומש רב ימר
 4 זי הדנ

 ,,אי תורוכב ה"רא יבזיש בר
 ,: זי תועובש ה"רא אבש רב לאומש בר
 ה"רד הימק ינת קחצי רב לאומש בר

 ..ול ןיבוריע הינימ יעב ,: גיק ב"ב : ח הליגמ
 ומכ קהבומה ודימלת היה תשש בר

 : טס תובותכ ןנע ברל ומצעב רמאש
 ה"רד היקרפמ ריקעיאו ,ובר אוה ה"רש
 ,ה"רא .תשש בר :בע  מ"בו ,:רס םש
 ר"א ה"רא :בק םיחספ וניצמש המו
 .ף"ירה תסרגכ הדוהי רב ה"ר אוה תשש

 ה"רל היתיזח אנא רמא אפילחת בר
 ;חכי ק"מ וכו

 זמ ק"ומ ה"רא םוחנת 'ר
 אלו ורשעב אל האגתה אל ה"רו

 היה וצפחו ועשי לכ ךא ותמכחו ותרותב
 ,.זכ הליגמ שרופמכ םיינעה סנרפל

 לבבד דיפח ול ואדק םנח לע אלו
 לודג דיפח היה תמאב יכ :גכ תינעת
 ה"ר קיפנ הוה יכ :ג תוירוה רפוסי רשאכ

 בר יבד יאנת הרשע יתיימ הוה אניד יבל
 ,ארושכמ אביש ןייטמינד יביה יכ הימקל
 וב שיש םדא לכ ,ו תוכרב רמאש הזו
 : עדויש לכ  ,ןיעמשנ וירבד םימש תארי
 םידקי םולש ול ןתיל ליגר אוהש וריבחב
 אגרשה ומצעב קילדמ היהו ,םולש ול
 דמל תאזה הדמהו) ,טיק תבשכ תבש דובכל

 וידימלתל ירק היהו ,(: גב תבשב ארגנ ןיבא 'רמ

 .:.בב. תוברבב :ותובר
 ל"א ח"ר יפמ דמחנ רבד עמששבכו

 ,ז ןימינכ ךלימ | ןיאדסחו ךמש אדפה
 בר ,ה"ר ל"א וירבד לע ח"ר ביתמ א"פו
 ,,בפיתופרבכ ךתווכ יאק הבהא רב אדא
 וכייתווכ וא ןיתווכ אתכלה נ"ר ולאששכו
 אבבל ותיברקמד  וכייתווכ אתכלה ל"א
 ,,הס ב"בב אתולג שירד

 ריפקהשבוי



 183 אנה בר

 ה"ר רמא וילע הדוהי בר דיפקהשכו
 היל עימש והיא אדח ריפקמ אק ריפש
 ,יטי ןילוחכ יל עימש אל אנאו ברד הינימ
 היערז ףוסכילד יל סח לאומשל רמאו
 דישחה א"פו ,:זמ ןיכרעכ "ידי "לע ברד
 אתינעת ןיעברא כ"חא בשיו אדסח בר תא
 יגח ברו ,.גל מ"בכ םנח "לע ודשהד לע
 היל ךיפהתא א"פש וילע ריעה ודימלת
 ,אתינעת ןיעברא ביתיו ןיליפתד העוצר
 אבס איוא ברל בישה א"פו  ,,הכ ק"ומכ
 הבר ולאשו "חרפ אברוע, קוחש ךרדב
 לודג םדאד היוגב חבתשמ רמ אה הירב
 ינא ריבעא יאמו רמאו ונבל הדוה ,אוה
 תאו ,,אכ הציבכ תושישאב ינוכמס םויה
 תחיכש אל ט"מ רמאו הוצ הירב הבר
 היתעמש ןודחמד אדסה ברד הימק
 ,.בפ תבשב

 דובכ לע דיפקהש וניצמ א"פ ךא
 ברש ,טס תובותכ רפוסי רשאכ ותרות
 יכ םלש ןירבח אנוה ה"רל החלש ןנע
 רושיע הבגא ךמקל .אתתיא אה איתא
 הרוח בטיה ז"עו) הימק תשש בר ביתי ,יסכנ
 םג עדיש רשפאו ןירבח אנוה וארקש לע ה"רל
 (האלקח ןמחנ נ"רל ארקש :חע תובותכד השעמהמ

 ועיבשהו תשש בר ודימלת תא חלש ןכל
 ןנע, ול רמאי הכו ורובדמ הנשי אלש
 יב ביתי ןאמו ילמלמממ וא יעקרקממ ןנע
 ינפל תשש בר אבשכו ,"אשירב אחיזרמ
 היבר ה"רּו- הבה רט .ל"אג רטיטפ וע ב
 רמוא אל םא ינתמש יברש ןעי ךאו הברד
 ומשמ ךל דיגהל ינא חרכומ ןכל וירבד
 ז"ע ןנע ברל הרח בטיהו .רמאש המ
 חלשש ,ה"ר לע לובקל אבקוע רמל אבו
 יל חלשד אחיזרמ רועו ןנע ןנע ןושלב ול
 אלד ארָבג ל"א. -- ההינ אמ \ אנעהו ואל
 ותארקלו ה"רל חלשי אחיזרמ והינ יאמ עדי
 ,"+ ןירבח אנוה,,

 היה י"אב יח ןנחוי 'ר היהש ["ב" הנה

 רטפנשכ לבא ,לבבב רודה לודג ךא ה"ר
 תעל היה הזו ט"צקת תנשב ןנחוי 'ר

 ימכח לכ םג םהילע ולבק זא ה"ר תנקו
 וגאבה רשאכו םהילע שירל ה"ר תא י"א
 'רו ,וינפלמ ענכנ היה א"ר םנש ליעל
 ,: טנ ןיטינכ .ה"רל יפייכ ווה יסא 'רו ימא
 שאר ה"ר ח"ה א"פ הגינה ורמאש הזו
 פ'עא) ינהכב ירק הוהו  ,תוטמה לכל
 ויתודרט לכ ירחאו ,:טנ ןיטיגכ (היה לארשיש
 םיעבש בותכל יאנפ ול אצמ תוברה
 הרות ירפס (העבש ס"קד תסרג ןוכנ רתוי)

 ב

 רב םרפרל אבר שקיב :כ תינעתבו
 ה"ר לש םילורגה וישעממ ול רפסיש אפפ
 היתוביסב אנריכד אל היתוקניב ובישהו
 ול ןיקפמ ויה ןנועמ םוי לכבש | ,אנריכד
 לכו אתמ הלוכל רייסו אבהדד אקרהוגב
 יאו הל רתס הוה אתעיער תווהד לתוכ
 הל ינב הוה התונבל םילעבהל רשפא אל
 היחולשל רדשמ הוה תבש ברע לכו ,ולשמ
 ןיבז יאנינל שייפ הוהד אקרי לכו אקושל
 אתפיר ךירכ הוה יכו -- ארהנל ידשו היל
 ךירצד ןאמ לכ רמאו היבבל חתפ הוה
 אניצמ והלוכש רמא אברו ,לוכילו יתיל
 ,אהמ רבל אנמייקמ

 ,ויתונבו וינבו ותשא

 ,פ ק"ב ,:זנ ריזנ וניצמ ותשא םש
 רב אדא ברו ,"הבוח, תארקנ התיהש
 חלגמ ןאמ ךדיד ה"רל א"פ לאש הבהא
 רמא | ,"הבוח, ול .בישה יאמ ךדיד --
 וימי לכש ורמאו הינבל ןירבקת הבוח
 בורקו ,ה"רל היערז םייקיא אל אב"ארד
 הינשה ותשא התיה הבוחש רמול דואמ
 םייקיא אל הדילוה רשא הינבו ,ה"רד
 תא ול הדלי הנושארה ותשא לבא
 ןהמ :זב הלינמכ תונבו םינכ' דעו הבר
 ול רסמש הבר ונכמ טרפבו הכרב האר
 ווב ,ןילות ,.ב ק"מ בג תורסבפ תת
 ה"רו ,תצבוקמ הטיש תסרגל :ומ הליעמ
 הברו ,,טמ הטוספכ ךב שי הרהמ ינב ל"א
 ירמ אבא רמא יכה רדימת רמא הירב

 ןיטיגב
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 ידהב םק זא | ,וינבו .אייח 'ר .לצא ןוראה | יבמ , ובאו זי ,אכ קב מב ןימינב
 ,,ה ןירדהנסכ

 וותונמ םוקמו ותרימפ

 'ר חלששב :ופ ןיטיג הרכזנ ותרימפ
 ה"רמ .יעב רמ רב ירמל אדבז רב אבא
 ,חכ ק"ומבו ,ה"רד הישפנ חנ יכהרא --
 וגייד אק הוה םואתפ הישפנ חנ ה"רש

 אלא ש"ל ביירהמד אגוז והל אנת ןנבר
 תורובגל עיגה לבא תורובגל עיגה אלש
 ליעל ונראב רבכו ,הקישנ תתימ איה וז
 יכ ,הכ םשו ,םינומשמ הברה רתוי יחש
 ת"פ יבותואל רובס ה"רד הישפנ חנ
 הייחבד אתלמ ארסח בר ל"א היירופא
 ? היל .דבעיל  םוקיל אתשה ,ל"ם אל
 ה"רל היתיזח אנא אפילחת בר רמאד
 ת"ס חנמ הוהו היירופא בתימל יעבד
 ת"ס ביתואו אעראא ארכ ףכו הילע
 ,אבבמ אירופ קיפנ הוה אלו | ,היוליע
 לע וחינהל וא ןיגג ךרד ילושלשל רובס
 רמאו אדסח בר םחינה אלו תרחא הטמ
 חתפ ךרה ודובכ םכח הינימ \ אנרימג
 ,והוקפאו חתפה ורבשו ,הנושארה הטמבו
 היה יואר רמאו ודיפסה ודימלת אבא 'רו
 | לבבש אלא הניכש וילע הרשתש וניבר
 ,ול .המרג

 ימא 'ר ואציו י"אל ולעה ונורא תאו
 אליא 'ר ךא | ןוראה תארקל יסא 'רו
 ודלש ןיאש ובשחש קופנ אל אנינח 'רו
 י"אב רבקיש הוצ ה"רש י-ט"פ ר"הקבו) תמייק
 אתולג שיר ה"ר וארק םש ךא הבר אייח 'ר לצא
 היהש הנוכהו ד"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריב אוה ןכו
 (הלוגה לכל שיר היהש וא אתולג שירה תחפשממ

 הרות . .ץביר ה"ר .,היחנינ .וכיה| ירמא
 ,לארשיב הרות ץביר אייח 'רו לארשיב
 אנא אגח בר ל"א היל לייעמ ןאמ ירמא
 -- יאדומלתל היתמקואר היל אנלייעמ
 אמויד הירבועב יעדיו הימק היל עמשמו
 ביתיו ןיליפתד העוצר היל אכיפהתא דח
 היהש ד"ה ט'פ םיאלבבו) ,אתינעת 'מ הילע

 תא ואיבהשכו (הנש םינומש ןב אגח בר זא

 תיעביא אגח בר הייזח ארונד .אדומע
 .קפנו ונוראל היפקז

 בר . לודגה ודימלת בשי  ומוקמ לעו
 רטפנש הדוהי בר תרימפ ירחא אדפח
 תרגאב שרופמכ ה"ר רחא םינש יתש
 ,בפו בח ,ג"שרד

 (ב אנוה בה
 ,הנוח 'ר םימעפל ארקנ ימלשוריבו
 ₪06 לטלתו , :ילכב כ"ג היה: אוה

 ב"ה ב"פ הליגמו ב"פר תוכרב ימלשוריכ
 אנוח בר ןועמש ארסח ברו ה"רב אבא
 אנוח 'ר ב"ה א"פ ןיטיגבו ,אנוה בר םשב
 ,רמא אנוח 'ר םשב

 בחו ביפ" ה"רכ י"אל : הלע ה" הזו
 תיב שארל ןניקלפ אכהל ןניקלס רכ ה"רא
 י"אבו ,לבבד אילקיד ןאמח ןיוהו ןיתלב
 רשפאוו"ה ג"פ אמויכ ןמתד ןנבר םשב רמא
 !רעק תמורת. רהוב רכזנה ה"ר | הוש
 היל ןעדומתשא אלו םתהל קילס ה"ר
 הב לא ךכ. הרוהי ברו :ריעז .הוהד ןיגב
 ,אתיירואד הלמ אמיא

 וניצמש הזו א"רמ לביק ה"ר הזו
 תוכמ :בניימ"יב "ו דנ תבשכ  א"רא ה"רא

 א"רש ברד ודימלת ה"ו תויהל א"א הזו) !י
 לביק ןכו = ,(:הבק ב"בב םילודגב חתפנ וארק

 ו ירמי היר יעבש אי ב"בכ  ימא 'רמ

 תוכרב והבא 'ר םשב אנוה בר וניצמ ןכו
 7 םשבי רמא'ה"ר .";ה"הס" הח"פ

 | פק" רכ םשב י,נ"ה ןץ"פ יתאפכ

 ל רב ןימינב 'ר  םשב ןההומ"פ
 הב ה ריא  ה"רא ' ,כ- קיומו ,ב"פס
 'ר והל רמא הל ירמאו ןנחוי ר"א אבא
 לכקל הכז הז ןושללו) ה"רלו אב"חרל ןנחוי
 םוי וליפא ןידה והל רסמ י"רש | ןנחוי 'רמ םג

 ה"ר ג"ה א"פ הלרע :דכ תוכרבו ,(רחא
 אחא 'רו ה"ר ג-א"פ ר"הקבו  ,ןנחוי ר"א
 ,ייפליח םשב

 נ"ר םשב רמא ג"הס ג"פ תיעיבשבו
 וסע ןמחנ רב ש"ר םשב ,בקעי רב

 ןועמש
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 'ר םשו ב"ה ט"פ תוכרב אירטמק ןועמש
 ,ינוח

 'ר םימעפ הברה םישרדמב וניצמ ןכו

 ר"בכ " גה"יר לש "ונב א"ר "'םשמ נוה
 ,ג"פ"פ ,טדטל"פ ,רחול"פ ,דדחב"פ ,גיחא"פ
 ,טדתישארב אמוחנת

 ןיעל ותוא וחלשש דע לודג :םדא היהו
 ה"ר ,ה"ה ב"פ הכופכ שדחה שדקל בט
 אלו אמצ היהו הנמימל במ  ןיעל לזא
 ארפס ןנחוי 'ר תכוסל אתאד דע םעט
 א"פ ןירדהנסו א"ה ג"פ ה"ר ןכו ,אתפוגד
 (ד"עבל) קחצי רב לאומש בר רמאש ב"ה
 אוה הבר שנ רב ה"רד עדי תאד ןיגב
 ? היב רפכ תא

 אנוה בר  ג"ה ה"פ ש"עמ ימלשוריבו
 פ"עאש השמ ינפה 'יפו רשעמ ביסנ אל
 עודיו) רשעמ חקיל הצר אל" ןהכ היהש
 ,(: טנ ןיטיג שרופמב לארשי היה בר דימלת ה"רש
 ב"ב חכומדכ :תוניידב = תונמתה ול. היהו
 אדבוע היל הוה יאקדופק יאני 'רש ח"פר
 ןב הדוהי 'רו אנוה 'ר היל * ןינייד  ווהו
 ,ימא 'רו יזפ

 ז"הס א"פ ה"ר ,ח"פר םיחספ וניצמו

 'ב :ּהס . ב"דפבו הנוח "ד םשב הע ל

 היִרכז !רו...ןיבא. הב ..עשוהו ירו אנוה

 סרג ידב"פ ר"ורכו .,ירמא יל רד ועמה
 א וה וה

 הליגמ .אנוה 'ר  םשב ןהב רב א -
 כ"רדפ | ה"ר "םשב היינב רו ,/איהמ

 ,בדחי"פ לאומש 'דמו בדא"פ ר"ורו :דכ
 ,היינב 'רו ה"ר סרג מ"פ היתחבו

 ,(ג אנוה בר
 ,אנוה בר וא אנוח 'ר ארקנ ימלשוריבו
 ףסוי ברד  ודימלת ילבב ' "8

 ב"ה ז"פ אמוי ,ד"הס ג"פ הכוס וניצמדכו
 ברד הימעט רמא ףסוי בר םשב אנוח 'ר

 םשב ה"ר ה"ה'ב"פ ןירדהנסבש "וכו נוה
 ה"ר סרג א"כ"פ לאומש ''רמבו ,ףסוי 'ר
 ןוב 'ר :יב יסוי 'ר "פרי אמוובוח ושלב
 'ר ב"פר תוכרבו ,ףסוי בר םשב הנוח 'ר

 םשב הרוהי בר ףסוי פר  ירוא 'ר העח
 בר םשב אנוה 'ר אי"בי"פ ר"בו ,לאומש
 | .ףסוי

 הימרי 'רד ודימלת "היהו "אל הלעו
 ףסוי רב קחצי 'רו 'ה"ר: ביתי אי ושוב

 יכה יקדרד ל"א -- הימרי 'רד הימק
 ה'ר) "ןיבר ביתי נפ תבש ' ןכו

 היקזח 'רו "ה"ר םיחבזבו ,הימרי "רד .הימק

 ח"פ תומורתבו ,ירמא הימרי 'רד ידימלת
 רבו : ,הימרי זר םשב * התח "יה

 אנהכ בר םשב הימרי 'רו ה"ר ז"אל"פ
 ,ירמא היכלמ רב

 תוכרבכ אחא 'ר םשב ה"ר וניצמ ןכו

 אמוחנת  ,דדא"פ = ר"וח = ,זנהב"ה \ם/ב

 האפכ ןיבא 'ר םשב רמא ןכו ,א-ארקיו

 ןיבא רו  "ה"ר" ד"חמ"פ" ד"בבה .,בחומ
 יד םשכי ה"די דא פ ר"ורכו .,םיח ב

 י'ר םשב "ח"ר ,דרכ"פ "יי ריקיוב ו וה
 .ץבעי

 ןישודיק ,ה"ה ו"פ ןימיג ,ז"ה ג"פ האפבו

 ירו אנוה +'ריה"ה ' ריפה םיבו ומ

 ר"ורבו ,יפוי 'ר היבגל ןוקלפ היקזח 'ר סחנפ
 .לאומש םשב ה"ר דדא"פ

 (הנוי 'ר לש ונב) אנמ 'רד וריבח היהו

 ירשימ יעב אנוה 'ר א"ה ו"פ תיעיבשב
 םיתח ךל אה ל"א אנמ 'רד יבגל אתא - -
 הימע םק רחמל ,םתחימ יוליע ליבק אלו
 ,אוידמ "רב פיוחצ ר

 ולכי אלו י"אב תוריזגה וברתנ וימיבו
 רמא א"ה א"פ םיחספכ איסהרפב דומלל
 אתיטוב ןיליאב ןיקרע ןניוה רכ אנוה 'ר
 ,תורג ונילע ןיקילדמ ויה הבר  ארדסד
 ,םוי אוהש ןיעדויונייה תוהכ ויהש העשב
 אוהש ןיעדוי ונייה םיקיהבמ ויהש העשב
 ,הליל

 יתוחנה לכ םע דרי זאש הארנה יפכו
 ודרי זאו אברו ייבא ימי  ףוסב לבבל
 םגו ימיד ברו ןיבר ומכ י"א ימכחמ המכ
 וניצמש המ ,אבא 'רו .אדיבו ' ךב יפו 'ר

 ר"א -- אמח רב .ימר יעב' העםיהפ] |

 .יסוו
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 היקוח יהו. .ה"ר - שת אדיבו רב יפוי
 : חי םוחבוכו .,ירמא הימרי ירד .ודימלת
 רב היל אמר אזינראל עלקיא ה"ר
 ימר היינשד הנימ רב ל"א -- היכיזפשוא
 ה"רל אבר ל"א ,אל הרומתבו ,אמח רב
 היביתיא :ול םיחבזבו ,ךל איעסמד אינת
 .אבא 'רל ה"ר

 היירצוב הנוי 'ר ךא וניצמ וידימלתמ
 המ לבא ,ג"ה ב"פ ק"ומ אנוה 'רל לאש
 אמוהנת 'ר ימלשוריב םימעפ המכ וניצמש
 'ר אוהש הארנ הנוה וא אנוה 'ר םשב
 אמוחנת 'ר ךרעב שרופמב ןהבה אנוה אבא

 ,אבא רב

 .(ישא בר ןמז) אנוה בר

 םוקמ לכו בלמ תמכ חכשנ הז ה"ר
 בר םע ה"ר תא תופוסא ילעב ואצמש
 ןומדקה ישא בר אוהש ורמגו ונמנ ישא
 בר ךרעב ונראב רשאכו היה אלש המ
 םע ךאש הארנ ארמגב ןייענשכו | ,ישא
 ,ירמו ליקש רימלתה רדסמ לעב ישא בר
 אניזח עשוהי ברד הירב ה"רא ,במ תבשכ
 אמלד ישא ברל .ה"ר ל"א -- אברל היל
 לע רמול םוקמ םוש ןיא הזבו ,םתה ינאש
 ה"ר ירבד לע יאק יכ ןומדקה ישא בר
 יעב .ם תבש וניצמ ןכו ,עשוהי ברד הירב
 ביתוא..!ם עבו ישא ברמ | ה"ר .הינימ

 בר ינפל בשיש ןיאור ונא הזבו ,ישא ברל
 רמא :ול תבש וניצמש המ לבא ,ישא
 ק"בו ,ה"רד הימק אנמיאק הוה ישא בר
 ,הלר ב נידה | יכ ישא כה .רמא = ,דיק
 ס"קד תסרגכ אנהכ בר יב םש ל"צ תמאב
 ,ש"ארה תסרג אוה ןכו

 ג"הב םינושארה תורוד לעב ןואגהו
 לעב היה ה"ר הזש תורורב תויארב ראיב
 רצוקב תמו ישא ברד וריבח אניבר תוחא

 כ"חא ויהש םינב ינש וירחא חינהו םימי
 תייר רב .ןמחנ .בר ב (א תותח ילורגמ
 ןיבא רב ידיא בר .רחא ארופב ךלמש
 תנשב ישא בר רחא הנש םישלש רטפנו
 ,ג"פ ג"ח ג"שרד תרגאב אבומרכ זטרת

 ןהכה אריעז 'ר לש ויבא אנוה בר--אנוה בר

 םש אבומדכו ןורחאה אניבר אוה ינשהו
 (ופשת ל"צ) .איתת תנש וילסכב ג"יבש
 אוהד אנוה ברד הירב אניבא אנבר ביבש
 ורמאש הזו ,הארוה ףוס אוהו אניבר
 ארמח הידיב הוה אניבר :ק תובותכ
 אתא -- היתחא רב אמתי אטוז אניברד
 םוקמ םושב וניצמ אלו ,ישא ברד הימקל
 זאו אניבר ודוד םע רכזנשכ ןאכ ךא ,הז םש
 לבא ,הז םשב וריכזה ןכל ןטק םותי היה
 ודוד ןיבל וניב לדבהה םלוכ וערי כ"חא
 ומאו ,אניבר םהס םשב והוארק ןכלו
 ויבא תוגהנתה תא דימה ול  הרפמ
 םא יל הרמא אניבר רמא :טל תוכרבכ
 ךובא :חפ תוחנמ ןכו ,ח"רכ ריבע ךובא

 ,'וכו ליכא הוה אל
 םירדנכ ויבא תרות ול רסמ רמירמ ןכו

 פה ,המורמ יל .רמא ,אניבר .רמא :ם
 ,צ םשו ,ףסוי ברד הימשמ ךובא רמא
 הימשמ ךובא רמא יכה רמירמ יל רמא
 אניבר אוהש רמול א"א הזו ,יפפ ברד
 הברה שישק היהש ישא ברד וריבה
 םירבד רמירמ ול רמאי ךיאו רמירממ
 ,רורב הזו ,ויבא םשב

 ,אחא 'ר לש ויבא אנוה בר
 וידימלת ולאש בידט"פ הבר רברמבב

 וניבר ונתדמל אחא 'ר לש ויבא ה"רל
 ,תורבדה תרשע לע ןירבוע תפאונהו ףאונה
 אמוחנתב לבא ,אשנ אמוחנתב אוה ןכו
 אחא 'ר לש ויבא אנינח 'ר סרג רעבוב

 ,רשת זמר אשנ טוקליב אוה ןכו

 ,ןהכה אריעז 'ר לש ויבא אנוה בר
 ימלשורימ אב תועטהו בלמ יודב ארומא

 אנח רב רב אבא ל"זו ה"ה ח"פ תוכרב
 אריעז 'ר הוהו ןילכא ןיבתי ןווה אנוח ברו
 ח"בב אבא ל"א -- ןוהימוק שמשמו םיאק
 יובא יוליע סעכו ןיעמק אתירוח ךדי המ
 םיאק אוהו עיבר תאד ךתסימ אל ל"א
 ז"רש וילע רזגו -- ןהכ אוהד דועו שמשמ
 לופלפ השע "הסבו ,שמשי אוהו בשי

 לודג



 ידיא רב אבה בכ. -אתדנב אנוח בל

 ח"בב אבא לש ונב היה ז"ר םא הזמ לודג
 ינפה 'יפכ תמאהו הננש אוהו ,ה"ר וא

 אוהו רואיב רתויב ראבנ ונחנאו השמ
 תחת ליצב) אנח רבו ,אנח רב רב אבאש

 שמישו דמע ז"רו לוכאל .ובשי  (אנוח בר
 ךדי המ ו"רל רמא ח"בב אבאו םהינפל
 אנח רב ונייה יובא וילע םעכו ,אתירוח
 וה ז"ר אלה 'ל"או "נב 9 םעב
 ז"רש וילע .רזג ןכלו (וכרעב ראובמבו) [הכ
 .םהינפל שמשי אוהו בשו

 איבמ ט"ם ףלא זמר ארזע טוקליבו
 ובשי ה"רו (הבר אוה) אבאש הנוכנ אסרג

 ,ןוהימוק שמשמ אריעז 'ר  הוהו לוכאל
 םש ךא ונבתכש ומכ כ"ג אוה שוריפהו
 ,ח"בב הבר ךרע ןייעו ,ףוסבל שבתשנ

 אנח ברי ךרע  ,אתדנב אנה ל

 ,האתרגב
 ,אבא רב אנוה בר

 רמאש הוצת ןשיה אמוחנת רכזנ
 אוה לבא,'וכו ןיבירק תונברקה ויהש העשב
 אמוחנתכ אבא רב אייח בר ל"צו ם"מ
 ז"פ האפב אוה ןכו הוצת ףוס רעבוב
 ה

 .ןיבא רב אנוה בר

 דימת רכזנו י"אב היה הזה ארומאה
 םוקמ םושב  רכזנ אלו .אנוה בר םשב
 וירבד לכו ,ילבב היהש תוא הזו ימלשוריב
 אברל הלשש ,אכ ה"רב לבבל י"אמ חלש
 ב"בו ,'וכו תבט תפוקת הכשמד תיזח דכ

 הדש רכומה ןיבא רב ה"ר חלש אנ
 והבא 'רו אבא 'ר םרב -- התנק ותשאל
 : הנ םשו ,!וכו ורמא רודה ילודנ לכו
 -- םו"כעמ הדש חקלש לארשי חלש
 לכו = :אעליא ירו \ןיבא- = וה ב
 ה'ו חלש הז לכ) 'וכו רבדב ןיוש .וניתובר
 רמ יזח נ"רל אבר ל"א :זע םירדנבו ,(ןיבא רב
 וקיקדזיא רמאו אברעממ אתאד ןנברמ יאה
 היל ורשו ןיבא רב ה"רד הירבל ןנבר היל
 ןיבא 'ר םתסש ןיאור ונא הזמו ,הירדנ
 ןמזב היהו י"אב רד היהשו ,ויבא היה אל
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 אבא 'ר םרב חלשש ,אנ ב"במו ,אבר
 'רו ימא 'ר םש תא ריכזה אלו והבא 'רו
 ,םתריטפ רחאל היה הזש אוה תוא יסא
 רב ה"ר ינב :ח ןישוריק ורמאש המ ןכלו
 הימקל ותא -- יטירפב אתמא ןובז ןיבא
 'ר יארקנה ינשה ימא "ד" יאוה מא ורה

 ר"הסבו  ,וברעב ' ראובמכו " יאלבב ו מא
 האצי הגגשו ישא בר ינפל ואבש קיתעה

 ,וינפלמ
 םשב םישרדמב רכזנה אוהש רשפאו

 ,וכרק ןייעי ןיכא ירכ הבה יח

 ,אדא רב אנוה בר

 רמא .ם"קד .תפלנק בפ .תוכרב דבש
 אסרגו ,ירמ ברד הירב אמס ברד הימשמ
 ,ארא רב אנח בר ונלש

 ה יא רב אנו בדר

 ברל ישא בר רמאש נמק  ב"ברבמ
 ,אמלחב איוא רב ה"ר יאזחד ונייה יכדרמ
 אנוה בר ,זמ ןילוח רכזנה אוהש רשפאו
 ינה לכ ישא ברל  רמאש  אווא רב רמ
 ,ממ םשו ,והל תיא יכה אתיירב יויח
 ס"קד תסרג ,ידוא "ברד ' הרבה מ פרה

 ימוינמ רב אדא בר םע  קלוחו איוא רב
 .אניברל הולייש ותא

 .אחא הב אנוה בב

 'ך םשב רמא ש"עמ ףוס ימלשוריב
 רימשב הדגאב ' רכזת 7 ,ירלפכלא "ב
 ודה"פ  ר"הק ",ןרא"פ ריקה תומה

 םילהת שרדמ | ,דדוכ"פ .לאומש שרדמ
 ,מדחי"פ

 ;ידיא:הב .תנוה בפ

 .,ע  ןישודיקכ לאומשד ודימלת היה
 רמ הל רבס אל כ"רל ההוקי בק לאש
 לאומש רמא ידיא רב ה"ר רמאד אהל
 ותשרד חכ"בכ'פ םילהת שרדמבו ,'וכו
 ינעישוה רוד רמאש קוספה לע הרקיה
 דודשכ ינתינע םימר ינרקמו הירא יפמ
 רבדמב ןשי םאר אצמ ]אצה תא הער
 וילע | הלעו רה יאוהש "וב  רשפ היה"

 רעננשכו
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 ,םימשל דע והיבגה דמעו םארה רעננשכו
 לש לכיה הנבי 'ה וליצי םאש דוד רדנו
 ול ןמיז ה"בקהו ,םאר ינרקכ המא האמ
 היראה תא םארה הארשכו דחא הירא
 היראה תא דוד הארשכו וינפל ץבר
 ץפקו יבצ ה"בקה ןמיז ונממ ארייתה
 םארה ינרק ןמ דוד דרי זאו וירחא היראה
 יפמ ינעישוה דוד רמאש הזו ,ול ךלהו
 לבא ,םאר ינרקמ ינתינעש םשכ הירא
 בקעי 'ר םרג חפרת זמר םילהת םטוקליב
 ,ידיא רב

 הת ברד .הירכ אגוה בר

 ייבאר .היקרפמ רמאש : ךכ ה"ר .ךכזנ

 הח .יללצש - בתב .ד"הסבו | ,יל .אעימש
 35 ע עמשמרכו .ששוהו 'ברד  הירב
 ברד הירב הדוהי ברל שבתשנ :גמ םשו
 ,עשוהי

 .אקיא ברד הירב אנוה בר

 י"אמ קפנ ארפס בר :כנ םיחספב
 ברה .קירב הוה. הירהב ..ןול --- ל"וחל
 היהש םש עמשמו ,אנהכ ברו אקיא
 הר ₪ .תוכתםבו הבא ..'רה .גדימלת
 סדהא ךירב פ"ר לקש -- היבגל עלקיא
 הציבו ירבו .רט יהל  רבפ אל ל"א - -
 ,ייכא ירבד לע ביתמ ומ

 :"רא .תרפ-..ריא .יפא רב אתה בר

 הב .תוכרב

 המופיפר רמא ישא רכ אגה בר

 זמ

 אנה כה .ךיע :אנטב רב אנה בר
 אויב רב

 :תיברב רב אנוח בר

 רזעלא 'ר םושמ רמא .גס תוכרב רכזנ
 ול ןילפוכ ורעצב ש"ש ףתשמה לכ רפקה
 .ותסנרפ

 .ןוירונ רב אנוה בר

 וליפאש רקיה ורמאמ ו"וכ"פ ר"ב רכזנ
 ,(החגשהה תחת המה) העוצר וליפא ,לקמ

 תי הב ארה בר--ידיא כד הירפ תנוה בר

 ר"הקבכ ןוירוג רב אמח בר ל"צש הארנו
 ,טדח"פ

 . הק רכנ  .אכיננ רכ יאנוה בר
 ,ד"פס

 שרה .ברד.הירב אגח .םר

 ברד הירב ל"צ ילואו : ג  תוירוה רכזנ
 רמא דנקתת זמר ילשמ טוקליבו ,עשוהו
 אסאסכ היל ארטעמו איעשוה רב ה"ר
 םשו ,ה הטוסב רמאמה ךא ,אתלובשל
 .עשוהי ברד הירב ה"ר

 ב"ב רכזנ ,ארטוז רמד הירב אנגוה

 ,אניברל השקה ,ופ

 'רב ה"ר ךרע .ןויח רב אנוה בר
 ,ןוולח

 יח רב אגוה בר

 ןירדהנסכ הרוהי ברד ודימלת היה אוה
 ווה .אייח רב ה"רו לאומש רב יול ,ק
 יכ הדוהי ברד ירפס תוחפטמ ינקתמ אק
 יעב אל אה ירמא רתסא תליגמ וטמ
 יאה יכ (הדוהי בר) והל רמא ,תחפממ
 י"שרפו) אתוריקפא יכ יזהימ | ימנ אנווג
 תבשבו ,(הלאש ןושלב םברל רמימל והל הוהד
 אבא 'רל והניחכשא לאומש רב יול זמ
 יבד אחתיפא ימייק ווהד אייח רב ה"רלו
 לש הממ ריזחהל והמ והל רמא אנוה בר
 ותא ימד ריפש ל"א תבשב םייסרט
 ימלשוריבו ,והל רסאו הדוהי ברד הימקל
 שירל הרוה אנונמה בר  בי"פר תבש
 תבשב םיקרפ לש ןחלש ריתהל אתולג
 עמש הימע הוה אייח רב אנוה בר ,ורמא
 אלו ףילי אל ירוהד ןאמ רמאו הרוהי בר
 ;הרוהי ברל .ביתמ ,חי \ תומביבו . ,שמיש
 לאומש תא תוארל רדוע הכוש רשפאו
 ה"ר םימעפ המכ וניצמדכ ונממ לבקלו
 תינעת ,:אנ תבשכ לאומש רמא אייח רב
 ןקל !הדנ ,.םע :ןילוח: ?םע תובותכ | ,י
 הכלה לבוק ןכו :,ה"ה. ב"פ .תיעיבש ,: גס
 ,אק .תובותככ אנהכ ברמ לאומשד

 והמאש ,איק ב"בב ה"רמ לביק ןכו

₪ 



 419 אייח רב אנוה בר

 גשר בתבש המ וניניע (רואו הזבו -- אדבוע דבעמל רבס אייח רב הל

 רמא ה"ר רמאד ל"א יאה יאמ נ"ר ל"א
 נ"ר ל"א ,ףיסכיא היל חלשא ל"א --- בר
 תסירתיא ה"רד הישפנ חנ יכ אתשה
 רבח ומכ היהש עמשמ הזמו | ,ילבקל
 ומכ היהש עמשמ :זמק ק"במ לבא נ"רל
 ףסוי בר ביתי םש ורמאדכ ולש ח"ת
 אנוה בר ביתיו אייח רב ההד וו

 ח"ב ה"ר .ל"א "  ,נ"רר הימה ה אי מג
 -- איה ןיתינתמ ל"א אסנק וא אניד
 ח"ב ה"רל ףסוי בר ל"אנ"ר קיפנד רתב
 יא ל"א אסנק יא אניר יא מ"פנ יאמ
 ,'וכו אניד

 אבא רב הימריבר תב תא אשנו
 תבשכ לביק ונממ םגו  ,(ברד רבח דימלת)
 רמא יכה יול ונבל רמאש ,גצ ןילוח ,,ונק
 הימרי בר ונמו ברד הימשמ ךמאד הובא
 ,אב"ירא אייח רב ה"ר : טנק"בו ,אבא רב
 ,: 5 תבש ןתוקלחמ

 ..ונ םירדנכ אלועד הימשמ רמא ןכו
 'א אבא 'ר רודה ילודג לכ ויה וירבח

 אתימענ תב אתאו ובשי א"פש וכ ק"ומכ
 אוהו אבא 'רד ןילפתל היעלבימל אעבו
 אתיא ד"ה ג"פ םש ימלשוריבו ,םליצה
 רב ה"רד ןילפת ליצה אבא 'רש ךופיהל
 דחיב םתוא וניצמ זמ תבש ןכו ,אייח
 לאומש רב יול ןכו ,ה"רד אחתפא
 ברו היקלח רב ימוינמ ברו ,.ק ןירדהנסכ
 אנונמה ברו ,,זנ ןיטיגכ איבוט רב היקלח
 דימלת ומכ היה ףסוי ברו  ,בי"פר תבשכ
 .:זטק ק"בב ולש רבח

 ,אלפנ רבד וילע רפוסי .אל תוכרבבו
 אתעש היל אבכירטמציא אייח רב ה"ר
 (י"שר ,תוכלה ונמיה לואשל ןיכירצ ויה םימכחש)
 האמ עבראו הברו ףסוי בר היבגל לייע
 עברא והל ריטק ,ותאד עמש נברד אנוז
 השענד ועמש ףוסל (תואפכ) יקתכת האמ
 היתובישחל ליז היל וחלש (ךלמה) יאבנ
 בר ,יב ירדה והל חלש ,היתומדקל ליז
 ,לזא הבר לזא אל ףסוי

 ןנברמ ונעמשו ל"זו ב"פ נ"ח ותרגאב |
 הדוהי בר ירחא םינשה הלאב יכ אנליד
 רב ה"ר ךלמ תושארה (הבר) לביק אלש
 שרדמ תיב םש ול היהו אתידבמופב אייח
 ,לור

 וניבר לע םש המת ש"ש 'ר ןואנהו
 הפוק) ארופיש אוהה ירמאש :ם ןיטיגמ
 הדוהי בר יב הוהד (ג"שר ,הבישיה ימכחד

 אייח רב ה"ר םאו ,'וכו הבר יב ףוסבלו
 דומלתהל היה הבר םדוק אתידבמופב ךלמ
 ה"ר יב הדוהי בר  רחא רמולו גרופוקל
 ותומכש םכח לע אלפלו ,ל"כע אייח רב
 האיבמ ומצעב ג"שרש ארמנהמ השקיש
 הלכק המה ג"שר ירבד לכ לבא ,םש
 הדוהי בר רטפנשכ תמאבש ,תיתימא
 אייח רב אנוה בר היה זא אתידבמופב
 הכזש ליעל | ונרמאש ומכו םהבש ןקזה
 לודג ןתח היה םנו לאומשמ לבקל רוע
 רישע היה םגו אבא רב הימרי בר רודה
 ,ול אל םא הכולמה התאי ימלו לודג
 הברו ףסוי ברש ,אל תורוכבב ורמאש הזו
 ול השע תמאבש וילא וכלה ןנברה לכו
 ולאו ג"'שר תודעכ לודג שרדמ תיב םש
 אוה היה יקפס ילב זא יאבג השענ אל
 אוהש והואצמשכ לבא אהביתמ שירה
 י"אל וחלש זאו  ,ונממ ושרפ ןכל יאבג
 וא יניס אוהש ףסוי ברל םא ומיקי ימל
 ףסוי בר ךא ,םירה רקוע אוהש הברל
 ןכלו תונברה לוע וילע לבקל הצר אל
 לוע תרשמ תא וילע לבקל הבר ךרצוה
 םקופיסו הבישיה ינב תגהנה ונייהו תונברה
 ,ארופישה תודוא ורמאש ארמגה תנוכ הזו
 הדוהי בר תריטפ ירחא ףכית היה הזו
 םינש 'בכ ךלמש הברו ירת רטפנש
 רטפנ ,תוירוה ףוסו תוכרב ףוס שרופמכ
 פ"עאש ,ג"שרד תרגאב שרופמכ בלרת
 אל הדוהי בר ירחא ףכית הבר ךלמש
 ןעי אתביתמ שירכ אתנוושר וילע לביק
 ב"פ ןב זא היהש רודה ןקז ארסח ברש |

 הנש
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 ןכל .ארופב ...אנוח בר .רחא ךלמ הנש
 ארסח ברל  םעפב םעפכ הבר ול ךלה
 ןל .היה ...איהה . תעבו = יתנקיפפ \ ררבל
 אתידבמופב לודגשרדמ תיב אייח רב ה"רל
 שרופמכ םימעפל הבר אב היה וילא םגו
 רזוחש אייח רב ה"ר רמאשכ ,אל תוכרבב
 ףוסב לבא ,וילא הבר לזא תואבגהמ וב
 ה"ר רטפנ זא םגש רשפאו אדסה בר ימי
 יכ רודה שארל הבר השענ זא אייח רב
 ח"ר תריטפ ירחא הלטבתנ ארוס תבישי
 ,אתידבמופב ויה .לארשיו םימכחה בורו
 בישרה .תרגאב הרצקב  שרופס הז לבו
 ,םש

 ברד הירב אחא בר וניצמ וידימלתמ

 ימלשוריבו ,פ ןילוחכ הינימ יעבש ןימינמ
 ןופשב. הנוי:'ר .רטא. ה"הו!ב"פ- תיעיבש

 יול םשב הרותב לודג ןב וירחא חינהו
 ,: אנ תבשכ

 איה ברריהירב .אנוה'פר
 הירב אייח ל"צ םש ךא :זס ז"ע רכזנ

 ,: דמ םיחספ אוה ןכו ס"קד תסרגכ ה"רד

 ,תבגח וא אנה רב אגוה בר

 ארסת בר יגפל בשיל רוע הכו אוה
 הדוהי .ברל .רמא זמ םשו :מ ק"ומכ
 רמא יכה תליש רב לאומש ברד הירב
 ןישודיק תשש ברמ יעב ןכו ,אדסח בר
 גרב ומחנ ברט . הברה לכיס כו 2
 ןישודיק ,,ק תובותככ נ"רא אנניח רב ה"ר
 ל ההוסת .םב וע ,,הבק ב"ב במ

 היי |ובורועב .ףסוי .בר .רימלת היה ןכו
 ןייחלב ןל תרמא ימליהב ףסוי ברל רמאש
 ודומלת חכשו הלח ףפוי בר יכ) [ל תרמא אל
 ,(הלחש םדוק דמלש ךיא וריכזמ היה אזהו

 ףב היה ל תוכרפ הניצחש המ לבא
 רתוי .הארנ ,בר .רכ איוח ר"א אנניה
 אנינח רב אבא ר"א ל"צש ם"קר תסרג
 ,אייח 'ר אמיתיאו

 זא אזוחמב שירה אבר היהש ןמזבו
 ארביסב | שירה | אנשי רכב הייה היה
 ן"עכ 6 דךצ ןולוחכ | דזל לז תוכומס ןה ןהיתש)

 אבנה רךב אנה-2ל -אייה ברד הירב אנוה בר
 ו

 ארכיפל יתאד אתנחצד אברא אוהה מ
 היירשו אפלק הב אזחו אנניח רב ה"ר קפנ
 אוהה ,זנ םשו ,רסאו אבכרד ירופיש קפנ
 =- אבר היירש -- אזוחמד הוהד ארבוע
 הירב ה"רו .אנניח רב ה"ר הילע גילפיא

 יקפנו ורשו אברד ירופיש יקפנ נ"רד
 ביפב הילה -..אנניח .רב. ה"רר .. .ירופיש
 ,ירסאו

 עב םיהלנכ המש אקריפ ול..היה. םגו
 ? אקריפב היל תשרד תאו אבר ל"אש
 אמגרת קופ פ"רל אבר ל"א ,זפ ןירדהנסבו
 שוחהש גב .ןיבוריעבו - ,אגניח .רב .ה"רל
 אקנרוובאל אתנקת ןקתיש ושקיב אתולג
 םש לוכאל לוכיש הינתסובב ול היהש
 קוק הבנה | .אננוח .רב. ה"ר .לוא | תבשב
 והניפלש אבר לזא ,השלשמ תוחפ הנק
 [ חשה .עשוהי ברד : הירב  ה"רו פ"רו
 .תינש ןקתיו אבי אלש

 רמא אלוע ירבד לע ביתמ זס םשו
 אתיינתמ יצורת עדי אלד ןאמ אבר
 .ביתומ אק אתבוית

 רמא :וכ ןיבוריעב הבחר ויה ויריבח
 חת"ב ה"רו אנא (אבר פ"קד תסרגו) הבחר

 רב אחא ברו ארפס בר ןכו ,אנמיגרת
 פר בוהו פק .ב"בו ,: דבק ,.תבשכ אנוה
 אנניח רב ה"רו אנוה רב אחא ברו ארפס
 אנניח רב ה"ר ל"א -- והייבג ייבא ביתיו
 ארפס בר עלקיא ,בי ק"ומו ,בר רמא יכה
 הירב .ארמוז רמ יבל אנגיח רב ה"רו
 [ ה .הירב ה"רו ,היבגל ולע אלו \ נ"רה
 ממ .ןילוח \ כ ז"עב

 ,- ,קוכרמכ : וריבח ןיבא רב ' אייח בר
 תובותככ ודימלת ומכ היה  אפפ בר

 אנניח רב ה"ר ןל קידב פ"ראש :אס
 תישארב | טוקליבו = (ש"ארה תפרג אוה ןב)
 ןכ ועבה. ,אבר .ןל - קידב .םרג גל זמר
 ארש יכ ,פ"ר יל רמא ידידל ישא בר רמא
 הכו בכה הכי ה"ר

 וחלש ויבאש הרותב לודג ןב ול היהו
 ,זוט םיחספכ אקירז 'ר ינפל דומלל

 אנוה



 עשוהי ברד הירב אנוה בר -אנניח רב אנוה

 ,אנניח רב אנוה

 ברו .אוה ב"ה ך"פ תורשעמ
 'ר ימוק ןיבתי הוה ימא רב אפילחת
 ,רזעל

 תנש רכנ .בולח רב אנוה בר
 ,נ"רמ יעבש :וטק

 ,ןוולח רב אנוה בר
 יזח ישא ברל ןנבר ל"א :טלק תבשב
 ןויח 'רב ה"רו' 'ןנברמ אבה מ
 הימש ןוולח .ר"ב ה"ר הל ירמאו ּהיַשש
 ,'וכו אמותד ארב לקשד

 .אדוהי רב אנה בה

 וניצמדכו תשש ברמ לבקל דוע הכז אוה
 :וב .ןיבוריעב .תשש ר"א .הדוחמ רב תה
 ,,אמ הטוס ,:ק תובותכ ,:הכ אמוי ,:טפ
 ןיטיגבו ,: גב ןיברע ,,טל תוחנמ ,: גנ מ"ב
 ,יקשנ הדוהי רב ה"רא ופומינ יאמ :גמ

 ףאו ,'וכו יקשנ ד"םסאו -- תשש בר ביתמ
 לע ורימעהל וילע ביתמ ודימלת היהש
 .אתיירבמ  תמאה

 הדוהי רב .ה"ר . ,ם .םיחספ תש ו ה
 ר"א הדוהי רב ה"ר | .ח תוכרבו | ,נ"רא
 כ"חאו "וכו ביתכד יאמ ימא ר"א םחנמ
 םחנמ 'ר תבית רסחו ימא ר"א י"בהרא
 רב] קחצי ר"א י"בהר וכ םשו ,עצמאב
 ,ןנחוי ר"א [ףסוי

 ירטו ליקשו אברל רבח דימלת ומכ היהו
  גע ו םיחבז אברל השקה .דימת ומע
 ךירבד אברל הייזח אבר יבל  עלקיא
 'וכו ידכמ ול רמא אשירב םימשבא
 עלקיא ,רב | תבשכו "בע" סמל
 םילשורי ינובב ירוכדאל רכס אבר יבל
 פם"קד תפרגב אבר ל"א ל"צו) תשש בר ל"א
 ,(אבר לש ותיבב תשש ברו ןינע המ יב
 ובישוה אברו אברמ לאש :םטי םירדנבו
 -- הבהא רב אדא בר ינת אהו ל"א
 רמא .אצ םיחבזבו ,אינת אינת יא ל"א
 ה"רא ,אע םיחספבו ? תרמאק יוצמ אברל
 ,םילגרה יריעשב וחמשמ הדוהי (בר) רב
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 ק"בו | ,רברב .תובושת יתש " אבהו רמא
 הימקל אתא ינויבא יבל | עלקוא ,זיק
 - = ךדיל השעמ אב םולכ ל"א  אברד
 תובותכבו ,הירמל ארבוע רדהא אבר ל"א
 ,תשש ברד היבילא אבר םע קלוח ,גס
 הדוהי .בר רב | ה"ר לוא "בו םיתסבבו
 תסרג ךא ,אברד הימק היתעמשל הרמא
 בהה ,..הירב .ל"צש | הבובנ /ךתו יפה
 ,אנוה בר) אנח בר ,חמ תוכרבו ,עשוהי
 ,אברד הימשמ הדוהי רב (ם"קד |

 ל"בשר כ"חאו אשירב רכזנ ,אמ המוסבו
 ןעי הימת םוש ןיא ךא דה"סב ז"ע המתו
 תשש ר"א הדוהי רב ה"ר רמא םדוקמ יכ

 םויס אוהו י"בהר ץרתמ ז"עו ז"ע ךירפו

 ארמגה איבמ |כ"חאו ,םינושארה וירבד

 ,רורב הזו ל"בשרמ רחא םעמ
 רב אננח בר ל"א וניצמ ,אכ תובותכבו
 רב יה"ר הל ירמאו  הרוהי ברל יח
 אייה בר הל יירמאו הרוקי "ברל ודעה"
 קפס ,םוש .ילב | ,הדוהי ברל "הריקי רב
 רב אנוה בר ל"צו םופדה תועמ אוה
 דימלת תמאב היהש הדוהי ברל אייח
 ,הדוהי בר

 יבל עלקיא הרוהי רמ .דכ ןיבוריעבו
 אהל רמ הל .רךבפ אל ל"א יב" ההר
 םיחספבו | ,ל"ם נ"רכ אנא ל"א יימיבאד
 .הטי:.קחצי רב ב"ר ארק

 יקב היהש ךא ונעדי םיטרפה ויניינעמ
 ,:טק תבשכ תואופרב

 .עשוהי ברד הירב תלו בש

 וניצמ אל הז םשב דימת ארקנש ףא
 ,ה"ר יבא עשוהי בר אוה ימ םוקמ םושב

 תאז ךאו | ,ויבא םשב ה"ר רמאיש וא
 ויה םהינש אפפ בר וריבחו אוהש ונעדי
 אלו םהירוענמ אברו ייבאד ידימלת
 ,םתונקזב םג ודרפתה

 ה"ר !,ע : אמוו ,:וכ :ןיפוריע /.:ןניצמש המו)

 רב ה"ר .ל"צ ,תמאב .תשש בה הממ ירח הירב
 .(ף"ירב אוה ןכו ,ם"קד תסרגב הדוהי

 ,ליזאו ליקש הוה ייבא :איק םיחספכ
 ליזאו
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 י"רד .הירב ה"רו | .הינימימ פ"ר | ליזאו
 -- ירירמ בטק אוההל הייזח הילאמשמ
 הירב ה"רלו הילאמשל פ"רל היררהא
 תאש . .ןעי . ם"רל.. .למשו הנימוק .."'ךד
 ןעי ם"בשרה שרופו) אתעש "ל תמייק

 פ"רש ןיבה ייבאש הארנ רתויו ,רישע היה פ"רש

 .(ףופבל ךולמי
 "רד הירבי ה"ר " לזא "+ גס" ןיפוהיעפו

 לבא ,אברד הימק ייבאד אהעמשל רמא
 תוירוהכ םהימי לכ טעמכ ובשי אבר לצא
 ל"א | אברד הימקל ותא םהינשש :י
 ורמא ןלפ אתכסמו ןלפ אתכסמ ןותמיקוא
 ןנבוד ןיא ל"א אתרופ ותירתעיא ,ןיא ול
 םהירשא | והיילע ירק | ,אעראד אניטק
 ,'וכו םיקירצל

 כ"חאש ןעי םהירוענ ימיב דוע היה הזו
 בפ בוב ניצמ כו ,לודנ ישע פ"ר היה
 דועב תימרפה ותבישיב אבר ינפל ובשיש
 אברל השקה | ,יח היה ףסוי בר ובר
 תבשבו ,:טס םיחספ ,,זס .וכ ,ם ןיבוריעכ
 ריפק אלדר אברל היל אניזח רמא ,במ
 אבר ינפל ובשי פ"ר וריבח םע אוהו ,אנמא
 :ם ,ם7ב | בל ןישוריק ' ,,בפ..תובותככ
 תובותככ ירויח יקאק אבר ןארקו ,: גס
 אל . תמאבש רמול .רשפאו) ,;גע ןימיג ,,הפ
 ךפהנ םהיתורעש ךאו םימיב ןיאב םונקז זא ויה

 יבד אתיילומ ינה ,ונ ןיבוריע ורמאש ומב ןבלל
 םתא םהל רמאש הזו | ,ןינוקזא שרנ יבדו יריב

 .(םתא םירענ דוע תמאבו תונבל תוזואכ וארתת

 וניצמדכ דואמ םהילע ביבח היה אברו
 ה"רל שקיב אתולג שירהשכ ,הב ןיבוריע
 הנק דבעו ולש אנתסובה ןקתל אנניח רב
 והניפלשו לזא אברו השלשמ תוחפ הנק
 אבי .ןפ "רד הירב . ה"דו- פ"ד :וארייתהה
 הירתבמ והוטקנ = ונקתל אנניח רב .ה"ר
 .(תבשה דע)

 הירבד אלוליהב םהינש תא וניצמו
 ,: בל ןישוריקכ םהל אסכ לד אוהו אברד
 יפכו ,הארוהל ועיגה אבר ייחב דועו
 ויה םשו שרנ ריעב ובשייתה הארנה
 :לק ב"ב אבר םהל רמאש הזו םיניידה

 שוהו ברד .הירב .אנוה ..בר
===-- 

 ותיזחו וכיימקל יריד אנידד יקפפ אתא יכ
 ותיתאד דע והוערקת אל אכריפ היב
 ויניעש המ אלא ןיידל ןיאד 'וכו יאמקל
 ,תואור

 המ דחוימ ןושל וניצמ םהינש לעו
 ורמאש ,רחא ארומא םושב וניצמ אלש
 יבמ י"רד הירב ה"רו פ"ר אתא יכ אלא
 ,וטפ ןז ק"ב ,,בי ןיבוריעכ והושריפ בר
 דואמ  בורקו | ,,וט םיחבז ,: דל .תועובש
 ץיברהל וליחתהו ,שרנב ובשייתהשכ רמול
 ןגשלה רמאנ ןמזה ותוא לע  ,הרות םש
 ,הזה

 ,גע ןיטיגכ  ,רחיב דימת םתוא וניצמו
 ,נ :בכ תוכרבו  ,דחיב ימשמוש ינבוש
 ,לאומש רב אבר םע דחיב אתפיר וכרכש
 ידהב אתפיר ובירעש רפוסי :טפ םיחספבו

 לכא ארח י"רד הירב ה"ר לכאדא ידדו
 בריע לזא יל גלפ פ"רל ל"א העברא פ"ר
 לכא דחא אוה ליכארא אניבר ידהב
 דח אלו יפפ האמ ,רמא ,אינמת אניבר
 ,אניבר

 ' ברד הירתאל ובצניהל ועלקיא םהינשו
 תומביכ יקדרד והל ירקו ןיבא רב ידיא
 אתולג שירה והל ירק ,וכ ןיבוריעבו ,הפ
 ,'וכו ערהל המה םימכח

 זא (תורטשל גסות) אבר תריטפ ירחאו
 נ"ר | ,םיתשל הלודגה הבישיה הקלחתנ
 ךלמ פ"רו אתידבמופב ךלמ קחצי רב
 תויהל ול בוהאה וריבח תא חקלו ,שרנב
 פ'ר ,זנ תוכרב ורמאש הזו ,הלכ שירל
 פ"ר ,אמלח וזח עשוהי ברד הירב ה"רו
 ה"רו הבישי שיר השענ אמגאל לייעד
 ו ירנבל שאר, השענ רעיל לייער  י"רר .הירב
 לבא אתביתמ שירה היה פ"רש ףאו ,הלכ
 הבישיה תגהנהב קלחכ קלח וחקל םהינש
 ו"ףה.הירב ה"ר רמאש ,טס אמויכ ,ריעהו
 ןילוחבו ,אירש שרנד" ארמג אטמנ ינה
 ןמ  ןניא .שְָרנד ירביב ינה רמא | ,זבק
 הוה .אבא .רב. ימר .:וכ .הליגמבו  ,בושיה
 פ"רד הימקל אתא -- אתשינכ יב ינב אק

 . רםאו
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 יהה. .הירב..ה"הר- הימקהל/ל ה
 ןנברמ אוהה ל"א ,טפ תבשבו ,היל רסאו
 ה"רו פ"רד הימק תחיכש אל ט"מ כ"רל
 : טי ק"ומו ,אתדגאב ינייעמר י"רד הירב
 והניתחכשא ףסוי ברד הירב הימחנ ר"א
 יבתיד י"רד הירב ה"רלו פ"רלו יפפ ברל
 פ"רל ויהש | ,וכ  ב"בו | ,'וכו ירמא אקו

 וארקו ,י"רד הירב ה"רד ארצימא םילקד
 אק ווה םהינשש :חנ תוכרבו ,רמ פ"ר
 אנינה 'רב היב ועגפ אחרואב  ילוא
 ךניזחד ידהב היל ורמא אקיא ברד הירב
 ימנ אנא והל רמא -- יתרת ךלע ןניכירב
 ןיתישב יאולע וכניתבשח  וכניתוחד ןויכ
 ול ורמא -- אתלת וכיילע יניכרבו ןוובר
 והייניע  היב יבהי זיאה ילוכ תמיכח
 ,ביכשו

 ירמ בר ויה אפפ בר דבלמ  ויריבח
 לצא דחי ויהש אדסח בר ינב סחנפ ברו
 ימא רב סחנפ ברו :,  בל ןישודיקכ אבר
 ןיררהנסכ קחצי רב נ"רו  ,,הפ תובותככ
 י"רד הירב :ה"רו י"בנר היל ישקאש :ל
 תחנהש ךתעד חונת י"בנר ל"א היל ץירת
 ,י"בנרל ביתמ | ,גל םיחספבו  ,יתעד תא
 ,:די ק"ב ול השקה אנניחרב הדוהי בר
 ןירדהנסכ ייבא רב יביב בר  .ומ תוחנמ
 םושמ ל"א עשוהי ברד הירב ה"רו .,:וס
 אתיילומ ילימ ותירמא יאלוממ  ותיתאד
 .אנק :זלק ב"בכ

 ויהש םוקמ םושב וניצמ אל םידימלת
 אתביתמ שירה היה פ"רש ןעי הזו ול
 תלוז פ"ר ידימלתל םלוכ ובשחנ ןכל
 ינפל הימשמ רמאש דוקפ רהנמ בקעי 'ר
 ,טס ןירדהנסב אניבר

 רבד םוש וניצמ אל םיטרפה וייחמ
 ילוישל פ5"ר אבו הלח א"פש ,זי ה"ר תלוז
 (פסוג אוהש) אמלע היל שילחד הייזח היב
 חפתיא ףוסל ןיכירכת ול ןיכהל פ"ר רמא
 ולאש כ"חאו  ,היזחמל פ"ר ףיסכימ הוה

 התימש) הוה יכה ןיא ל"א תיזח יאמ פ"ר
 אלו .ליאוה ה"בקה והל רמאו | (ילע הסנקנ
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 אל (ויתודמ לע דימעמ וניאש) הילימב םיקומ
 ,הידהב ומוקת

 יל יתית רמאש וניצמ :חיק תבשבו
 ,שארה יולגב תומא 'ד אניגס אלד

 ז"עכ תואופרב יקב היהש וניצמ םג
 .:בו

 רטפנש איבמ םלוע תוומי .תותירכבו
 ירחא הנש םיעברא ונייה תורמשל בכשת
 היאר םוש איבמ וניאו פ"ר תרימפ
 .תרגאב אל ותריטפ | אצמנ אלו | ,הזל
 יכ ד"בארהל הלבקה .רפסב אלו ג"שרד
 ילפנ ם"לבו אתביתמ ישארמ היה אל
 ,ב"פרת ל"צו וירבדב תועט

 יס: ותבאלוה ה
 .ףסוי. רב הנוח 'ר וא

 :הבוזהטוה "הו. ההם הפ. תינע תו תבונ

 אבומ רמאמהו ,ולג םוהת ךרד רמא ףסוי
 אנוה 'ר םשו תותחיתפה ףוס ר"כיאב
 :ה"ר אידכ"פ לאומש 'דמבו ,יסוי 'ר םשב
 ןירדהנפמ :.עבוג . רמאמה .ךא פו הב

 .יסוי "ה *סשפב ה"ריפשו תלה ביפ
 :רמוא יסוי 'רב ה"ף " גידחנ אמוחנתבו

 רמאמהו ,השק הריזג לטבמ םשה יוניש ףא
 הארנו ,ףפוי .בר רב ה" ביד" מפ "בב

 יודימלת היהש ישילשה אנוה 'ר  אוהש
 -ראובמכ י"אל כ"חא הלעו לבבב ףסוי ברד
 ,וכרעב

 קחצי רב אגוה 'ר

 .ג"ס יעיבשה שדחב 'פ יתבר 'ספ רכזנ

 ןכו ,ומשב 'רמא הימחנ "רב \ עשוהו,"רו

 ,מדד"פ .םילהת ירש רכזנ

 יקי רב :תגוה:(םר

 .אבומו :,ינבהק תא -"פ/יתברש םפ ירבזנ
 .יקי רב אנוה םשב ןיטבקק ךרע ךורעב

 אבא רב-הימרי הדאריתב 97
 ךא הכלהל םוקמ םושב רכזנ אל

 .אנוה ברד הירב .ירמ בר .רמאי ,וב תוכרב
 .אתיא ,אל םשו אבא רב הימרי ברד הירב
 יל"'צו .א"בוהה .הירב -ה/רדו הירב רב רט

 הירב
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 םיחספ ורמאש המש רשפאו ,ה"רד הירב
 ןמש יאמ רמא הימרי רב אנוה בר | ,גמ
 'וכו רמא א"ב הימרי 'ברו תכרטס רומה
 יש ןעי ריבא םדוק  רכמו הירב "חה .אוה

 אתיירבמ אבא רב י"רל היאר איבמ ארמגה
 שיו ,הנורחאב ויבא רכזנ ןכל כ"חא
 'רד הירב היה ה"ר םתסש רמול םיצורש
 ראובמכ םדיב אוה תועטו אבא רב הימרי
 ,וכרעב

 ;אנחפ רכ-אנוה בה

 לבא .ופקתת זמר תלהק טוקלי רכזנ
 רוד קוספ א"פ ר"הקב אבומ רמאמה
 ,היכרב 'ר םש לע םשו ךלוה

 אול 'ףב - אנוה בר
 בקעי ןיע תסרגל :הנ תוכרב רכזנ

 ,ה"ר םתהס אתיא ארמגבו

 ,ינאילול רב אנוה בר
 איה יר לש לאו קה רילפ ריב .רכמ

 ,הב תינעתכ ינאילול רב

 ;תהנמ< רכ..אנוה בר

 ינפל אב כ"חאו אברד ודימלת היה
 לאומש ברו חונמ רב ה"ר ,ט תינעתכ פ"ד
 יחיכש ווה אינתסוומ אייח ברו ידיא רב
 ותא אברד הישפנ חנ יכ אברד הימק
 והל רמא הוהד תמיא לכ ,פ"רד הימקל
 יזמרמ ווה והל ארבתסמ הוה אלו אתעמש
 הימלחב היורקא ,היתער שלח ,ידדהא
 יכ רחמל ,םיעורה תשלש תא דיחכאו
 ןנבר ולזיל והל רמא הינימ ירטפימ ווה
 ,(י"עב אוה ןב) ,אמלשל

 ברל הילה אחא ,בר םשב :רמא כו
 ק"ב ,: דס ;דכ ןיטיג ,: הכ .הליגמב אקוא
 תורובב < בש ןירדהנס |, אע .ם7ב חב

 הימשמ רמא ,גמ תומביבו ,:המ ,:חכ
 ,אחא בר ל"צו אקיא ברד הירב ידיא ברד
 ל"צ אקיא ברד הימשמ רמא ,בכ ק"בו
 אקיא ברד הירב אחא ברד הימשמ
 פ"קר. תסרנכ

 ,הוטמ רש יה"ר יעב אג ירדב "ףבמו

 ןומי ק"בו  ,ביתמ ,אק תוחנמ .,אנ ןיטיגבו |

 רב ה"רא בייחמ יאמ םושמ ורשק ורמא
 ,לגלגתמה ורוב םושמ חונמ

 .םוינמ הב. אנוה .בר

 ישנאמ תלכת ןבוש ,מל ז"ע רכזנ
 הימקל אתא אריסח םרמע ברד היתיבד
 אל (םנימאהל לוכי םא ול לואשל) ףסוי ברד

 אוהו אטייח ןנח היב עגפ | ,הידיב הוה
 ,ותלאש לע ול בישה

 .ןהבה ירצע רב השמ ןב אנוה בר |
 ירצע רב השמ ויבאש :דעק ב"ב רכזנ

 רצ הירב ה"רז הוה היתלכר אברע
 רמא ,אתעש היל אקיחדו הוה ןנברמ
 שרגלד ה"רל הצע היבתילד אכול ייבא
 ףוסל --- הובאמ התבותכ עבתתו היתתאל
 ירמאד ונייה ייבא רמא ,אוה ןהכד ילגתא
 .אתוינע לזא אינע רתב ישניא

 .ןמחנ ברד הירב אנוה בר
 עדונה נ"ר םתס אוה ןמחנ בר ויבא

 תיעמש אבר רמא :םמ ןילוח שרופמכ
 דח יצמיח רבו יצמיח יתרת נ"רד הינימ
 ,והיינימ יה אנעדי אלו םיתס אל דחו םיתס
 והמא .נ"הד הירב :ה"רו אנניח רב  ה"ר
 ר"א םיתס אל אצמיח םיתס אצמיח רב
 .באה חכמ ןבה חכ הפי ךנמיסו תובט

 אצמיח ןיב שרפהה לע ארמגה תנוכש ףאו)
 רמול לבונ לבא ,םיתס אצמיח רבש אצמיח רבל
 ,(שריפ ןבהו שריפ אל באהש הנוכה םג

 גיה נניח רב .ה"ר וריבה םע אוהו
 אזוחמל הכומסה ארכיפ ריעב | םירד
 :זנ ז"ע אבומרכ אבר לע וקלח םהינשו
 ןרכומל ם"וכע .ךשכישש ןיי ריתה אברש
 וה הירבהיירו אנניח רכ ה"רו ,ם"וכעל

 אברל לאשו אזוחמל עלקיאשכו ,ירסא
 ףיקתמ :דנ תורוכבבו ,אבר היב רזח זא
 בפ ןוכוריע  רכונ ןכו = ,אבף ירבד לע
 הירב ה"ר אתיא ארמגבו ס"קד תסרגל
 ,ןתנ/'ברד

 ,אברד וריבח ומכ היהש ןיאור ונא הזמו

 תוירוהבו
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 אפפ .בר  ביתיש אבומ :בי - תוירוהבו
 ברדהירב אנוה ל"א -- היל איעבמ אקו
 היקשנ | (פ5'ר) םק -- אנינת פ"רל ןמחנ
 ילה .הארגו .,היתרב . היל בנה מב
 ןמחנ ברד הירב ה"ר הז ןיאש קפס םוש
 אלו אנוה "בר, וארק מ"בבש ןעי (א
 ריעצ היהי אברל רבח היהש ימ (ב ,אנוה
 ל"צ תמאבו ,אברד ודימלת היהש פ"רמ
 תבישיב היהש הימחנ ברד הירב רמ אנוה
 בותכ היהו | ,וכרעב שרופמכ ישא בר

 .ןמחנ ברד .הירב .הזמ השעה

 .ןתג ברד הירב אנוה בר
 .ןהנ רב ה"ר ארקנ םימעפלו

 ש"ע רתוי עדונ היה ןתנ בר ויבא
 הירב ה"רד הובא ןתנ כר ארקנ היהו ונב
 הירב. ה"רו = ,וכרעב  ראובטכ תנו בלס
 ונממ לבקלו אבר תא שמשל דוע הכו
 אברו אבר ירבד ץריתש :בי םיררנכ
 ישא בר רמא ,הנ ב"בו ,וירבד לע בישמ
 ירפפל והניתלאש נ"ב אנוה יל רמא
 ,'וכו אברד

 אפפ ברד קהבומה ודימלת היהו
 ,י ם  תויףוה +: רפ מ"ב- מנ ₪ םימפבפ

 תוכרבבו :;אצ :אמ םיחבו ,:גמ  הדנ
 רתב > ,היבגל עלקיא פ"רש  רפוסי במ
 ידימ והיימקל | ותייא והייתדועס ירמגד
 -- היל ירמא ליבא אקו פ"ר לקש לבימל
 ,וט תוחנמבו ,רמתא קילפ .והל  רמא
 בר רמא דועו -- ןילוע אהו פ"רל השקה
 'וכו אניבר רמאה דועו -- ש"ת ישא
 ס"שה ורדרפש ארמגד אמתסמ אוה ס"לבו
 תושקהל ןתנ ברד הירב ה"ר ירבד אלו
 דועו ל"צו ,פ"רל אניברו ישא בר ירבדמ
 ,אניבר רמא

 לוע זא היהש קחצי רב נ"ר ימיב דועו
 רפוסי רשאכ הבר ארבג רבכ היה םימי
 י"בנר יבל עלקיא א"פש :ופ םיחספ
 ורמא ,אנוה בר ל"א ךמש המ ול ורמא
 אסכ היל ובהי ,ביתי אירופא רמ ביתונ
 אנמיז ירתב הייתשו אנמיז דחב הילבק

 תירק .ט"מ .היל .ורמא . ,הופא  רההא ,אלו
 גא . םשה .לעב :.בהלע בטא חרדל
 ל"א יכ "מ  ,(ה"ר יל ןיארוק ךכ יתונטקמ)

 רמאיש המ לכ ל"א תבתי אירופא ביתינ
 אסכ ,.ךל ..יבהי יב מ"ס ה תשע  םב
 ןיברפמ ןיאו ןטקל ןיברסמ ל"א -- תלבק
 ,'וכְו .לנרנל

 רמאש :םי ןיטיגכ רמימאמ לביק ןכו
 יכ רמא ,טי םיחבזבו ,רמימא רמא יבנה
 :בע ןישודיקבו ,רמימאד הימק יאתא

 אתתיא בסנימל היל ארש רמימא
 ,אתינזוחמ

 היה ארופב ךלמשכ ישא בר ימיבו
 ג'שר תודעב אתולג שירה ןתנ רב ה"ר
 הלודגו הרות וצבקנ ובו ג"פ ג"ח ותרגאב
 ס"שב םירכזנה אתולג ישאר לכבו רחיב
 ימיב -.רטפנש הלוגה שיר ה"ר ךא וניצמ
 לאומש ןמוב היהש אבקוע רמ תאו יבר
 הר תאו ,ברר ביב יאבקוע אבבה וה

 .הרותב םג רורה ילודג ריהש נ"רק קירב
 תבשכ ס"שה לכב וניצמ | ויתוכלהו

 מ"ב ,: זפ אמוי ,:חנ :במ ןיבוריע ,:זטק
 הע 'דימת ותוא  וניצמ פו רבו ע

 יאמ ישא ברמ לאשש ,ו ןיטיגכ ישא בר
 אנא ומא נ"ב ה"ר ל"א --- ל"א -- ביתכר \

 אזיגראמ אהיבג בר אלא -- אנעדי אל
 ישא בר רמא :םי םשו ,אמעט הב רמא
 .רמימא רמא יכה ןתנ רב אנוה יל רמא
 נ"ב אנוה יל רמא ישא ר"א  ,הנ ב"בו
 ישא רב ,ימיש בר םע קלוח .ןפוי ה דפו
 וז .תובותכ רניצמש המי ךא "ל םהבופ
 ,ןתג רב .אנוה יל" רמא" מה בה | רפא
 אנוה יבר י "רבי. אוה 5"ר הזש א כלב
 ישא בר רב רמ  ינפל ארוסב .ךלמש
 וא "'ר"פ כ"ח" 'ג"שרד תרגאכ א בוסדכ

 רמא נ"רא ש"ארהו ף"ירה תסרגכ ל"צש
 ,אנוה יל

 הלוגה לבל שיר היהש ישא בר תלוזו
 רמאש ,טנ ןיטיגכ ורודב לודגה אוה היה
 בר רעו יבר תומימ אברד הירבועמא בל |

 ישא
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 ךירפו א"מב הלודגו הרות וניצמ אל ישא
 ינשמו = ,ןתנ רב אנוה הוה אהו ?אלו
 ברל ףייכ הוה ףכימד ןתנ רב אנוה ינאש
 םיחבזב ישא בר רפסי ותלודגמו | ,ישא
 הוה אדח אנמיז ןתנ רב אנוה ל"אש טי
 ילדמ הוהו אכלמ רדגזיאד הימק אנמיאק
 יל רמאו הילהינ הייתיתו | יאניימה יל
 יכ' ןוכב\ ביתכ שודק :יומו יםיגהכ תבלטש
 ךב םייקא יל רמא רמימאד הימק יאתא
 ,ךינמוא םיכלמ ויהו

 ג"שר רפסי ישא ברל ףופכ היהש המו
 םינשה לכבו לזו כ "ה .ותרנאב
 ןואג ישא בר היה פ"ר רחא ולאה
 אלש תוינעתו םילגר םהל עבקו -- ארוסב
 ןתנ רב אנוהו --- תוילג ישארל אלא ויה
 ארטוז רב רמירמו םימיה ולאב הלוג שיר
 ויה וירחא ויהש | (ארטוז רמו רמירמ וא)

 אתמב ןהילגר ושעו ישא ברל ןיעמוש
 ,איסחמ

 ןתנ רב ה"רש עמשמ ולא וירבדמו
 רפוסי ,בכ ק"ומבו ,ישא בר םדוק רטפנ
 יאמ ל"א (מ"המ) היל היזחתא ישא בר
 ,ןתנ רבד הילגר היקחד אקר + יאה ילוכ
 אקחד אקד יסרג ,אהו ה"דות ,מנ ןיטיגבו

 םהירבדמ עמשמו ,ןתנ רב אנוהד הילגר
 ןכו ,ןתנ רב ה"ר םדוק רטפנ ישא ברש
 םיארומאהל יעיבשה רודב ןיפחויב אבומ
 לבא ,-- רמירמ הנה ושא בר רחאו ל"וד
 יכ .ק"ומ ףוס דומלתה יפכ יל הארנה
 בר רחא הבישי שיר היה ןהנ רב ה"ר
 הזב ןיסחויה גגנש תמאבו ,ל"כע ,ישא
 הילגר היקחדקד ירמאקד ארמנה תנובש
 ישא בר תריטפ ירחאש אוה ןתנ רבד
 תלורגו רוחה לכל .שוהי ןתנ-רב הזה הוה
 היה אלש היהש ומכל הבש אתולג שירה
 רחא ךלמש אתביתמ שירה תחת ףופכ
 השענ ןתנ רב ה"רש אל לבא ,ישא בר
 נ"שר םע קדצהו וירחא אתביתמ שיר

 ,רמירמ ארוסב ךלמ ישא בר .רחאש
 לאמכארק םהרבא 'ר םכחה תעדו

| 
 אפפ רב אה י'ד--תרוחפי רב אנוה בר

 רמאי 60 דצ תורעהו םישוריפ ורפסב
 ישא בר תחת ךלמש רמירמש שרח רבד
 ארמגה תנוכ הזו ןתנ רב אנוה יחא היה
 הו רנר הילגר היקהד אקר ורמאש
 רב ה"רש תצק היל עייסמ ג"שר ירבדו
 הארנש יפכו ישא בר םדוק רטפנ ןתנ
 אתולנ שירל ויתחת ךלמ ג"שרד תרגאמ
 . ח"יב -- אפשת תנשבו ל"זו ארטוז רמ
 ארמוז רמ רב ירמ אנוה לטקיא תבטב
 היה ארטוז רמש רמול דואמ בורקו אישנ
 ש"ע ארקנ ונבו .ןתנ רב ה"ר לש ונב
 תותירכה רפסבו ,ירמ אנוה םשב ויבא יבא
 רטפנ הלוגה שיר ה"רש איבמ םלוע תומו
 כ"א ןתנ רב ה"ר לע ותנוכ םאו גנשת
 ,הנש ו"ט ישא בר רחא יח

 ,הרוחפ רב . אנוה בר

 ,פ .תורוכבכ אבר ןמזב לודג םדא
 אברד הימק הרוחס רב ה"ר אמגרת
 הימיא יאכז - קחצי רב נ"רא -- אלגירב
 היל ינשד (י"שר ,ותומב ןב הדליש ומא התבז)

 הוה הרוחפ רב ה"ר ,זק ןילוחבו ,אלגירב
 היל םלב (ד אנונמה ברד הימק םיאק
 תא אנונמה ברד ואל יא ל"א אצמוא
 ,'וכו ךל .אניפס אל

 .אבקוע רב אנוה בר
 ר"כיאבו ,ארתת זמר הכיא טוקלי רכזנ

 'ר ש"ע רמאמה הנמלאכ התיה 'פ א"פ
 ,אבקוע רב אמח

 .יאליע ברד הירב אנוה בר
 אלוע בר ס"קד תסרגו ,,הל :אמוי רכזנ

 דוע אצמנ אל הז ה"ר יכ יאליע ברד הירב
 .ם"שב

 ₪ ןטפי ברד :הירב אגוה בה

 ברד הימשמ רמא :ומ ק"ומ רכזנ
 אוה ןכו אחא בר ס"קד תסרג ךא ,ףסוי
 ,םחנפ רב אחא בר ש"ע רמאמה ,וט םש

 :.,אפפ רב אנוה 'ר

 םע קלוח רי-ד"קפ םילהת 'דמ רכזנ
1 , 
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 ,ומשב| םחנפ 'ר ח"ספס וה" בו ממ
 ,ןורתיו קוספ ב"פ .ר"הק רכזנ ןכו

 .יפפ ברדימירב אווה
 אנוה ברד הירב ארמוז רמ ,חמ ןילוחב

 ,יפפ ברד הירב

 .אניטק בר רב אנוה בר
 ;וטק םיחבזכ אדסח ברד ודימלת היה

 תצבוקמ הטיש תסרגו ,הימק ביתיש
 השקה :הס םירדנבו ,הנוח בר ח"בהו
 ,אנח בר םרג ש"ארה יקספבו ,הברל
 קחצי ר"א אניטק בר רב ה"ר :גמ ןימיגבו
 (אניטק 'וב אנינח בר אסרגה .חל םשו)
 תסרגו ל"בשרא ק"רב ה"ר זי ןילוחבו
 אוהש רמול דואמ בורקו ,אנח בר ס"קד
 ,וכרע ןייע ק"רב .אנח בר

 .אברד 'הירב אנוה פר

 האנזוחמ יביבח ברל החד .בע ק"ב רכזנ
 ל"א ישא ברו ,ישא ברל השקהש ותיישוק
 הירב אחא בר ס"קד תסרגו ,יחדית אל
 בע םש אבומרכ אברד

 ,ינמחנרב לאומש 'רד הירב אנוה 'ר
 רוקמהו ,אסקתת זמר ילשמ טוקלי רכזנ

 ,ןמחנ רב לאומש םשו ג"ה"עפ ר"ב אוה
 הינפלש הרושמ בברתשנ ה"ר תביתו
 רמא נ"ב לאומש ,חתפ ה"ר םש ורמאש
 .'וכו לשמ

 ,אתרות רב אנוה בר

 יתכלה א"פ רמאש ,זכק  ןילוח רכזנ
 ---בצה לע ךורכ אוהש שחנ יתיארו דעוול
 ,'וכו דיפחה ןועמש 'ר ינפל יתאבשבו
 ינפמו רג היהש שרדממ איבמ ןיסחויבו
 ידוהי השענ תבשב שורחל התצר אל ותרפש
 אסרגו הרפ 'פ יתבר 'פפב אבומ השעמהו

 ..אתרות ןב ןנחוי 'ר ונלש

 ,אפילחת .בר רב אנוה בר
 אפילחת בר רמא :ו אמוי רכזנ ויבא

 אברד הימשמ אפילחת רב ה"רד הובא
 תומביכ אברד הימשמ דימת רמא אוה םגו
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 ,אע 'ןישוריקבו = ,,וכ הדני ,,הל :מ"'בח
 הימשמ ל"צו ברד הימשמ תועטב אתיא
 ,אברד

 אניברד הימק ימוחר בר .זע םיחבזבו
 ,אפילחת רב ה"רד הימשמ רמא

 אמוחנת רכזנ .באשד אנוה 'ר

 ס"מ אוהו ,ל"ביר םשב רמא ז"ערוצמ
 .באשד אנמ 'ר ל"צו

 .ןהכה אנוה 'ר

 '-. םשב ;.. .תמא ...חדרפתיםכ תב

 בדו"קפ םילהת 'מבו אריעז רב לאומש
 ,אייח 'ר םשב הימרי "ר םשב רבע

 .ןיבא רב ןהכה אגוה 'ר

 השמ תולכ םויב 'פ יתבר 'פפ רכזנ
 שרדמבו .,אחא 'ר םשב רמא | ,הכ נ"ט

 'ספבו ,יביב 'ר םשב רמא גחי"קפ םילהת
 'ר םשב רמא :םכמחנמ יכנא 5 יתבר
 לאומש 'ר םשב רמא דחו"פ ר"מבו ,ףסוי
 .ןמהנ יב

 אמוחנתו אחז"קפ םילהת 'דמ רכזנו
 ,א"תומש ,אי"חלשיו

 ויבא רב ןהכה ה"ר ה"פ יתבר 'ספבו
 .ןיפא חב לצו

 םשב ןהכה אנוה 'ר ו"קפ םילהת 'מבו
 ,ןיבא 'ר

 ודימלת היה אבא רב אמוחנת 'רו
 אמוחנת 'ר -רמא ז"נ"פ הכר ברמבכ
 'ר ינפל .יתדמלו יתלאש ינא אבא רב
 ה"ר אוהו ,ןיבא 'רב ןהכה אנוה אבא
 ,אנוה 'ר ל"או םש םייפמדכ

 ,אטוז אנוה בר
 .תסרגו אמוז ה"ר רב .אבר : מכ הציבב

 הבה .,טס תובוהכ אוה ןכו הבכ כיסה
 אוהש עמשמ םש הציבמו ,אמוז ה"ר רב

 ןעי :[.ןיסחויה .תעדכ הזו הרש  םתפ ב
 ,אצונ שניא היה ה"רש

 ,שינרבמ:אגות ב9

 (ם"קדו ןיסחויה :תפרגל) ,חכ תבש רכזנ

 העקה



 אנוה בר ב

 אבר ':גנלש אסרנו "ישא: ברל השקה
 ,שינרבמ

 ,אירהמדמ אנוה בר

 וישב .ןירדהנס

 המ ם"ב רב ורקפדמ אגוה בר

 ,אברל השקה

 .ארוסמ אנוה בר

 תפרגו *.,  .תותורכ אב .םיחבז . רכזנ

 אנינח בר םיחבזב ס"קרו תצבוקמ המיש

 הזוזמ 'ה תונמק 'ה ש"ארב רכזנו ,ארופמ

 ,אברי ירברצ "נגבה" םעל קלוח יה

 הירב ימיד בר

 אא רב ,ךמ נוה בר

 רמאו ישא ברל השקה זמ ןילוח רכזנ
 זכו ,והל תיא "יבה אתר יח רנה לכ
 :ם"קר תפהנל חג םש רכזנ

 .יתיא.:ברה שרב תמי אפוה

 ארא בר םע קליה ,טמ ןילוח רכזנ
 ,אניברל הוליישו ימוינמ רב

 איה בר-םכ המ תג בר

 ישא. -םרל -. .השקה .. < חנ .ןולוח .. רכזנ
 = ן= ל ,איוא רמ רב אנוה ם"קד תפרגו

 .הפידשי רב יאנוה

 ,אפ מ"ב

 אניברד | הימק

 ה טחג- ב ראית רבשהמ :אנוה-םה

 ןישוריקכ ישא בר םע דימת ירטו ליקש
 הימשמ ןנירמא יבה ישא ברל רמאש :ו
 רמו תת םש רה" תפר ךיתהו כ אברר

 ברל השקה ,די .ןיטיגבו | (אנהב ברד הירב
 הירב רב תועטב אתיא :אנ ןילוחבו ,ישא
 רמז[ היד ל"א ןילוחבו הימחנ "ברד
 ןל תרמא ישא ברל רד רם שה
 אנוה .רמ" ל"א זמ מ"בו ,אברדי הימשמ
 תסרנב ל"צו ישא ברל ןמהנ בלה.הירב
 יתראבש יפכו ,(נ"רד הירב רמ אנוה פ"קד

 היה .אוהמ מחפש ברחלהיףב ה"ר ךרעב
 ,ש"ע פ"רר הינתח

| 

 ןרופיצד אבור אנוה 'ר--אירהמדמ

 ,אקזרפמ אברד הירב רמ אנוה
 ישא ברל השקה | .,י" תובותב רכזנ

 ,אברד :הירב ה"ר .אוה ילואו

 \ םיארטוו י רמירב ירטי אכוה

 2 יניקלח  נ"שרד  תרגאב רכזנ
 .- תבט חי אישרשמ םע גרהנש
 ,אתולג שיר ןתנ רב ה"ר דכנ אוהש רשפאו

 ,ארדסד ארפס אנוה בר
 .(תוריסחו תואילמב יקב היהש)

 .תבשבו ,א"הר ג"פ םיאלב ימלשורי רכזנ
 המוח :ריזארק- ב"ה" ם"פ

 .ןרופיצד אבור אנוה 'ר

 :ימלשוריכ = ןנחוי 'רד  ודימלת | היה
 "ון ד'פס ה"רבו) אבור ה"ר ד"פס תוכרב

 אוה ןכו ןנחוי 'ר םשב ןרופיצד (הבר הנוח

 :א"ה א"פ םילקשבו ,ב"ה ד"פ תינעת
 :ט"ה ד"פ ןיטיגבו) ןרופיצד הבר הנוח 'ר

 ןרופיצב אנינח 'ר גיהנה רמא (ירופיצד ה"ר
 וכ רבו..,ח"ה היפ ,יאמר אוה ןכו | ,'וכו

 :תסרנל י"רא הארופיצ אנוה בר :רל
 ןילוחבו ,הנח 'ר  אסרגה ארמגבו ,ם"קד
 "יאה רמ יזח | ייבאל ארפס בר ל"א ,אנ
 לזא -- אברעממ אתאד ןנברמ אברוצ
 אנא תויסנכ רימפמ ל"א -- היבנל ייבא
 אישנה הדוהי 'ר י"שריפ) הבר יברמ אליעל
 פיילבו ,ןכ רמול א"אש ןיפחויה לעב ושפת רבכו
 רמאי םלשה ןיסחויבו .האישנ הדוהי 'ר | ל'צ

 .בר הוהו (הבר יבר ארקנש ןנחוי 'ר לע ותנובש
 ןיבשוי האדמ | יסוי 'רו הארופיצ אנוה
 ,'וכו וינפל

 אראו אמוחנת ,ב"פר תינעת רכזנ ןכו
 קצה ה םשב :רכק .ב"ררפ :ידינומש מ

 .ןירופיצב הבר
 ד"פ \ תינעת וניצמ ומשב םירמואה

 שיכ  תינעתבו | ,אחא רב בקעי 'ר ב"ה
 הנוח 'ה "'םשב -קחצי - רב "אהא .'ר ב"ה
 .ןירופיצד הבור

 יזפ ןב הדוי 'ך א"ה א"פ ןישוריקבו

 ,ןירופיצר הבור הנוח 'ר םשב ןינח 'רו

 אמויבו



 םודרות תלונה שלש אנוה

 ,הארופצ ה"ר םושמ סחנפ 'ר :זע אמויבו
 לש הבר ה"ר םשב הדח"פ .ר"ב רכזנו

 ו ,ןרופיצ
 ,הלוגה שיר אנוה בר

 ג"ה ט"פ םיאלב ימלשוריב יבר ןמזב
 אכהל אתולג שיר ה"ר קילס יכ יבר רמא
 ןמ אוהד יאנימ ליעל | היל ביתומ אנא
 אירכד ןמ אוהד ןימינב ןמ אנאו הדוהי
 ח"ר לעא ןמז דח ,אתבקונ ןמ אנאו
 רבל אנוה בר אה ל"א היבגל הבור
 ,אב ונורא ל"א | יבר לש וינפ ומכרכתנ
 אייח 'רמ יבר- הינימ :יעב / א" תוליפהבו
 ךהרצ ירה ל"א והמ ריעשב ינא ןוגכ
 שיר ה"ר לע ותנווכ התיה ם"לבו ,לבבב
 ,הלוגה

 אתולג שיר ה"ר לאש ג"פר ר"ורבו
 ,'וכו תפנצמה רפה ןיד והמ יארסח ברל
 לאש ,ז ןיטיגב ומכ ל"צו ס"מ םש לפנו
 ה"ר םק יכהדא אנוה ברל אתולג שיר
 הטוס ימלשוריבו .אדפח בר ל"א יונפאל
 'רל לאש חלש אתולג שיר ומ"הס ט"פ
 תומוקמה ינשמו ,ןנחוי 'ר עמש -- יארפח
 ,ר"ורב תועטב קתענ וללה

 ,םודרוה

 היה רטפיטנא ויבאש םופיסויב רפוסי
 םאיבה ג"הב ןנחוי רשא םימודאה ערזמ
 תב השא ול חקל אוהו םידוהיה תירבב
 תא ול הדלי איהו ןורפיק הטשב יברע
 סאריריפו ףסוי תאו סודרוה תאו לאיזיפ
 .תימלוש המשב תחא תבו

 ליח רובג שיא היה סורפיטנא םהיבאו
 והתיפ אוהו םונקרוהל ןמאנ ער היהו
 סולבוטסירא ויחא לע המחלמ השעיש
 לארשי לע םיאמורה תא םילשה י"עו
 לארשי אסכ לע סונקריה תא בישהו
 םילשה אוה היה תמאבו םיניע הארמל
 לילג לע דיגנל ונב לאיזיפ תא םיקה אוהו
 טילשל םיקה ונב םודרוה תאו םילשורי
 הכ ןבכ םימי לוע זא היהו לילגה ץראב
 פאב ףודרל והשעמ תישאר יהתו הנש
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 לע תומש ושע רשא וישנאו לאקזחי תא
 יפ תא לואש ילב םתימחו ,םודא לובג
 קועצל תונמלאה ואב רשאכו ,ןירדהנסה
 ןידל ותוא איבהל םונקרוה ךלמה ינפל
 אבי לבש ויבא וצעי זא ןירדהנסה ינפל
 ירוגח ליח ישנא תיולב ךא ופגב םהינפל
 היעמש ותמ רבכ הארנה יפכ זאו  ,ברח
 הקלחתנ רבכו ןיררהנפה ישאר ןוילטבאו
 םוקמבו ,תומוקמ שמחל ןירדהנפה חכ זא
 החפשמ "אריתב ינכ, | זא ויה  אישנה
 תוכיראב ראבנ רשאכ םילשוריב הרקי
 ןידל רמעה רשאבכ היה ןכו :,ללה ךרעב
 וכירי לע" "דברה ' ונח = םהינפל א
 ןירדהנסה לע ודחפ לופיו ול ביכס וירובגו
 לע םק םואתפ ךא הטואמ ורבד אלו
 יוח, : רמאיו יאמש םשב ןהמ דחא וילגר
 ךלמה םונקרוה התא םג !קרצ יטפוש,
 קשע וזחת וננובהת אלו ןואוארת המל,
 תאזכ עמש ימ הפל די ומישתו טפשמ.
 ןירדהנסה ינפל בציתי עשופו אטוח שיא,
 אלה ,הזה םודרוה שיאהכ חצמ תוזעב,
 ףוכל וטפשהב עשר ללח טפשמ הבו
 יפלא רשא שיאה הז ךא ,ושאר ןומגאב,
 םייקנ ימד ךפש אוה יכ וב ודיעה םידע,
 יניעל .עיפוה אוה תובר תושפנ חצרוו,
 ישנא ויתוביבסו ןמגרא ליעמב םיטפושה
 המחלמ ונב תושעל ברח יפולש המחלמ
 והועישרנ םא חבטל ונתוא עירכהלו,

 לע אל ךא ,הרותה יקוח יפ לע טפשמב,
 הרקי ושפנ יכ ןעי | יבל .ףעזי סודרוה
 ימפוש םכילע ךא ,םיהלא יקוחמ ויניעב,
 יבל רעתשי םכיכלמ לעו םכילע | ,קרצ,
 'ה .יכ םתחכשה ,ושחתו ןוא ומיבת יכ,
 ,בל יפנח תא הקני אלו םקונו אנק לא,
 קירצהל םודרוה תא םיפינחמה םתא התעו,
 םתא םג ,דימ םכימרה תא חולשלו עשר,
 ולפתו םיאבה םימיב ופפת םכיכלמ םג
 * םומדה שיא "סודרו יד(יתרותפרברה
 והואצמיו הרממה ואיטחה אל יאמש ירברו
 האר ךלטה סונקרוה ךא ..אוה תומ ןב יכ

 יכ
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 ,ותימהל ןירדהנפה תאמ הצרחנו הלב יכ
 וציו םקיו תוממ וליצהל הלובחת לבחיו
 אוהה םויב ןירדהנפה תדונא תא ריתהל
 ,רחמה םויל טפשמה תירחא תא ריבעהלו
 והצעיו סודרוה לא םיכאלמ חלש הלילבו
 יכ וניבה ןירדהנפהו ,ריעה ןמ חורבל
 םגו | וילע ונוליו סםונקרוה תצע | אוה
 אוה ערב יכ כ"חא האר ומצעב סונקרוה

 המחלמ תושעל רבכ ליחב אצי סודרוה יכ
 רשא לע ןיררהנסהבו סונקרוהב המקנו
 רטפיטנא ךא םהינפל טפשמל והודימעה
 תולעל םעפה והורצע ויחא לאיזיפו ויבא
 ,המחלמל םילשורי לע

 ןב | םונגיטנא אב םימיה | ךשטבו
 תאו ודוד סונקרוה םע םחליו סולבוטסירא
 םשמו םירצמל חרב סודרוהו תימה לאיזיפ
 הדוהי לע ךלמל םקוה םשו ימורל עסנ
 ,ימור רפיק סונינוטנא תצע פ"ע

 תובלמש מ ז"עב ל"זח תלבק פ"עו
 ,תיבה ינפב הנש גק היה םודרוה תיב
 .תיבה ןברוח ינפל  ונייה

 המחלמ השע םופיזויב רפוסיש יפכו
 םינש 'ג ךשמ | םונגיטנאו לארשי לע
 ,לארשי יפלא תובבר גרהו םישרח הנומשו
 תא רבכמ ול שריא םש רפוסי רשאכו
 ןב רדנסכלא תב תונבב הפיה םירמ
 תויהב דוע השאל סונקרוה ןב םולבוטסירא
 םילשורי לע רצשכו םילשוריב ךלמ סונקרוה
 ריעל וימעפ םירה זא בר ןמז ךשמ
 םע ותנותח גה תא םש גוחל ןורמוש
 :3 צתצ ויליוה כרבה יפל :לבא/ :!ןםירמ
 תקונית ריאשה וינודא תיב תא גרהשכ
 הרחב איה ךא | ,הבסנימל הצרש תחא
 אלק אמרו ארגיאל אקילסו םייחמ תומה
 תיבמ רמאו יתאד ןאמ לכ הרמאו
 ארגיאמ הלפנו ,אוה אדבע אנא יאנומשח
 תמאב הגרהש רפוסי סופיזויבו  ,התמו
 יתשו םינב השלש ול הרלישכ | כ"חא
 רשא וינב ינש תא גרה כ"חא םגו ,תונב
 ךלמשב :ג ב"ב רפוסיו ,םירמ ול הרלי

 ויחא םולבוטסיראו םונקרוה---יניירוה 'ר

 ןנבר והלוכל לטקו ןירדהנסהמ םקינ זא
 רקנ ךא קבש אטוב ןב אבב תא ךאו
 ל"או רכנתמכ וילא אב כ"חאו ,ויניע תא
 ,ריבע אק יאמ אשיב אדבע יאה רמ יזח
 רוסאש ול בישוהו ,רט הייטלנ אל המלו
 ל"א אוה ךלמ ואל אוה ל"א ,ךלמ ללקל
 ךבכשמ ירדחב ביתכו רישע אלא אהי אלו
 רהומ תא האר רשאכו ,רישע ללקת לא
 אוה יכ ל"א זא | ,לארשי ימכה תובל
 המב הצע ונטמ שקביו  ומצעב םודרוה
 הנביש הצע ול ןתנו ,ותתווע תא ןקתל
 שלש והנבש רפוסיו ,שדחמ קמה"ב תא
 אל םודרוה ןינב האר אלש ימו  םינש
 : גכ תינעת רפוסיו .,וימיב האנ ןינב האר
 ויה קמה"ב ןינבב ןיקוסע ויהש ז"כש
 חורה הבשנ רחמל ,הלילב םימשנ ןידרוי
 ועדיג -- המחה החרזו םיבעה ורזפתנו
 רפוסי ןכו  ,םהידיב : םימש תכאלמש
 , .סופיזויב

 לאומש 'רד יוחא יניירוה 'ר
 ;טםרפומ ב

 ויחאש ג"ה ט"פ ב"ב ימלשוריב רכזנ
 יוחא ירדנפכלא ל"א הימיע גולפימ .יעב
 ,'וכו םיפלא ןנובא קבשד תא עדי

 .םונקרוה

 ,עדונה סונקרוה ןב רזעילא 'ר
 -,ה"מ ב"פ הטוס םונקרוה ןב עשוהי 'ר-

 .ויחא סולבוטסיראו סונקרוה
 הלודגה השאה איה םמאו ךלמה יאני ינב

 תוחא הכלמה | ןויצלש םשב תעדונה
 ויה .הכלמ ימי רשא חטש ןב ןועמש
 "ימי לכב לארשיל םירשואמ רתויה םימיה
 .בירל וליחתה התמשכו ,ינש תיב ןינב
 ורסמ המהו הכולמה רובע : הינב ינש
 :סויפטופ רובגהל לארשי םע תא םמצעב
 .םעה לע ןברוח ואיבהו ימור .אבצ רש
 תיב יכלמ ורצשכ ר"ת :טמ הטוס ורכזנו
 ץוחבמ סונקרוה היה ז"עז יאנומשח
 "ויה םויו םוי לכב םינפבמ סולבוטסיראו

 ןילשלשמ



 הכלמה ינליה--סונקרוה
₪- 

 םהל םילעמו הפוקב ןירניד ןילשלשמ
 ריכמ היהש דחא ןקז םש היה ,םידימת
 הדובעב ןיקפועש ז"כ ל"א תינוי א תמכחב
 םהל ולעה --- רחמל .םכדיב םירסמנ ןיא
 וינרפצ ץענ המוח יצחל עיגהש ןויכ ריזח
 ,הסרפ תואמ עברא י"א הזערזנו המוחב
 ,םירזחה יריב י"א לכ הרסמנ זאש הנוכהו
 םירישה רישב רמאי שודקה ונושלב י"שרו
 ינתמש ישפנ יתעדי אל קוספה לע ו"פס
 יבלמב רבגש תקולחמש בירנ ימע תובכרמ
 היהש רע סולבותסיראו סונקרוה יאנומשח
 השענו ימורל תוכלמ תא ןהמ דחא איבמ
 וגרה םודרוהש היה ותירחאו ,דבע ול
 ,הנש םינמשמ רתוי ןקז היהשב

 רזעילא 'ר לש וגב סונקרוה
 ,סונקרוה ןב

 לעש רדוסב אציש | ,זמק תבש רכזנ
 רשוק היהש ,הל תוחנמבו .תבשב ופיתב
 רמא אלו ןמגרא לש תונושלב ויליפת
 ג"פ הטוס ימלשוריבו ,רבד [ויבא] ול
 אלש ליבשב א"רל סונקרוה ל"אש ד"ה
 ינממ תדביא הרותה ןמ א"ר הבישהל
 ,הנש לכב רשעמ רוב תואמ 'ג

 -- א"ר הלחשכ רפוסי ,חס ןירדהנסבו
 ונב סונקרוה סנכנו היה ש"ע םויה ותוא

 רמא הפיזנב אציו וב רעג ויליפת ץולחל
 ינא המודמכ | (איר לש) ויריבחל | והל
 תערו ותעד ל"א ,הפרטנ אבא לש יתערש
 ,הפרטנ ומא

 אוה תומש 'פ תותלאשה תסרג יפלו
 שידקה א"ר ויבאש :זככ תבש  רכזנה

 קסע אלש ונב םונקרוה ליבשב ויסבנ לכ
 וניצמ ו"יו הנשמ ב"יפ תומביבו ,הרותב
 רפכב הלאה תחת םונקרוה 'ר ארקהשבו
 רמגו (היבא רפבב סרג םש ימלשוריבו) םמטיע

 לכ ןירמוג תויהל וקזחוה ,השרפה לכ
 ןעי א"ר לש ונב אוה םא ע"צו ,השרפה
 ."יבה,..ךאוה .ילב . רכזנ תיבה ןמ
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 (אדב"נפ הימרי ,היעשוה ןב הינזי) איעשוה

 יה > דהעב "יאיעשוהו 'ריענתומש לכ
 ,איעשוא

 םיאלכ ונב יסוי 'ר ,יתרפא ףטוחה

 ,ד"מ  פ

 ,ארומאה יאעלא 'ר ךרע אליה

 ,ינלוה
 .הב'יפ " 'רלקיו "יכלה ב ללא

 ,םליא 'ר םרג ביחב"פ ר"כיאבו

 .הכלמה ינליה
 יעממ אלש ףא תאזה הרקיה השאה

 הלהתל םלוע ןורכזל התכז האצי הדוהי
 ,תראפתלו

 ינשו ,בידח ךלמה תשא התיה איה
 תד תא םהילע ולבק פוטוזו זובנומ הינב
 םשב ירבע דחא רחוס יפ לע לארשי
 תרות םדמלו םהילא אבש ילבבה היננח
 לילגה ןמ רזעלא יפ לע כ"חאו ,לארשי
 תוינומדקב אבומדכ | ,ןמצע תא | ולמ
 אבומו | ,הזל המיכסה ןמאו | ,םידוהיה
 םמא : ינליהו :> .י"ו"ספ ..ף"בב; -הרצקב
 לארשי תרותב הבבל לכב הקבדו הרייגתנ
 ינליהב השעמ ו"מ ג"פ ריזנ רפוסיו
 םא הרמאו המחלמל הנב ךלהש הכלמה
 הריזנ אהא םולשב המחלמה ןמ ינב אבי
 ץראל התלע םינש עבש ףוסבו םינש עבש
 ינש עבש דוע הריזנ אהתש ה"ב הורוהו

 ,תורחא
 היה .ךלמה זבנומ י"מ  ג"פ  אמויבו

 לש פבה"וי לש םילכה תודי לכ השוע
 בהז לש תשרבנ התשע ומא ינליה בהז
 אלבטמ התשע איה ףאו לכיהה חתפ לע
 ,הילע הבותכ הטוס תשרפש בהו לש

 הכלמה ינליהב השעמ :ב  הכוסנו
 ויהו המא 'ךמ ההובג התבוס היהש דולב
 התשע אל הישעמ לכו םינב העבש הל
 ,םימכח יפ לע אלא

 הימיבש רפוסי  םידוהיה תוינומדקבו
 החתפ זאו הדוהי ץראב לודג בער היה

 תא
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 ,בערמ םעה תא הליצהו היתורצוא תא
 ךלמה זבנומב השעמ רפוסי :אי ב"בו

 ינשב ויתובא תורצואו ויתורצוא זבזבש
 ולה ןכל .הגב ךלמ זאש ןעי הזו ,תרוצב
 .ומש לע תולודגה תוקדצה

 .םתה

 ,זמק תבש יניה רב יסיא
 תומורת ימלשורי (אנוח) יניה רב יול 'ר

 יה דפ
 7 ה

 רב ידיא בר ל"א :אק םיחספ רכזנ
 אתינתמב הל אנינת יכה .אדסח ברל ןיבא
 בד, אתיבהמב הל .ירמאו ,קניה בר .יבד

 ,ךיתווכ קניה רב

 .ןקזה וא  ילבבה ללה
 ,(גירב"יפ םוטפוש = ,ונותערפה ללה ןב | ןודבע)

 רמאנ וילע רשא הזלה הבברמ לוגדה
 הרות " החכתשנשב, הלחתב | ,כ | הכוס
 הרזח ,הרסיו לבבמ ארזע הלע לארשימ
 היה = ,הרסיו ילכבה ללה הלע החכתשנו
 םורממ חלוש רשא שיא ,יאלפ שיא תמאב
 החגשהה רשאו ,ןוילכמ תדדשא תא ליצהל
 ,הבוש לכ תא וילע הליצאה  הנוילעה
 תובגשנו תומר | תובוט תודמו תולעמב
 ,םימי תכיראבו

 ל"זח ימכח ןיב דחאה טעמכ אוה ללה
 םינש :המכו דלונ יתמ ונל עודי רשא
 שרופמרכ ,וייח ימיו לארשיב אישנל היה
 ,הנש ךק יח ללהש ו"לס הכרב ירפס
 שמישו ,הנש םיעברא ןב לבבמ הלע
 לארשי תא סנרפו ,הנש םיעברא םימכח
 ללה ורמא ומ תבשבו ,הנש םיעברא
 ןועמשו [ןקזה] לאילמג | ,[ונב] ןועמשו

 האמ תיבה ינפב ןתואישנ וגהנ  [גרהנה]
 האמב ושמש ולאש 'יפ) ,הנש

 ונל עודישכו ,(ןברוחה ינפל תונורחאה םינש

 הנש םיעברא אישנ היה ללהש רוריבב
 .ןברוחה ינפל .הנש םישש רטפנ כ"א
 םיפלא 'ג = תנשב \ היה = תיבה | ןברוחו

 םיאישנ 'דה

 יל ללה ינוח

 םיעבשו תורטשל בפש אוהש לדטכתת
 'ו תנשב: ללה רלגנ כ"א %(םימעה :ןינמל
 .תורטשל בר  ,אחנרת םיפלא

 לע שיחכהל ונל רשפא יאש ףא הנחו
 פ"ע ל"זח ירברב שרופמש המ רבד אל
 אלפל אל וללה תורודבו ,יתימאה םתלבק
 םכחה ברה אב כ"פעא ,הנש 'ךק תויחל
 ו הרעהב 147 רצ א"ח -רו"דב ו"האר
 ירובגמ ורפסב ןמרב המלש -מ וירחאו
 יח ללהש תוטישפב ורמאיו ,המואה
 היאר םוש ןיאיבמ םניאו ,הנש םינומש
 םנוצר אוה ןכש ןעי ךאו ,םהירברל
 האמל בורק םימי ךיראה אל ומצעב ו"האר םאהו)

 (? הנש

 ןושארה תוא לוקל ונימאי אל םא הנהו
 תוא לוקל ונימאי  ,ירפסב שרופמש המ
 אל יח ללהש | ודוי כ"עב רשא | ןורחאה
 טוקליב וניצמ יכ  ,הנש בק ןמ תוחפ
 (ונל דבאנה אטוז ירפפמ) אמשת זמר תקוח

 הרפה שובל הזיאב ללה תא ולאש ל'זו
 .תפרשנ הנוא ול ורמא לודגב ל"א ,תפרשנ
 תא יתיאר ינא םהל רמא | ,ןבלב אלא
 ורמא לודגב הפרשש היחרפ ןב עשוהי
 םהל רמא -- ןבלב הפרשש וניאר ונא ול
 וארש המ םאש םראל החכש וזובת לא
 שיר ירפסב אבומ ןכו ,'וכו יתחכש יניע

 הנחו היה ןקזה ללה א"יו ןושלב תקוח
 הלודגל ולע ןוילטבאו היעמשש ונראב רבכ
 ןועמש יכ הבלמה אצנמלש ךולמב רוע
 זאו ותוחא םדוק רטפנ היחא חטש ןב
 ךלמח יאניש עודיו | ,םהינפל ללה שמיש
 ,תחא הנש ךא ךלמ ויחאו הנש 'זכ ךלמ
 ג"הכ ןנחוי רבחתהש םרט תודחא םינשו
 םישלש ןמז ךשמ ורבע הנהו ,םיקודצהל
 היחרפ ןב עשוהי | תואישנ ימי ןמ הנש
 ג"הכ ןנחוי השענשכ וכרעב ונראב ךשאכ
 ,אירדנסכלאל פ"ב עשוהי חרב זא יקודצל
 ןנחוי ימיבש ה"מ ג"פ הרפב שרופמו
 פ'"'ע תישענ ס"לבו המודא הרפ ושע ג"הכ

 הזמו ,היחרפ ןב עשוהי 'ר אישנה .תארוה

 ב"עב
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 אל יח ללהש רמול ונא  ןיבירצ כ"עב
 ס"לבו | ,הנש םירשעו האמ ןמ תוחפ
 לודג יבמופב השענ המודא הרפ ושעשב
 יבאו  ,לארשי תוצופת לכב עמשנש דע
 לבבב רודה ילודגמ קפס יילב היהש ללה
 ותחפשממ וא אתולג שירה היהש רשפאו
 םלעה ונב םע זא הלע ,ראבנ רשאכ
 הלודגה החמשה תוארל םילשוריל ללה
 ללה תמאב היה זאו ,םהימיב עריא רשא
 רוע עיגה אלש רשפאו דואמ םימי לוע
 וארש המ תמאב חכש ןכלו ,רשע תנשל
 ושיחכי יכ ןימאהל לכוא אלו | ,ויניע
 ורמאנ אל רשא ולאה םיתימאה םירבדה
 ,הבלה ןינעב ךא אמלעב רופיס םשל
 תא תוארהל רתוהו יד הז יכ  המדאו
 .תמא םהירבד לכש ל"זח תתימא

 רצנ היה אוה . .,ללה . תודלותל . רוזחנו
 לבבב .וראשנ רשא דוד תיב  עזנמ
 תליגמ יול ר"א ,ב"ה ר"פ תינעת ימלשוריכ
 ללה הב בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי

 םירכזה .רצנמ . ..היח:.. אל . ךא דה
 פ"ע ג"ה ט"פ םיאלכ שרופמב דוד תיבל
 אנוה בר ,רמאש ודכנו ונינ יבר תודע
 ,אתבקונ ןמ אנאו ,אירכד ןמ (הלוגה | שיר)
 אוה ןכו = ,ןימינב תחפשממ היה אוה יכ
 שרופמ : בס תובותכב לבא ,חדח"צפ ר"בב
 לטיבא ןב היטפשמ היה יבר .תחפשמש
 'סותבו גחג"לפ | ר"ב ןייעו | .(דוד תשא)

 ,אכהד ה"ד .,ה ןירדהנמ
 ,םוקמ םושב רכזנ אל  ויבא םש

 רמאש וניצמ א"ה י"פ ןיבוריע ימלשוריבו
 וניצמו ,המא יבאמ ןילפת ולא ןקזה ללה
 ,אכ הטוסכ אנבש םשב חא ול היהש
 יחא אנבשו ללה רמא ימיד בר אתא יכ
 ,(י"שר ,בר ינוע ךותט) "חרחתב קסע ללה ,הוה

 בורענ את ל"א ףוסל : ,אקסיע דבע אנבש
 .ןתי םא  הרמאו ק"ב :התצי * ,נולפילו
 ,'וכו שיא

 ורבעש המו ודומל תישאר לבק :יממ
 ימיל תונושארה הנש םיעבראה לב וילע

 רסחי ייכ ןעי  ,המואמ ונל עדונ אל .וייח
 ,תיבה ןמזמ םילכבה לי" ירפר ל ל
 דומלל ותולעבש רוריבב ונל עודי תאז ךא
 לודג רבכ זא היה ןוילטבאו היעמש יפמ
 ו"פר םיחספ ימלשוריב שרופמכ רודה
 -- לבבמ ללה הלע םירבד השלש לעש
 עודיכ ,חכלה לביקו הלעו םיכסהו שרדו
 תקולחמ היה אל םינושארה תורודבש
 תולבק ךא היה . םדומיל לכו :לארשיב
 וחלש םהל קפס היהש רבד לכו םתוברמ
 ירדהנס םוקמל תיזגה תכשלל  ולע וא
 ,לארשי לכל הרות האצי םהמש הלודגה
 םיכסהו שרדש פ"עאש ללה השע ןכו
 דע הכלה קוספל ארייתמ היה .כ"פעא
 ןכש ןהמ לביקו ןוילמבאו היעמשל הלעש
 ,הבלהה

 ח"הרה רמאי 164 רצ ח"מרת םרכהבו

 וב וארנ אל ללה ירוענבש םלטא רמ
 ןכלו הרותה דומלל םידחוימ  תונורשכ
 לבבמ הנש םיעברא ןבכ הלע רשאכ
 אנבש הצר אל הרותל וימי לכ שירקהל
 אל רבגל ובשח יכ הזב וכמתל ויחא
 ללה "ףכרב וירבה :לכו רט כשמלאו
 'לשוריב שרופמכ תואיגש לע תואיגש המה
 ןוילטבאו היעמש ינפל אבשכש יתאבהש
 רומלל אבש אלו ,רורה לודג -רבכ היה
 ,ב"אה תא לארשי יאישנ יפמ

 אוב -רה"וד לעב בדהו רביד בטירה
 לש ובר תרותמ הטילפל ונל ראשנש ,חמ
 תוידע אבומו ,לבבב ולצא דמלש ללה
 רמוא ללה םש ורמאש "מ א"פ
 אלא הוקמה תא ןילסופ ןיבואש םימ ןיה
 ואבש דע -- ובר ןושלב רמול םדא בייחש
 םושמ = ודיעהו = 5 "םידרנ  פש
 ,ןילפופ םיבואש םימ ןיגול 'גש ןוילטבאו
 תבשב שרפמ י"שר ז"ע םישרפמה וברו
 ןושל אלא הנשמ ןושל | וניא ןיהש | ,וט
 א"וש לע השקי  ושוריפל לבא | ,הרות
 ם"במרהו ,הנשמה ןושל וניש ךיא םמצעב
 תפש םתפש ראשנו םירג ויהש ןעי שרפמ

 םו"בע

 ל
 אלמ

 היעמש
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 ."ןיה, םוקמב "ןיא ,  ןירמוא ויהו םו"כע
 תחפשממ ךא ויהש (א השק ושוריפלו
 בייח ןושל געלנ ובר םא םאה (ב ,םירג
 הוצמ םאה ונושלב םגמגל ודימלת םג
 ? וז איה

 אלמ תביתש דמחנ רבד רמוא א"רגהו
 רמול ולכי אל המה אמלשבד ,רתוימ איה
 ,יהיאלמ ,-רטול = רכרצוה :ןכלו יה
 ןיא, עמשמ היה "אלמ, ורמא אל םאש
 היהש ללה לבא | ,"ןילסופ ןיבואש םימ
 רמול :ךרצוה המל כ"א "ןיה,, רברל לוכי
 בייחש אלא ורמא ז"עו +"אלמ,, תבית
 אלפל לבא | ,ובר ןושלב רמול םדא
 רבדל ולכי אל דחאכ םהינשש עריאש
 ורמא המצע הנשמב אלה רועו ,א"הה
 ןיגול 'ג ךאש םמשמ םיידרגה ודיעהש
 םמשמ רמאש ללה ירברכ אלו ןילסופ
 הנמאנה ותלבק היאו ,ןילסופ יה אלמש
 ,ןוילטבאו היעמש תא וימי לכ שמישש

 וברש  ל"נה םכחה ברה ךמא ןכלו
 ותא רמלשכ לבבב ללה םע רמלש
 ןעי הרות ןושל רמול חרכומ היה הנשמה
 תוירבדממ דימת ונתשנ תודמה יכ
 היה לבבבו ,תוירופיצל כ"חאו תימלשוריל
 םילבבה ודמלשכ ןכלו תרחא הדמ ס"לב
 דומלל וקקזוה ןירועישה תודוא הנשמה
 רשפא יא זא רשא "ןיה, הרות ןושלב
 הניש אל י"אל אבשכ ףא ללהו ,תועטל
 ולביק .או"ש לבא ,ילבבה ובר ןושלמ
 ךורעב יתאצמ הז ןיעכו | .רחא | רועיש
 ובר ןושלב רמול םדא בייחש ןושל ךרע
 ןיה אלמ אלא ןיגול רועיש רמא אל 'יפ
 וברו  ןיהב תרעשמ הרותהש ומכ םימ
 שוריפה י"שר איבמ ןכו ,וניבר השמ ונייה
 ,וט תבשב הזה

 קחדה ךותמ דמל לבבמ ללה הלעשבו
 אבומדכ םיצע תביטח תכאלממ סנרפתהו
 ד"פ תובאב ם"במרהל תוינשמה 'יפב
 ה"פ תושירפה רעש תובבלה תבוחבו ה"מ
 םהל היה ןבש ס"לבו גנק הלאש ש"בירבו

 ולב רה ה םלה

 אה לע וכמס םלוכש רשפאו ,הלבקב
 ללה לע וילע ורמא :הל אמוי ןנירמאד
 רכתשמו השוע היה םויו םוי לבבש ןקזה
 ללה ךוע םימכהל דעו תיב ירפסבו) קיעפרטב
 יאמויב היה םינואנה תסרגש הרעשה ךרדב יתרמא

 .תונחלש השוע ימרא ןושלב אוהו "זיפרטב , םש
 (םיצע בטוח היהש ואיצוה הזמו ךורעב אבומדכ

 ה ךמה"ב .רמושל ןתונ היה | ויצח
 אל א"פו ,ותיב ישנא תסנרפלו ותסנרפל
 = ד"מהב רמוש וחינה אלו רכתשהל אצמ
 הבורא יפ לע בשיו הלתנו הלע ,םנכהל
 יפמ םייח םיהלא ירבד עמשיש | ידכ
 תבש ברע םויה ותואו ,ןוילטבאו היעמש
 -- גלש וילע דריוהתיה תבט תפוקתו היה
 ללחל הו .יואר ורמא -- תומא 'ג םור
 .תבשה תא וילע

 שפנ תריסמבו וזכ הלודג . הדמתהבו
 ךותמ םינש המכ ךשמ ויתובר ילגרל בשי
 בייחמ ללה םש ל"זח ורמאש דע ינוע
 ,םיינעה תא

 הרותה תמכח םהמ לביקש רבל אלו
 תחיש וליפאו תונושל המכ דמל םג ךא
 םיבשעוםיצע תחיש תועקבו תועבגו םירה
 תולשמו םידש תחיש ,תומהבו תויח תחיש
 ,ט"ה ז"מטפ םירפוס 'כסמב אבומדכ

 הרות אלמ אוהש ומצעב עדישכו
 היעמש ויתובר ותמ זאש רשפאו המכחו
 םיחאה וליחתה אוהה ןמזבו ,ןוילטבאו
 הכולמה רבדב בירל סולבוטסיראו סונקרוה
 םולש תושעל | רובגה סויפמאפל וארקו
 י"ע ב"חאו ,ילש הלוכ רמא אוהו םהיניב
 תא ולטיב סודרוה יבא רטפיטנא תצע
 תתולילג שמחל םיקלחו | ןיררהנסה חכ
 ,ירופיצו וחירי  ,תמח ,הרדג  ,םילשוריב
 ד"באהו אישנה תרשמ הלטבתנ אליממו
 ותדלומ ץרא .לבבל ול ךלהו ללה םק זא
 ןמזה ךשמ ימי לכו  ,הרות םש ץיברהל
 םוקמ םיאלממ אריתב ינב ויה אוהה
 ומכ לארשי לכל ץוחנה רבד לכל אישנה
 המודכו םישרח שרקלו רובעה ןובשחל
 ,אישנ ירעלבמ א"אש

 ימ
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 ורכזנ אל המלו אריתב ינב ויה ימ
 ימכח \ תעד.. תא . איבָנ . םילבקמה ב
 םהימהלב טולה ינפ ולג. רשא םינורחאה
 ,םדיב פרח ולעהו

 נ"ר םכחה אוה םהבש ןושארהו שארה
 דצ ןמזה יכובנ הרומ ורפסב לאמכארק
 םינקז אוהה ןמזב םירומל ויהו ל"זוו 7
 איה םגו י"א לובנ הצקב אריתב ריעמ
 םכחהו = ,לכ"ע .םילבבי םידוהימ יתר

 כבה לכח

 : רמאי הכו וירבד תא אלימו אב ץערנ
 ומעו םיראמאצ םשב ילבב דחא ידוהי
 תשק יבור ליח ישנא םישנא תואמ שמח
 רבד םודרוהל .דגוה .רשאכו | לב3 א
 אינאמאבב תבשל ץרא םהל ןתנ םאוב
 ילגרל י"אל תיחרזמ תינופצ (ןשבה ץרא)
 םירע םש הנב םיראמאצ -- ןומרח רה
 אריטב םשב תחא ריע םכותבו תבשל
 רמאיו | ,םידוהיה תוינומדקב אבומ ןכ
 ונינפל הזב ונל שי ירה ןב .יכ, = האלה
 וא אריתב ינב ואצי םשמ רשא םוקמה,
 וא םיילבב םנה רשא אריתב יִנב ינקז,
 הזבו -- ארימב תאזה השדחה ריעהמ,,
 לש קיטילאפה לכ תא םג זי"ע וניצמ,
 סודרוה רבש רשא ירחא הנה יכ ,םודרוה,
 ןימאהל רשפא םאה םידוהיה ןואג תא,
 וועמ | ןירדהנסה ויביוא תא ריאשה יב,
 רחב םסודרוה .יכ ...רבדה :ןב: לבא ' ₪
 אינאלאקה ישאר תא ןירדהנסה ישארל ול,
 םדגנ םעה תויהב לבא -- אוה דסי רשא,
 הרותב םתעידי יא עדונ רשאכ הנה
 הזבו ,םתלודגמ םדירוהל סודרוה חרכוה,
 אריתב ינב תא ודירוה עודמ ץרותי,
 המה ימו ,הזכ לק אטח רובעב םתלודגמ
 יכרד רפסבו ,ל"כע ,םינש המלו אריתב ינב
 הנשמה אובמ רפסבו 94 דצ הנשמה,

 או"ש תומ ירחאש הרצקב ורמאי 97 רצ,
 לארשי ישאר אריתב ינב רצק ןמז ויה,
 םתחפשמ ש"ע םישרופמה יפל םיארקנה,
 י"א לובג הצקב םמוקמ םש לע וא,
 ".םופיסוי ירפסב תרכזנה,,
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 ורבדי ךיא ולאה םימכחה לע אלפלו
 שרופמ אלה רחש םהל ןיאש םירבד
 ינפב הנש גק ךלמ םודרוהש ארמגב
 ומצעב רמאי לאמכארק נ"ר םכחהו תיבה
 ל"צו תורטשל 'פר אישנל הנמתנ ללהש
 .ןברוחה ינפל הנש האמ אוהש 'בפר

 רפוסי ז"יפס א"ח םידוהיה תומחלמבו
 הלעו ימור רסיקמ ךלמל הנמתנ סודרוהש
 לע רצו םסונגיטנא םע םחלהל י"אל
 איהה תעבו םינש שלש ןמז ךשמ םילשורי
 םע ותנותח גח תא גוחל הנורמוש עסנ
 סולבוטסירא ןב רדנסכלא תב ותפורא םירמ
 רכל כ"חאו םישדח הנומש ךשמ ההשו
 םשב םינב ינש ול .הדליו | םילשורי תא
 תוינומדקבו = ,םולבוטסיראו | רדנסכלא
 .תא סודרוה תולכ ירחאש רפסי םידוהיה

 םירמ ינב ינש תא חלש הירפק ריע הנב
 ןח ואצמו רפיקה ינפ תוארל ימורל
 תופנ תא סודרוהל הנתמב ןתנ זאו ויניעב
 םידדוש םש ויהש ןעי אינאטאבו ןכארמ
 ךיא רפסי ןכ ירחאו ,ץראה תא ובירחהש
 רשאו םידמחנה וינב ינש תא גרהש
 כ"חאו ,םימותיה םהינב םהירחא וראשנ
 םידדושה תא םודרוה רעיבש ךיא רפסי
 תא המש בישוה ךיאו םהה תומוקממ
 החנה םהל שעיו לבב ישנא ליחה ירובג
 םכותבו תבשל םירע ונביו םממ ישפח

 ,אריטב םשב ריע
 רשא ולאה םיתמאה םירבדה ירחאו

 ךרע םודרוה ךלמש םוימ ורבע תוחפל
 שלש םירמ תא אשנ יכ רתויו הנש 'הכ
 םינבהו םינב ול הדליו וכלמ ירחא םינש
 ללה היה רבב לאל | ,םיבב בח ןריכוה
 ואבו  ,רתוי וא הנש 'בכ ךרעל אישנל
 אריטב .ריעמ רקש ואיבהו ולאה םימכחה
 םיאישנל ויהש אריתב ינב המהש רמול
 םכחהו + ןוילטבאו היעמש תומ ירחא
 ומצעב רמאי 500 רצ א"ח ורפסב ץערנג
 ,סודרוה ימי ףוסב היה השעמה הזש
 היעמשש ומצעב רמאי ןמזה יכובנ הרומבו

 ןוילטבאו
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 ,תורטשל סר תנשב רבכ ורטפנ ןוילטבאו
 ויה אריתב ינבש רמול רשפא ךיא כ"או
 ךא !?אריטב ריעמ ויהש ןעי ןכ ןיארקנ
 ויה אל אריתב :ינב יכ"וכרד הרי "תפאה
 םילשוריב םיררה הרקי החפשמ ךא םיילבב
 אוהש | ןוילטבאו היעמש תריטפ ירחאו
 סויפמאפו םיחאה ומחלנש ןמזב ךרעל
 יררהנפמ דובכה לטונו םילשורי תא רכל
 זא תומוקמ שמחל הקלחתנו 1

 לארשי ברקמ העש יפל אריתב ינב ומקו
 ,אישנ 58 רשפא יא רשא תדה ינינ 8
 הרוהטה םחור תא ועדי םילשורי ידבכנו
 שיא םהינפל 'ד ןימזי םא רשא הנמאנהו
 תוסירה תא םיקהל אלטצא התואל יוארה
 רזנ תא םמכש לעמ ודירוי זא הרותה
 ותוא םכש לע ונתיו בל ץפחב תואישנה
 רפסנ רשאכו תמאב היה ןכו שיאה
 ,האלה

 םילשוריל תינש םעפ ללה תאיב ןמז
 ,אישנל ותונמתהו

 הארתי אחיקפ אניעב טיבהל הצרנ םא
 הארבנש תיטרפ החגשהו אלפ רבד ונניעל
 חלוששב יכ ,הכמהל םדוק דוע האופרה
 הזולה ימודאה דבעה ופא טבש םורממ
 רשאו לארשי םעב ןוילכ השע טעמכ רשא
 השע רשא לארשי תובבר יפלאל ץק ןיא
 ךכנ ענב .ןירבע ילגרו .וילגר סמרמל
 ,לארשי תדמ היה דואמ קוחר קוחר רשאו
 הבברמ לוגרה שיאה תא הז ינפל ןימזה
 ריב הד הל" םליש 'הו ' ילבבה ללה תא
 הלעו ומצע תא ןכיס רשא תחת הדמ
 םייח םיקלא ירבד .עומשל הבוראה פ"ע
 ריאהל הלעתנ ןכל ןוילטבאו היעמש יפמ
 םייק רשא תחתו ,לארשי | תיב לכ יניע
 -" הדות לש הכרר אוה פה כרעב
 ,למע התא הרותבו \ היחת ;רעצ ייהו
 םושל הבגשנהו המרה הלעמ ידיל ואיבה
 רמול לכונ וילעו ,ושאר לע תואישנה רזנ
 ריעה תא אוה ט טלמו ןכ כסמ שיא אבו קוכפה
 יאמש לודגה וריבח תרבחב אוהו ,ותמבחב

 ילבבה "ללה
- 7 

 תיב תא שדחמ ונב דחי המה םהידימלתו
 ידע ןינב קזח ןינב ונב ,םרהנה לארשי
 ו ויטוחלוה םג "רשא * ינחוה = ןינב 7 ,רע
 ולכי אל ה"וא ראש יכלמ םג ימור יכלמ
 ךא לושמל ולכיו ,םורהל המינפ תשגל
 תרותו הלענה םחור לע אללבא םפוג לע
 ,שפנ תבישמה המימתה 'ה

 הנמאנה ל"זח תעד ונאבה רבכ הנהו
 ללה הנמתנ םרט םינש 'ג ךלמ םודרוהש
 וט רפס | תוינומדקב םופיזויבו | ,אישנל
 םילשורי תא םודרוה דכלשכ רמאי אדי"פ
 ינש תא דואמ רביכ לארשיב בר גרה השעו
 01ג0 ב6 581685 המה םישורפה

 םילשורי לע רצשכ רוצמה ימיב יכ ןעי
 ירעש תא חותפל םהה םישורפה ינש וצעי
 רשא םישורפה ינש המה ימ  ,וינפל ריעה
 01ןגס גג 311685 םשב סופיוי ריכזי

 ד"י רפס תוינומדקב ריכזי 581685 םשו

 ןירדהנסה ינפל םודדוה אבשכ "מ"פ
 םק זא וינפמ ודחפ ןיררהנפה ימכח לכו
 דחיבו ,דחפו ארומ ילב רבידו 95
 רפס תוינומדקב (א םימעפ יתש ורכזנ
 חותפל וצעי המהש רברב אדא"פ ומ
 ונאבהש ומכ םודרוה ינפל ריעה ירעש
 תא עיבשהל הצרשכ םש דועו ,הלעמל
 0110 8ם6 זא ול םינמאנ ויהיש םעה
 השע אלו עבשיל וצר אל 8
 ,הער .םהל

 רחא | ןונגפסב םיאבנתמ םלוכ | הנהו
 ומכ ןוילטבאו היעמש לע םופיזוי תנוכש
 ןכו 27 דצ הנשמה יכררב פ"זר ברה

 י"א אשמ רקיה ורפסב גרובנרעד םכחה

 רכזנה םוימעסו ןוילפ םשש | ,טל רצ
 תא סודרוה גרהשכ תוינומדקב ןופיסויב
 וכלמ ירחא םינש רשע ךרעל | םימכחה
 ק01ג)0 86 תא |הבומל ריאשהו

 ףסאמהו ןוילטבאו היעמש המה ה
 דצ א"ח ד"ורב ו"הארה תונחמה לכל
 הכולמל םודרוה אב רשאב, רמאי /
 תא ףאב ףודרל והשעמ תישאר התיה,

 ןירדהנסה



 ילב בח> ללה

 חלש אל ןוילטבאו היעמשבו --- ןירדהנפה
 םע םחלנ תעבש חכש אל יכ ודי
 םיצעוי ויה םילשורי לע רציו םונגיטנא,
 היעמש תאו ריעה תא ול רוסמל םעל,,
 רשא םירבדה תא ורכזב ארומב רבכ)
 ןירל ןירדהנפה ינפל ודמע םויב רבד,
 סודרוה יכ .רוחאל תויתואה דינה רשא,,
 ,אדו"טס תוינומדק 'וכו טבשה היהי,

 השלשה לכב ועט םלוכ הליחמבו
 םינורחאה תומוקמ ינשב דבל אלו תומוקמ
 ינפל םילשורי ירעש חותפל וצעישכ
 לעמ הלענ םשש העובשה רברבו פודרוה
 יאמשו ללה לע ךא ותנובש קפס לכ
 01110 36 שוריפב סופיזוי רמאי םשש

 סימאסו איללאפ) 5811685 1185 8
 סופיזויל ול רשפא יא הזכ רברבו (ודימלת
 היה היעמשש לבל עורי היה יכ תועטל
 ךיא ןכ םאו  ,ול ינשה ןוילטבאו אישנה
 לבא + דימלתל היעמש תא םופיזוי ארק
 ללה לע ותנוכש קפס לב לעמ הלענ
 אוהש ןעי דרימלת יאמש תא ארקו יאמשו
 תחת םיפופכ םלוכו ללהל ינשה היה
 ,דימלת םשב ארקהל אישנה

 חותפל וצעי יאמשו ללהש בתכש המו
 תמאה םודרוה ינפל םילשורי ירעש
 המ .. ל"זח .ירבה רתוס ונואו .רירפדכ אה
 הליחתה סודרוה תוכלמש ,וט תבש ורמאש
 ' יכ ,תואישנל ללה הלע םרט םינש שלש
 היה ..ל"זחל .יב ..ןעי = תמא .םהינש הבה
 סודרוה רמעה יתמ תיתימא הלבק םהל
 ידימ ךלמ .השענש םוימ . ןתנוכו ךלמל
 לארשי .לע ..ךלמ ..יכ. ןעו = (קסורב הסקה
 תקזחב לשמו הדר יכ םלועמ היה אל
 ךלמל ימודאה תא וקבק אל םלועמו ,דיה
 ,הצפח שפנב םהילע

 שבכש דע ךלמל םקוהש םוימ הנהו
 בורק ןמז ךשמ התיה םילשורי תא
 ךותבו = ,סופיזויב .אבומרכ םינש עבראל
 וא םילשוריל ללה אב וללה םינש 'דה
 בשוי רבכמ םילשוריב היה ללהש רשפא
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 אריתב ינבד השעמה עריאו ,יטרפ שיאכ
 ןכלו | ,אישנל םקוהו (האלה איבנ רשאבו)
 תצע יפ לעש ורמאב סופיזויה קרצ
 םירעשה וחתפנ 20110 תש 85

 א"ח ר"הוד קדצ אל ןכלו ,םודרוה ינפל
 ,הוב העט םופעזאיש רמאיש 459 דצ

 רמעשכ תוינומדקב איבהש המ םנ לבא
 ןיררהנסה ינפל טפשמה אסכ ינפל סודרוה
 לע קרו ךא ותנוכ כ"ג 5811685 םק זא
 ןוילטבאו היעמש יכ היעמש לע אלו יאמש
 אריתב .ונב :ינקז. ויה זאו. .רטפנ ; ךבכ
 םהל וחקל אל ךא םיאישנה םוקמב
 וקלחתנ זאש טרפבו שארב בשיל םינרק
 זא היה יאמשו ,תומוקמ שמחל ןיררהנסה
 והנוכ םאש ,ןירדהנסה ירבחמ רחא ךא
 ויריבח לע ףצק המל כ"א היעמש לע
 ? סודרוה רגנ המואמ ורבד אלו וקתשש המ
 היה הבוחה ימ לעו אישנה אוה אלה

 אישנה לע אל םא קדצ טפשמ איצוהל
 הבל

 היה רבדמהש ונרמא רשא הז לבא
 ישארש האר רשאכו היעמש אלו יאמש ךא
 ינפמ ןירחפמו הפל רי ומישי ןיררהנסה
 ולכוי המ יכ .םתא היה קדצהש פ"עא) סודרוה
 טהלב ליח ישנא ובצנ םהיניע דגנ םא תושעל

 ילגנאה תקתעה | ןושל | הזו | ,(םתוברח

 רדמ"פ 'די רפס יטעווקיטנאב

 \/ת6ת 8118175 55000  +גפ, 6

 גס56 816 85 0301688, 8. 11911-

 6005 ממ 6 שהפ, 8מ0 10ס0סק %

 16850ם 82076 811 1649, שתס ע056 טק

490 5810:-- 

 םוש ילב אישנה היעמש וא היה םאו
 שאר וא אישנה םקש | בתוכ היה קפס
 דדומלתה תרוקב רפסבו .רבידו ןירדהנפה
 ןיב זא ויה ללהו יאמשש קיתעי 989 דצ
 ,דיעה רקשו ןירדהנפה

 תא סודרוה דביכש םופיזי רמאש הזו
 ותפל וצעיש ןעי ולאה םישורפה ינש

 דביכ 5811688 תאו וינפל םילשורי ירעש |
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 ודמעב וילע רבידש המ רכוש | ןעי רוע
 סודרוה רמעשכ תמאבו ,ןירדהנסה ינפל
 ללה וא היה אל ןידל ןירדהנפה ינפל
 אב םרט הברה םינש היה הז יכ ,המש
 ,וניינעל רוזחנו ,םילשוריל ללה

 תינשה םעפב םילשוריל ללה אבשכ
 ,הרותהו םעה ןברוח לדוג תא אצמו
 לע ותואג ברחב המחלמ השע םודרוה
 אל םירחאו ורטפנ רבכ ויתובר ,לארשי
 סונגיטנא ךלמש ףא יכ םהיתחת ומקוה

 ףכית לבא תורחא םינש םולבוטסירא ן
 אבשכ ןכל ,םודרוה תזגור וילע הצפק
 קסעו ולהאב דדב םמוד בשי םילשוריל
 רפוסי ,אשנתהל ותעש עיגהשכו ,הרותב
 א"פש ו"פר םש ימלשוריבו ,וס םיחספב
 וחכש תבשב תויהל (חספ ברע) 'די לח
 תא החוד חספ םא ועריאלו (אריתב ינב)
 זא םנוקתב םינשה ויה םאו) ואל םא תבשה
 ,(אישגהו ןירדהנפה יפ לע ןידה ךתחנ היה

 ומש ללהו דחא ילבב ןאכ שי  ורמא
 םא עדוי | ןוילטבאו היעמש תא שמישש
 וחלש ,אל םא תבשה תא החוד חספ
 שוררל ליחתה םהינפל אבשכו ,ול וארקו
 שרופמ | ןכו) ,ש"גמו חו"קמו שקיהמ םהל
 (תודמ 'זה לב םהל שרדש ז"לפ נ"רד תובאב

 לכ תא וחדו ונממ ולבק אל םה ךא
 שי םא ונרמא רבכ ול ורמאו ויתויאר
 ינבש הרומג היאר הזמו) ילבבמ תלחות
 בשוי היהש פע"או ,(םיילבב ויה אל אריתב
 דע | ,ונממ ולבק אל םויה לכ שרודו
 יתעמש ךכ ילע אובי םהל רמאש
 ןכ ונממ ועמשש ןויכ ,ןוילטבאו היעמשמ
 ,ןהילע אישנ ותוא ונימו ודמע

 יציל הופי לודג רבדל וכ" עו ,הת
 ז"כ ןכלו ,ויתובר יפמ הטושפ הלבק ךא
 לופלפה חכב ןידה םהל תוארהל הצרש
 לבא ,ונממ םה םילפונ אל יכ ול וארה
 זא ויתוברמ לביק ןכ יכ םהל רמאש ףוסבל
 תלבק לבש הלעמה םר שיא ואצמ יכ ואר
 המה רשא שיאה אוה אוהו .ודיב הרותה

[| 

 לר רח ללה

 אתפסותבו ,הורבשנה אפרל םישקנמ
 הרקנ הזה רברה לכש ורמא ר"פר םיחספ
 השענ אל יכ תוא הזו ,הרזעב אתאו
 בשומ םוקמ תיזגה תכשלב יבמופב רברה
 אישנל רחבנ אל תמאב יכ ןעי ןירדהנפה
 חכ לטונ רבכ יכ ויתובר ורחבנש ךרדכ
 ןוילטבאו היעמש ורטפנש םוימ ןירדהנסה
 תא ואצמשכו ,הרותל םיתב וראשנ ךאו
 ונייה םהילע אישנל והונימ זא ושקב רשא
 וחטבו םתואישנב חכה םהל היהש המ יפכ
 חכ תא םעמ םעמ םיקי אוה יכ וב
 ,הנושארבכ ןירדהנפה

 םירבדב ןרטנקל .ליחתהש םש רפוסיו
 הזה ילבבהל ךרצל םכל םרנ ימ ל"או
 -- םלוע ילודג ינשל םתשמיש אלש לע אל
 יכ ונממ הכלה המלעתנ ןרטניקש ןויכ
 ןיככ איבה אלו חכש ,יבר ל"או והולאש
 יתעמש וז הבלה ל"א +והמ ש"עמ
 םניא םא לארשיל וחינה אלא יתחכשו
 םמצעב המהו) ]ה םיאיבנ ינב ,ןה םיאיבנ

 ,היה ןכו (ןידב ושעי

 לע לפנתי 144 רצ א"חב ו"הארהו
 ןוילטבאו היעמש ימיב יכ, רמאיו ופרט
 החלון וטו = .תוכלהה | ובחרו .ררפע
 --םישורפה ןיב םג תועדה דוריפ החימצהו,
 שארב םישנא ינש ודמע םתומ ירחאוו
 ויה אל רשא אריתב ינב םה ןירדהנסה,
 םא וחכששכו -- םשרדמ תיב יאבמ,
 םהל שרדו ללה אבו תבשה החוד הספ,
 ,ונממ ולבק אל תשרדנ הרותהש תודמב,,
 םיצור ויה אל םה יכ םיאור ונא הזמ,,
 אלש אלפלו ",ל"כע ,תודמה פ"ע שרדמב,,
 כ"אש .רבדמ אוהש המ ומצעב עמשו
 שפנב תואישנה םהילעמ וריסה המל
 םהל דגנתמ רתויה שיאל ורפמו הצפח
 ? תודמה פ"ע שרדממ ךא ותרות רשא

 אלפי יכ, 145 רצב האלה רמאי ןכו
 יתלב םישנא ועיגה ךיא רבדה דאמ,
 הובג רתויה הלעמל המכחב םינייוצמ,
 ךלהמ לע ןיע םישנ םנמא -- המואב,

 תורוק



 ילפפח :ללק
 ה

 לגלג .ךפהתהב זאמ | םימעה | תורוק,
 םש ילב ישנא דימת טעמכ הלשממהו
 תא סודרוה שופתב ןכ ףא -- םיאשנתמ,,
 תודיקפ לכ הנה דיה תקוחב הלשממהו
 ןורתיו ןורשכה םהל ויה אל דיקפה רשא,,
 תא רפעב רפעי הככו | ,ל"כע ",המכח
 תורוקב אצמי םאה | ,םישודקה וניתובר
 הרסמי הלודגל הלע דחא םאש םימעה
 ינבכ הצפח שפנבו ,בוטה ונוצרב כ"חא

 אל רשא ןכסמה םכחהל ורפמש אריתב
 םאה רועו ,אוהה םויה דע ונממ ועדי
 אלה ?אריתב ינב תא רימעה סודרוה
 ,סודרוה ךלמ ינפל היה םתואישנ ימי לכ

 יב רמאי 499 דצ א"חב ץערג םכחהו
 םשארב רשא בלה יגומ ןירדהנפה פ"ע
 ינב ץפח ינפמ ילואו אריתב ינב ודמע
 וצרח םודרוה תרמשמ ירמוש אריתב
 .סונקרוה לע תומ טפשמ

 םכחה ונמע שעי ילולטאו יכוחא ךאו
 תבשכ היה סונקדווה תתימ אלה | ,הזה
 תובר םינש .ותובלמ אפכ לע םודרוה
 ,הברה ןמז ךשמ | אישנ ללה היה רבכו
 ?ןירדהנפה יפ תא םודרוה לאש םאה דועו
 ו"פ 'ה רפסב | תוינומדקב שרופמ אלה
 היאר ילבו םידע אלב ותימה ונומראבש
 ךלממ בתכמה תודוא הלילע רברב ךא
 ןתפמ לע םג וכרד םאהו | ,םייברעה
 לכ אלה ןירדהנסה ימכחמ דחא םודרוה
 ,רכנה ינבמ ויה וירשו ויצעוי

 לק אטח ינפש ץערג םכחה רמאי דועו
 הו א ,םתלודגמ .אריתב : ינבי" תא "רדיוה
 תושרופמ תורמג שיחכהל הריתי הפצוח
 ורפמ בוטה | םנוצרכו םמצעב םהש
 יבג ,הפ מ"ב שרופמ ןכו ,ללהל תואישנה
 ,הריתב ינב בישחקו ]ה ןיתוונע 'ג

 ו"פר םיחספ ימלשוריב שרופמ ןכו
 ודמע ןכ ונממ (אריתב ינב) ועמשש ןויכ
 האלה םשו ,םהילע אישנ ותוא ונימו
 תואישנ ןמ ןומרג ןורש אריתב ינקזד ורמא
 וחינהש 'גהמ המהו ,אישנ [ללהל] ינינימו
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 ,ב"העה ייח ושריו ז"העב  ןרתכ

 . הלעמל הזה ןכסמה םכחה הלעתנ הכב
 ושיבתנ אלו ,לארשיב הבגשנו המר רתויה
 תודמהו תולעמה לכ ואצמ וב יכ םרכשמ
 לע ליצאהל החגשההל רשפאש תובוט
 ,ישונא ןימ

 ןיב םולש תושעל היה והשעמ תישארו
 ד'באה םחנמ היה הלחתמו םידימלתה
 םחנמש ןעי ךא הנשמב זמ הגיגחכ ולש
 הז ןיאש םייסאה תרובח לע בשחנ היה
 אצי ורמא ןכל תיתימאה הרותה ךרד
 ונייה םידימלת תוגוז םינומש ומעו םחנמ
 ,םחנמ ירחא ומנ רשא םידימלתה לכ
 ,ד"באה תויהל ןקזה יאמשב רחבו

 האר אוהו ,ותלועפ ימי .וליחתה זאו
 ושרדמ תיב תא לטבל יכ אחיקפ אניעב
 ןירדהנפ םיקהלו דחאתהלו יאמש לש
 סודרוה יכ א"א ז"ד תוינומדק םינשבכ
 דומיל תלוזו ,םיניע עבשב םהילע טיבה
 תאמ חכה לכ תא חקל הרותה שרדמו
 דבלמ :םגרהְו .יפפחר :םג-.דועו .םעה ומפה
 אלש הארש םהידימלתו יאמשו | ללה
 עיבשהשכ ןבלו  ,םיינידמ ינינעב וברעתי
 ללהו ול םינמאנ תויהל םעה לכ תא
 אשנ עבשיל וצר אל םהידימלתו יאמשו
 אבומדכ ער לכ םהל השע אלו םהינפ
 ,תוינומדקב

 תובבלה דוריפ לדוג תא ללה הארשכו
 לש וידימלתמ יוה םיברב שוררל ליחתה
 תא בהוא םולש ףדורו םולש בהוא ןרהא
 יכ ,א"פ  תובאכ הרותל ןברקמו תוירבה
 םלוכ ךא םא אוה םעה תחלצהש ןיבהו האר
 נ"רדאב ה"ב ורמאש ומכו 'ה ידומל ויחי
 םיעשופ הברהש הנשי םדא לכל ד"פס
 ןהמ ואציו ת"תל וברקתנו לארשיב ויה
 .םידיסחו םיקירצ

 רשא לכ תא םייק ךא רבלב שרר אלו
 .זס .תובותכ רפוסי רשאכ םעהל שרד
 ןב ינעל חקלש ןקזה ללה לע וילע ורמא
 ץורל דבעו וילע בוכרל סוס ,דחא םיבומ

 וינפל
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 וינפל ץרו | ,דבע אצמ אל א"פ | וינפל
 לפהב תמעמ תכיהצנבזםקלומזהשלש
 הילע ךומסל הרזעל ותלוע איבהש ןקזה
 וילע ורבח (ט"ויב ןיכמוסש ותטישב) ט"ויב

 הביט המ ול ורמא ןקזה יאמש ירימלת
 יחבזלו איה הבקנ ל"א +וז המהב לש
 הנשמ היה היתונתונע בורמ) היתאבה םימלש

 םויה ותוא ,זי תבשבו ,(י"שר ,םולשה ינפמ

 דחאכ יאמש ינפל בשויו ףופכ ללה היה
 לארשיל השק היהו םידימלתה | ןמ
 ,(י"שר ,ןתוונעו אישנ היה ללהש יפל)

 וב: ךסומ חלל רל = יעריאש  רבדי לכמה
 םירבדב אריתב ינב תא רטניקש המ
 ךמלמל רל היה  הכלהה ונממ המלעתנו
 רפוסי רשאכו ,וימי לכ םעכ אלש ליעוהל
 ןתוונע םדא אהי םלועל ר"ת :ל תבש
 לכש ורמהש א"ב ינשב השעמו ,ללהכ
 עברא לוטי ללה תא םינקהל לוכיש ימ
 ךלה היה ש"ע | םויה ותואו | זוז תואמ
 העשב ותיב חתפ לע רבעו ןהמ רחא
 ימ ללה ןאכ ימ רמאו ושאר תא ףפחש
 ותארקל אציו ללה ףטעתנ ,ללה ןאכ
 הלאש ל"א ,שקבמ התא המ ינב ל"או
 לש .ןהישאר מ"מ -- לואשל יל שי
 הלודג הלאש ינב ל"א ,תולגלגס םיילבב
 תוחקפ תויח םהל ןיאש ינפמ תלאש
 וסיעבהל הצרו לגלגפ היה ללה שארש רשפאו)

 רמאו רזח תחא העש ןיתמהו ךלה ,(הזב
 םימעפ המכ השע ןכו ,ללה ןאכ ימ
 יל שי הברה : תולאש ל"א הנורחאבו
 ףמעתנ .סועכת אמש ינא ארייתמו לואשל
 ,ךיתולאש לכ ינממ לאש ל"או וינפל בשיו
 אישנ ךתוא ןירוקש ללה אוה התא ל"א
 אל אוה התא םא ל"א ןה ל"א ?לארשי
 ינפמ :ינב-..ל"א : :,לארשיב-. .ךתומכ, .ובחי
 זוז תואמ 'ד י"ע יתרבאש ינפמ ?המ

 לפה ;אוה-..,ידכ:- החנהכ -,רוהמ. וה - ללא
 זוז תואמ 'דו זוז תואמ 'ד י"ע רבאתש

 רחא ם"וכעש םש רפופיו ,דיפקי אל ללהו
 הרות ךא ונרמליש מ"ע יאמש ינפל אב

 ילפבה ללא

 פ"עבש הרותב ןימאה אל יכ בתכבש
 ינפל אבשכו הפיזנב :ואיצוהו וב  רעגו
 ,ר"גבא ודמל ןושארה םויב ,היריינ ללה
 אל לומתא אהו ל"א היל ךיפא רחמל
 אק יריד ילע ואל ל"א | ,יכה יל תרמא
 דחא ם"וכע דועו ,ילע ךומס ימנ פ"ער תכמס
 הרותה לכ והדמליש מ"ע יאמש ינפל אב
 תמאב ופחד תחא לגר לע רמוע אוהשכ
 ונשךלעה : לאו = הירייג: :ללהו> : ןינכה
 הרותה לכ איה וז דיבעת אל ךרנחל
 דועו ,רומג ליז אוה השוריפ ךדיאו הלוכ
 מ"ע רייגתיש יאמש ינפל אב רחא ם"וכע
 דמלשכו ורייג ללהו ,ופחדו ג"הכ והומישיש
 רזהו ביתכ לארשיב םגש עריו הרותה
 אבשכו . ,ומצעב ח"וק אשנ תמוי :בורקה
 ךל וחוני ללה | ןתוונע ל"א ללה ינפל
 ונמרזנ םימיל -- .ךשאר לע תוכרב
 לש ותונתוונע ורמא רחא םוקמל ןתשלש
 ורמאו ,הניכשה יפנכ תחת ונברק ללה
 ינש רלונ ןורחאהלש ו"טפס נ"רד תובאב
 לאילמג ארק רחאלו ללה ארק דחאל םינב
 ,ללה לש םירג םתוא | ןיארוק ויהו
 הארת לא רמא ב"פס תוכרב אתפסותבו
 אהיש ותנובו) ,'וכו שובל הארת לאו םורע
 .(הנשי אלו תוירבה םע ברועמ םדא לש ותעד

 רמאו אילפהל דע היה 'הב ונוחטב
 אבשכ א"פו ,ןמ הציבכ .םוי םוי 'ה ךורב
 רמא ריעב החוצ לוק עמש ךרדה ןמ
 ,ס תוכרבכ יתיב ךותב הז ןיאש ינחטבומ
 ילב דימת לדתשהל םדאה ךירצש רמאו
 ינחורה וחוכב הלעמ הלעמ תולעל ףרה
 דובכ ליבשב | רבד םוש תושעל | אלו
 גי"מ א"פ תובא םירקיה וירמאממ ,המודמה
 ףיסומ אלדו ומש רבא הימש דיגנ רמאש
 םא רמאו | ,בייח אלטק ףילי אלדו ףיסו
 המ ימצעל | ינאשכו יל ימ יל | ינא ןיא
 יתהבגה ,יתהבגה איה יתלפשה רמאו ,ינא
 רקיה ורמאמו ,הדא"פר"קיו יתלפשה איה
 תב .יתחטשב חמש ..היהשכ | ,גנ . הבופ
 םא רמא (תוממורה תאריב לדגתנו) הבאושה

 ינא



 ןאכ ימ ןאכ ינא ןיא םאו ןאכ ללה ןאכ ינא
 ומצע ליבשב לבה השוע םדאהש ערהו בוטה יב)
 .(השוע אוה

 ורמאממ תיטרפה החנשהב ותנומא

 תחא תלוגלוג הארש ,גנ הכוס .רקיה
 טפמאר לע רמא םימה ינפ לע הפצש
 הזה רמאמהו) ,ןופוטי ךייפטמ ףוסו ךופטא
 ש"ע םש םירמאמה לכו ו"מ ב"פ תובאב אבומה

 .(וברעב ראובמב יבר לש ודכנ ללה 'ר \אזה ללה
 'ה תארי השא הרקי השאב וכרב 'הו

 דימת דסחו הקדצ תושעל השש רשא
 ללה ןימזה א"פש ו"פ ר"אדב רפוסי רשאכ
 ינע אבו .ורובע הדועס השעו רחא םדא
 רמב רפיסו ללה חהפ לע דמעו דחא
 המואמו ותנותח םוי אוה םויה יכ ושפנ
 לכ תא ןתתו ללה תשא חקתו ,ודיב ןיא
 ךכ ךותבו ,הזה ינעהל הניכהש הדועסה
 הכרטצה יכ חרואה ינפל איבהלמ הרחאתנ
 יתב ובל בומב ללה הלאשו ,תינש ןיכהל
 ,השעמה לכ ול רפסתו ,איבהלמ תרחא מ"מ
 לכש תוכז ףכל ךיתנד ינא ףא יתב ל"א
 ,ש"של ךא תישע תישעש המ

 ופוג תרימשבו תויקנב דואמ ריהז היהו
 ללה רמאש ג-ר"לפ | .ר"קיזב | רוממה
 אוה ץחרמה תיבב ץוחרלש וידימלתל
 אנא רמא לוכאל ךלוה היהשכו  ,הוצמ
 איה אינפכא ןידה םע דפח לומגל לזא
 ,אפוג וגב אתבלוע אשפנ

 םושל לושכמ אובי אלש דימת לרתשהו
 םדא לעמ אלש :וס םיחספכ י"ע םרא
 ןילוח האיבמ היה אלא וימימ ותלועב
 .השירקמו הרזעל

 הארו הלודגל הלעשכ אישנה ללהו
 טעמכ רשא םעה ןברוח לדוג תא ויניעב
 תומחלמה יכ ןעי לארשימ הרות החכתשנש
 ימודאה רובגהו ,המואה יריחב תא ולכא
 ,המואה רתי לע םג הצרחנו הלכ השע
 אפרל םורממ | חלוש יכ | ןיבהו האר
 םיקהל היה ותכאלמ תישארו ,םיעצפנה
 החימ אל תאז רשאו ,הרותל שרדמ תיב

 1 ולפב ה ללה

 וריכהש םיאמורה ילשומ אלו םודרוה אל
 לב םינוש ןיבו  םולשל ותמגמ לכ ךאש
 ריבכה אלו הזל וינפ אשנ ןכל ,ברעתי
 םינפ אשנ םגו ללה ידימלת לע ולוע
 ומצעב ללה םייקו ,ושרדמ תיבו יאמשל
 ןיסינכמה תעשב ,גס תוכרב .רמאש המ
 עומשל םיבר םידימלת וילא וצבקנו ,רזפ
 ,שודקה םבר יפמ םייח םיקלא ירבד
 ויה םידימלת םינומש ,חכ הכוס ורמאו
 םיואר ןהמ םישלש | ןקזה ללהל ול
 ,וניבר השמכ םהילע .הניכש הרשתש
 המח םהל דומעתש םייואר םהמ םישלשו
 לודג  .םינוניב םירשע = ,ןונ ןב עשוהיכ
 'ר ןלוכבש ןטק לאיזוע ןב ןתנוי ןלוכבבש
 תואמ המכ ול ויה ס"לבו ,יאכז ןב ןנחוו
 ויהש םהבש םירחבומה ךאו ,םידימלת
 ,םינומש ויה רודה ילודג

 תולודג תונקת ןקית םעה אישנכו
 ג"ה י"פ תיעיבשב  ולוכ םעה תבוטל
 םעה> וענמנש! .האהש | נ"ט ייירפיטימו

 רובעת ןפ וארי יכ תיעיבש םדוק תוולהלמ
 הרות ןיד לע ורבעיו טמשיו תיעיבש
 ךבבל םע היהי ןפ ךל רמשה הרמאש
 ןכלו ,עבשה תנש הברק רמאל לעילב
 רוסמיו ד"בל אובי הולמהש לובזורפ ןקית
 םדוק ימד יובגכ המה זאו םהל ויתובוח
 רובעלמ םעה תא ליצה הזבו | ,תיעיבש
 .ואלה לע

 רמאי 179 דצ א"חב ו"האר םכחהו
 ךרוצל ת"ר ללה רקע לובזורפ תונקתבש
 ,ונשריפש ומכ רומג תועט אוהו | ונמו
 אל ינש תיבבש עורי אלה ןיד ןמ רבו
 םימבש בי"ה לכ ויה אלש יפל לבוי וגהנ
 תועקרק תטימש ןיד היה אל ןכלו י"אב
 םמשמ התא יאש | ןמזבו אתיירואדמ
 אל כ"א ,םיפפכ טמשמ התא יא תועקרק
 ,הרות ןיד ןפוא םושב רקע

 ןיכרע שרופמכ הלודג הנקת ןקית ןכו
 חקולה ןמטנ היה וימי דעש ד"מ מ"פ
 לש ןורחאה םוי המוח ירע יתבב תיב

 הנשה



 בישהל רכומה והאצמי אלש ירכ הנשה
 שלוח אהיש ללה ןקיתו ופסכ תא ול
 י"פ תיעיבשמו ,הכשלב ויתועמ רכומה
 ןיקתהש םירבדה ןמ דחא הז ורמאש ג"ה
 .ןקית הברה תונקתש :עמשמ ,ללה

 ןקתל תויופצ ויה ויניעש דבל אלו
 ירוזפ תוצרא לכב םג לבא י"אב תונקת
 ,ותמכח בורב םנעמל לדתשה לארשי
 אירדנסכלא ישנאש ול ורפסו ואבשכו
 ןתסינכ תעשבו םהיתושנ תא ןישדקמ ויה
 ושקבו ןהמ ןיפטוחו ןירחא ןיאב הפוחל
 עמששכ ,םירזממ ןהינב תושעל םימכח
 ןה םישודק לארשי ינבש ןיבהו האר תאז
 םאו ,איסהרפב הלבנ רבד ושעי אלו
 הוצ ןכל ,ןה םיאיבנ ינב ןה םיאיבנ ןניא
 בותכ םש אצמו ןמא |תבותכ איבהל
 ז"יעו ותניאל יל .יוה הפוחל יסנכתשכל
 ,רק מ"ב םירזממ ןהינב ושע אל

 ןעי הברה ונל וראשנ אל  ויתוכלהמ
 רע רשאו הרותה ילבקמ ןיב היה אוהש
 לארשיב תקולחמ םוש הלפנ אל וימי
 ןתניתנכ הרות ורמלו הכימסה רבד תלוז
 קלוחש וניצמ תומוקמ השלשב ךאו ,יניפמ
 רמוא יאמש תוידע שירכ יאמש םע ללה
 הדיקפמ רמוא ללהו ןתעש ןייד םישנה לכ
 ללהו הלחל בקמ רמוא יאמש ,הדיקפל
 םימ ןיה אלמ רמוא ללה ,םייבקמ רמוא
 יאמשו -- הוקמה תא ןילסופ ןיבואש
 ,ומ תבשב אבומו ,ןיבק העשת רמוא
 ,ללהו יאמש וקלחנ  תומוקמ 'גב ה"רא
 יב רקלחפר חו בפ: הגינח  ימלשורקבו
 בישח אק ימלשוריה יכ ןעי  ,תומוקמ
 ,ט"ויב .הכימפה רבדב | תקולחמה םג
 איה יכ ןעי תאו בישח אק אל ילבבהו
 'סותה תוישוק ץרותי הזבו) הנשי תקולחמ

 תגל רצובה ןידבו | ,(וסוי ה"ד | ,זט הגיגח
 אל רמוא ללהו רשכוה רמוא יאמשש
 ללה קתשש ,ומ תבש ורמא רשכוה
 ,יאמשל

 תורשעמ אתפסותב ויתוכלה ורכזנ ןכו

 ללבבה" ללה

 -- םינאת ריבעמה | ,ב"פ  תוידעו  ג"פ
 אבומו ,רפוא היה ומצע ללה ,הרוהי ר"א
 ,הל הציבב

 תוכלהה אבומ גי עירזת ,ינימש כ"ותבו
 יפמ הכלהה עומשל י"אל הלע ןהילעש
 אביש דע ינולה ט"מ ה"פ מ"בו ,א"וש

 הוא ללה היה .ןכו  ,רסוא .ללהו --- ינב
 ,'וכו רככ השא הולת אל

 הצמ חספ ךרוכ היהש | ,וטק םיחספו
 וילע ןיקלוחו  ,ןלכואו תחא תבב רורמו
 לאומש תודע פ"ע ,הע ןישודיקבו ,ויריבח
 הנש ,לבבמ ולע ןיפחוי הרשע הנשמהש
 יה רב לאשש וניצמ :ט הגיגחבו ,ללה
 .ןקזה ללה הז ןיאש הארנ ללהל יה

 ןוכל ללה דימת לדתשה הארנה יפכו
 ןירדהנסה דובכ תא ריזחהל ךיא העשה תא
 םודרוה יבא ימימ יכ ןעי | ,הנושארבכ
 תומוקמ שמחל | ןיררהנפה | הקלחתנ
 ירופיצבו תמחב ,הרדגב ,וחיריב ,םילשוריב
 וחיריב ותוא וניצמ ןכלו ,ליעל אבומדכ
 תיילעב ןיבופמ ויה א"פש :חמ המוסכ
 וחיריב (אידג תיב םש ימלשוריבו) אירוג תיב

 כ( ב0 ₪9 --| ק"ב הילע הנתנ
 ןיאש אלא וילע הניכש הרשתש יוארש
 ורמא םש ימלשוריבו ,ךכל יואר ורוד
 ןיואר םינש םכב שי הרמאו ק"ב התציש

 םהיניע ונתנו ןהמ דחא ןקזה ללהו ק"הרל
 ,ןטקה לאומשב

 ימכח לכ דחאל םשל ךלה ם"לבו
 היה אל רודה ךא דחא םוקמ לא לארשי
 .ךכל יואר

 ו וחפפב " גרובנרעד :י"ר \ םכחהו

 רעגייג םכחה תעד איבי ,טמ דצ י"א אשמ
 םימכח די םירהל .לדתשה ללהש רמאל
 םיעגנב וניצמש המש רמואו ,םינהכה לע
 םיעגנה תא תוארל ןירשכ לכהש ג"פר
 ןהכה ךירצ רוהמ וא אמט רמול ךאו
 ותיארו ללה י"ע תישענ הזה ןידהש ,רמול
 םירבד 'ג לעש ו"פר םיחספ ימלשורימ
 ביתכ שררש המ ןהמ רחאו ללה הלע

 רוהט



 (בפלח

 ל"ת ול  ךליו ! רטפי  :לוכי "אוה :תוחמ
 םניאש המ רבלמ הנהו ,'וכו ןהכה ורהמו
 הנה ,ברעממ חרזמ קוחרכ ז"לז ןיכייש
 יפמ דומלל לבבמ ללה הלעש עודו
 הנש םיעבראכ הז היה ןוילמבאו היעמש
 ןילטב וירבד .אליממו אישנ השענ םרט
 ,ןילמובמו

 תתימ תא תוארל ללה הכז יכ םאו
 יב עי. הזב םחנתה אל לבא  ,םורחוה
 עשרה סוליכראו ינועפצ אצי שחנ שרושמ
 םימעפ ףלא ויבאמ ער רתוי דוע היה

 המרה ותואישנ תא גיהנהל ללה הכזו
 ך"ק היה רטפנשכו הנש םיעברא ךשמ
 ורמאו לודנ רתויה חבשב והודיפסהו הנש
 ארזע לש ודימלת וינע יה .ריסח יה וילע
 לע בשי ןועמש ונבו :חמ הטוס שרופמכ
 ,ויתחת תואישנה אסכ

 ללה תיב םשב ושרדמ תיבו
 ,הלהתלו הכרבל לארשי ברקב

 ש"ב תושרדמ יתב ינש רברב הנהו
 ה"ב םדוק ש"ב דימת ורכזנ המלו ה"בו
 הדסייתנ יאמש לש ושרדמ תיבש ןעי הז

 ךיראה רבכו ,ה"ב םדוק הברה םינ
 תורור לעב םכחה ןואגה ד"וטומב הזב
 ונחנאו .דער דצ ןמ א"חב םינושארה

 לכש ,הרצקב ךא איבנ ונתבאלמ לגרל
 ןילוע ה"בו ש"ב = תותנולפו ןהירמאמ
 ,םינימ 'ג  ןהו זטו תואמ שלש ךרעל
 תוכלהה רפסמ ,םיגייסו םישרדמ ,תוכלה
 ,טכ םישרדמה ,א"כו תואמ יתש ןה
 רפסב אבומש ומכ "וס םיגייפה רפסמו

 ,מ"יפ ואלה וה
 תורוהל ה"ב ורזח ולאה תומוקמבו

 ןיטיג ,.ג .ב"מ וט"פ תומבי ש"ב ירבדכ
 םילכ די :גי .ב"ימ אלפ :תוידע ה"ממהשמ

 ,ר : ,ב"מ: 'ב"פ תולהאכ במ ממ

 ד"פס הטוסו ג"ה א"פ הציב ימלשוריבו
 ה"ב ירמוחמו ש"ב ילוקמ םירבד ד"כבש

 ראשנ

 "':אלוקל ה"ב דימת ''תומוקמה .ףתי קפצו
 תלוז = ה"ב" םדוק" ש"בי רב טו
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 ,ש"ב םדוק ה"ב ורכזנ ולאה תומוקמב
 ןיטיג ,ט"מ ג"פ הכוס  ,ה"מ ו"פ האפ
 תולהא ,רי . ,גי"מ א"פ .תוידע ',/ה"מ  ר"פ
 ,ם"מ | ה"פ "הדב = אש הופה ,ימהמב
 ירבדכ ןושלה אתיא םבורבו | ,ו"מ י"פ
 | ;55ה תב

 הצחמו םינש '9 ורמא :גי ןיבוריעבו

 הכלה ןירמוא  וללה 'ה"בו\ ש"ב  רקלחנ
 וניתומכ הכלה ןירמוא וללהו  וניתומכ
 [א"פס תומבי ימלשורי הנביב] ק"ב התצי
 ןה םייח םיקלא ירבד ולאו ולא הרמאו
 ןיחונש ינפמ הזל ה"ב וכזו ,ה"בכ הכלהו
 ש"ב ירבדו םהירבד ןינושו ויה ןיבולעו
 ש"ב ירבד ןימידקמש אלא דוע אלו
 ,ןהירבדל

 ה"ב םוקמב ש"בש תורודל הקספנו
 אי הציב ,:ךל .תוברבב .הנשמ חניא

 ,ם תומבי +

 3 | ללה
 בר . לב לאילמנ בח ב

 וניפה. .רנקומ- .לבקל הע בו ה
 יפבו ,יברמ ללה יעב : גפ ב"בכ שוחה
 ה"מ ב"פ תובאב רכזנ הז א .ללהש הארנה
 ונב . ג"ר כ"חאו רמוא יבר 'בישח אלש
 אתינתמב אסרגה אוה ןכו רמוא ללה כ"חאו
 לא "רמוא ללה יבר) אבדעמ לנבו
 דע ךמצעב ןימאת לאו רובצה ןמ שורפתה

 רע :ךריבח תא .ןידת לאו ךתוב
 תלוגלוג האר אוה ףא 'וכו ומוקמל עיגתש
 לע ל"א םימה ינפ לע הפצש תחא
 לכונ הרעשה ךרדבו) 'וכו ךופמא תפטאד
 יכ ןעי "האר אוה ףא,  ןושלה ורמאש המ רמול
 .גנ הכוס אבומדכ .תחא  תלוגלוג האר ןנקז ללה
 םגש רמא ןכלו ןקזה ללה שוריפב אבומ םשש
 שבתשנ םשו ונקז ןמכ רמאו האר ללה ודכנ
 ,(תובאד הנשמה ןמ "אוה ףא,, ןושלה

 '4 לודגה ויחא םע םימעפ המכ רכזנו
 םש ימלשוריבו .אנ םיחספכ האישנ הדוהו
 הדוהיב השעמ ב"פ ק"ומ אתפסותו ר"פר
 ןהינש וצחרש לאילמנ ןבר . לש ןינב ללהו
 הנודמה .לכ .'ןהילע 'הועלו  לובכב" החאב

 ורמא
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 ללה טמשנו ךכ וניאר אל ונימימ ורמא
 ןירתומ רמול הצר אלו ןוצחה תיבל אציו
 הזעלו תבשב ןוסיקררוקב ואצי ןכו ,םתא
 ,ןהידבעל ונתנו םוטמשו --- הנידמה ןהילע
 ללהו .הדוהיב השעמ ח"פר תוחמשבו
 ליצ) לבבל יאכז ןבל ופנכנש ג"ר ינב
 אלוע רמא .בנ ןילוח רכזנה אות יאבז ןבו לובבל
 'ר אוה ילואו רמוא ןנחוי 'ר -- רמוא יאכז ןב
 .(לובברי אבץ

 רחא ,טצ ןירדהנפ אתיירבב רכונ ןכו
 חישמ ןיא רמוא ללה 'ר ורמאש יבר
 ברו ,היקזח ימיב והולכא רבכש לארשיל
 ירח הירמ תיל ..ארש רילע .רםא .ףסוי
 ,ללה

 האישנ י"רד ריעצה ויחא היהש ףאו

 ןכלו ותומכ םימי ךיראה אלש הארנ
 ירחא ףכית היה הזש תותיירבב ךא רכזנ
 יאנת רוד ימי ויה זאש יבר תרימפ
 בא ,תותיירבה ירדסמ
 רודל בשחנ ןכל םימי ךיראהש האישנ
 ללה 'ר אוה ילואו ,י"א יארומאר ןושארה
 ,ומשב רמא היננח 'ר ,א"פס תומורת רכזנה

 רמאי 66 דצ א"ח בל ירקח רפסבו
 אוה לארשיל הישמ ןיא רמאש ללה 'רש
 גגש הליחמבו ,רוביעה תא ןקיתש ללה
 רה תנמכ תיח הוה ללה .'ר..יכ הוב
 * .הכרע ןייע . ,אבדו .ייבא .ןמוב - .תורטשל

 ,ןורחאה ללה
 וכ ילבבק,ללהל,.!טי .ךוה .היה,.הז ללה

 לאילמג 'ר ןב ישילשה האישנ י"ר ןב היה
 לאילמג 'ר ןב ינשה האישנ הרוהי 'ר ןב
 לאילמג ןבר ןב ןושארה האישנ הדוהי 'ר ןב
 ןב"אטןאד כ בשר ןב שרק[ םיבריוב

 ןכ .ןועמש ןבר .ןב  הנביד  לאילמה בר
 ןועמש ןב ןקזה ג"ר ןב גרהנה לאילמג
 ןלבבב אל רוע .רבזג אלע לבבה ללה ,ןב
 הכרבל ראשנ ומש ךאו ימלשוריב אלו
 השענש הלודגה הנקתה י"ע םלוע תורורל
 יפמ .תוכוה ,רפבב ,ן"בפרב אבומדב .י"ע

  י"ר לודגה ויחא

 ןורחאה ללה

 לש ונב ללה ימימ ל"זו חלושה 'פ ןיטיג
 א"ד תורטשל ע"רת תנש האישנ י"ר
 הנממ ולטבו י"אב ןירדהנפה הלמב ח"יק
 הנמו  רוביעה רדס ןקתש אוהו ןיחמומ
 ,ל"כע תורודל םישדח שריקו םינש

 רוביעה רפס םשב ןיפחויה איבמ ןכו
 ס"ט לפנ םש א ,ןואג יאה  וניברמ
 ל"צו אישנה הדוהי 'ר ןב היהש רמאש
 ,האישנ

 דצ תופסוהב ימלשוריה אובמב פ"זרהו
 סונאילוי רפיקה יבתכב יכ .רמאי :ומק
 האישנ ללהל בתכש המ תרגא אצמנ
 םשב וארקו הכרבו םולשו הבהא האלמ
 רבכו ,דואמ דבכנה "אישנה זאלוי חאה,
 אב ךליאו תורמשל ב"פרת תנשמש עודי
 םע םדקה תוצראל םוללאג רפיקה הנשמ
 תא ובירחהו עשרה םסונוציסרא ואבצ רש
 םשש ירופיצ ריעה םגו י"א יבשומ בור
 ונב אנמ 'רל ורתב חינהש) אנינח 'ר היה
 ומפ"ר תומביכ התוא ובירחה (הנוי 'ר לש

 ןיעבתמ יארופיצ הוה סנוקפראד אמויב
 אבומדכ ,ןהוריחנ לע ינלפסיא ןובהי ןווהו
 לס .ןולפי ךרע" .רקוה- רפסב: :תוכיראב
 ינב יבושי לכ וברחנש טעמכו ,סונקסרא
 חלש םילודגה וימחרב 'ה אלול לארשי
 ךלמש סונאילוי רפיקה תא םורממ ותרוע
 לע בוט היה ובל .רשא םינש יתש ךא
 תכ תא המיחבו ףאב ףדרו םידוהיה
 ןיעב ןיבהו האר האישנ ללהו  ,השדחה
 ףוס לב ףוסו ןסוח םלועל אל יכ ולכש
 ,הליחתבב םהישאר תא םירמכה ומירי
 י"אב  ןיחמומו ןיכמפומ ר"ב ףסא זא
 תומי דע םינש רביעו םישדח שריקו
 ויה רבכש פ"עאש הזל ךרצוהו ,חישמה
 הציבכ אחריד אעיבקב לבב ינב ןיאיקב
 וערי אל םא הזמ תלעות המ לבא :ד
 ותנקת :התיה .הזו . .,י"אב, .ועבק . ,ךיאה

 הזה .רקיה .רסיקה יכ ,היה ןכו ,הלודגה
 בוט בשח רשא ויתונהשע ודבא זאו גרהנ
 ,קמה"ב תא תונבלו בושל םידוהיה לע

 ובשו



 75 אבר דימלת ללה---אריעז 'רד:'חוכא ללה

 טעמכו תוריזגה ושדיחו תרה ירמוכ ובשו

 ,י"א לכב לארשימ תיראש רתונ אלש

 'ה ךרע | .אריעז 'רד הובא ללה
 .ללה .רב אל |

 רכזנ ..אנוז לאילמג 'רד הוחא ללה
 ,ה"ה ג"פ .ק"ומ

 -א"פ .ר"כיא רכזנ .היכרב רב ללה
 ,אל

 ,ינליוי רב "ללה
 ביחב"פ  ר"ביאבו  ,הדב"יפ קמ

 ,םליא 'ר סרג

 .םלוה ירד .הירב ללה ₪
 םיאלכ ימלשוריכ יבר ןמזב לודנ םדא

 אוביר םישלשב דגב ול היהש א"ה ט"פ
 ,ופרשו םיאלכ וב אצמו יברל היבהיו רניד
 יעב סלוו רב. ללה ירי זה "פימו
 וניבו לע הנובהש שרופמ םשו) יבר ימוק

 השמ תומימ רמא ,טנ ןימיג ןכו ,(שודקה
 םוקמב הלודגו הרות וניצמ אל יבר דעו

 רב ש"ר ירבד  ץרתמ 31 "3
 שרפמ ,גנ םשו ,יברל השקהש המ יבר
 '* .איסנמ ב שי

 ימלשוריכ םלוו .'ר- יבא לב קש
 הירב ללה 'ר | ,הנוי ר"א ב"פס םיאלכ
 אתא --- היל ןולאש אקושל קפנ םלוו 'רד
 א"הס א"פ םיאלכבו | ,'וכו הובאל לאש
 ביתכ ןיחבשא ,אוו רב :אייח ר+ :יפוי'ר
 'רו - ,םלא "ה יב ללה "ירדו
 ןיחבשא רמא אוו רב ח"ר םשב הנוי
 סלא 'רב :ללה  'רד :.אלתוכ:ילעויםןתה
 ,ג"'ה א"פ הלחבו | .(ילבבב סלוו ומב אוהו)

 ללה 'ר  ,אבקוע. רב אמח 'ר ים הר כ
 'ר םשב הב אטמ (םלו ל'צ) םילה ןב
 רקיה ורפסב פ"זרה איצוה הזמו ,הדוהי

 ,ישילשה רודב היהש ימלשוריה אובמ
 היהש ליעל .ונאבהש ומכ איה הננשו

 רב אמח בר רמאש המו ,יבר ידימלתמ
 רב ח"ר יכ היאר הז ןיא ומשב אבקוע

 'ר םשב יטמ ללה 'רש ךא רמא אבקוע -

| 
 ה"פ הציב וניצמש המש רשפאו ,הדוהו

 ללה יר אוה םלא 'ר יב ליל[ רה
 פלו "תב

 הפ וב לחה
 ט"פר תובותככ יסא 'רד ודימלת היה

 "ה ז"פ יאמר רכזנ ןכו ,ונממ יעבש
 ונממ יעבש ןועמש 'ר םשב ןבול היהו

 ,ה"ה ז"פ ןירדהנסכ

 ,ינמחג רב לאומש 'רד הירב ללה 'ר
 'חי תלפתש רמאש :חכ תוכרב רכזנ

 ובהב דור רמאש תורכזא 'חי דגנכ ןקתנ
 ללה אמגרת ,5 תבשבו ,םילא ינב 'הל
 ו"פר תיעיבש" 'ףסומ זס ,נ"פשרדל הקרב
 ר"הק  ,יהה"פ ר"ישהש ,ח"ה .א"פ:ןישודיק

 / ,רדא"פ
 :אהפוכד:ללה.:פ

 ק"ומו .ח"ה ח"פ םיחספ ימלשוריב
 עורקל היל ירוה אנמ 'רש ה"ה א"פ
 אתיא ט"ה ו"פ ןירדהנסבו ,לבאתהלו
 ,ירפכד אל 'ר תועטב

 ,ןיפא רב יטוי ירד. הינתה לחה
 ,ה"ה "פי תוכחב לכמפ

 ללה בר
 ,(ישא ברד ובר אנהכ ברד דימלת)

 ישא בר תבישיב לודג קלח חקל אוה
 ישא .בהל ללה .בםה לא .רימת הניצמהכ
 הציב ,,םק תבשכ אנהב בריב אניוה יכ
 .גנ-ןגלוח ,.חצ ב"כ הב + אכתוב ב
 בר יב .אדבוע הוה ישא ברל רמא ןכו
 יל .יזח ידידל ול רמאו ,טס ז"עב אנהכ
 ,; אכ תומביכ אנברד הירב רמ תיינש

 .אבר .דימלת ללה
 ,וטק םיחספבו אברמ יעבש :וכ הציבכ

 הירב הישרשמ בר יל רמא אניבר רמא
 ,ארמגד הימשמ ללה רמא יכה ןתנ ברד
 רשפא ללה ינת ,זל ןיטיג ,:דמ ריזנ ןכו
 םש י"שריפ ןכו אברד ודימלת אוהש
 ,ארומא אוהש

 ירודמה
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 ,כ הכוס

 ירורמה- הב. ידבא | ה

 ,(א אנונמה בר

 ילשוריכ יברד ודימלתי אנינח "רד ובר
 -- ינתמ ביתי הוה יבר ב"ה ד"פ תינעת
 ?התירק ןה ל"א ,תומוה אנינח 'ר ל"א
 ר"הקבו = ,לבבכ .אנונמה ברי ,םרקי לא
 ,לבבד ארפס אנונמה בר וארק זדז"פ
 ורמאש המש הרעשה ךרדב יתרמאו
 אתלמ אה אנונמה בר רמא ,זי תוחנמ
 ילע אליקתו אנינח 'ר יב יל עלבא
 ובר אנונמה בר אוה יאדומלת הלוככ
 שרפמ י"שר ךאו ,וכרע ןייעו אנינח 'רד
 לע יאקש עמשמ כ"א ינדמלו ינמיעטה
 ןנברד ןורבח אנינח 'ר אוהו 'ג אנונמה בר
 ,הבר יחא

 .ברד ורימלתיוב אנונמה בר

 ,ברד ודימלת היהש שרופמ ,יק ק"בב
 ינב אנונמה ברל בר ל"א ,דנ ןיבוריעבו
 בר וניצמ" ןבו ,'וכו ךל .בטיה ךל שי םא
 הכוס ,:זע :זמט ןיבוריעכ בר רמא אנונמה
 תובחבו "טלה ישע וחש ץושוחיק - ,יאב

 אדא ברו אנונמה ברו ידיא 'ר ב"ה א"פ
 ורמא :זי ןירדהנפבו ,בר םשב אחא רב
 ירמא אנוה בר רמא יתיאר יכיה לכ
 ןעי " הנובחד אנטה בר" אוה בר יב
 אתביתמה האבו ארוסב בר רטפנשב
 תבישי הלטבתנ אל כ"פעא לאומשל
 ,םהל היה אל  אתביהמ שיר ךאו ארוס
 הרובחבש ןקזה אנונמה בר זא היהו
 אוה היהיש הבישיב שירל ותוא ומשו
 הבופ הרפס .תורשעמ רניצמדכ ' רקפמה

 אנונמת ברי "ה  א"פ ךישודיק -,ב"ה"'רפ
 רע דקפמה םש היהו ,אירבחל דקפמ
 ,בה. אסכ לע הב בשש

 ארסח ברמ לודג היה אנונמה בר הזו
 אנונמה . ברו -.ארסח בר .:אמ .תוכרבכ
 ירמת והיימקל  ותייא אתדועסב יבתי ווה
 ירמתא ךירב אנונמה בר לקש ינומרו
 היל אריבס אל אדסח בר ל"א ,אשירב

 (ג אנונמה בר--ירודמה

 ,קחצי 'ר .אמיתיאו ףסוי בר רמאד) אהל רמ
 היה ףסוי בר יכ ותא קדצהו הז קחמנ ס"קדב

 בר ל"א -- אנונמה בר ל"א --- (םדימלת
 ךניעמשנו אלזרפרד ירגנ ןל ביהי ןאמ אדסח
 ,זצ תבש ןכו (י"שר ,דימת ךירחא ךלגו ךעמשנ

 ברל היל "עביא אתלמ אה ףסוי בר רמא
 ,אנונמה כר  הילהינ היטשפו ארסח
 ברל אדפח בר ביתמ ז"ה ג"פ תוירוהבו
 ,:בכ תוכרב וניצמ ןתוקלחמ | ,אנונמה
 ,נק תבש והיוורת ירמאד .בפ תבש

 כר הוש הארנ תורקיה ויתושרדמ
 ,ביתכד יאמ .י תוכרב שרדש אוה אנונמה
 תושעל עדויש ה"בקהכ -- ימ םכחהכ ימ
 ישבכ ידהב -- והיעשיל והיקזח ןיב הרשפ
 ברו :אי םש ןכו .'וכו ךל המל אנמחרד
 איה וז --ונב רחב רשא רמוא אנונמה
 הרקיה ותשרד ,אל םשו ,תוכרבבש הלועמ
 אכיא אתוורבג אתכלה המכ רמאש
 .הנחד יארק ינהמ עמשמל

 רב אחא בר וניצמ ומשב םירמואה
 ל"צ ןכו :אב הכוס | ,:זע ןיבוריעב אדא
 ,הס ןישודיק ,:מי ז"עב

 בר :תמשב ::הכ ק"ומ רכזנ ותרימפו
 ,עיקרמ אדרבד יפיכ ותיחנ אנונמה

 0 אתנמה בר

 םלשמ היהו אינפרה ריעמ היה אוה
 היהו .,,זי תומבי שרופמכ ארהנ םופל סמ
 ביתי ,דל תועובשכ הדוהי ברד ודימלת
 בר ביתיו הדוהי ברד הימק אנונמה בר
 אנונמה בר ל"א -- היל יעבימקו הדוהי
 לוע ? תא אנונמה ל"א -- ןעוט המ הלחו
 םיכחמ התאש דמה"בל פנביל התא יואר) את
 .(י"שר ,ךבר תא

 היה ארסח ברש רפוסי :טכ ןישודיקבו
 לודג םדא אנונמה ברש ה"רל חבתשמ
 יכ .,ידיל והאיבה ךדיל אבישכ ל"א ,אוה
 מ"מ ל"א ארדוס סירפ אלד הייזח אתא
 ,אנביסנ אלד ל"א +אררוס תסירפ אל
 ל"א | ,הינימ היפאל (אנוה בר) והנירדהא
 .תבסנד דע יפאל תיזח אלד יזח

 יפכו



 ה"ר ינפל כ"חא בשי הארנה יפכו
 הזו ירפכב אדסח בר היהש ןמזב ארוסב
 בר ל"אש אתוסמ יבג :ו מ"ב וניצמש
 ארסח ברד הימק תלזא יכ הברל איעשוה
 ל"א ארוסל אתא יכ  ,הינימ יעב ירפבל
 :אל ב"ב ןכו ,איה 'ינתמ  אנונמה בר
 ,ארוסב אנונמה בר ןבתוא אברל נ"ר ל"א
 אלא ל"א נ"רו נ"רל השקה ,גק םיחבזבו
 ינפל בשי כ"חאו .'וכו הל םיקומ יאמב .רמ
 ותא אל אינוזנד יבס ,הכ ןישודיקכ ארסח בר
 אנונמה ברל ל"א  ,ארסח ברד היקריפל
 אל ם"מ והל רמא לזא ,והניענצ ליז
 יתינ יאמא ל"א +אקריפל ןנבר ותא
 ל"א .ןל טשפ אלו אתלמ הינימ ןניעבד
 אלו ידימ יאנימ ותיעב ימ אנונמה בר
 הוה אל -- הינימ יעב +וכל אנמישפ
 ל"א ,אנונמה ,ל"א ךמש המ ל"א הידיב
 .הימקל אתא .,אנונרק אלא אנונמה ואל
 ,ךנימ ועב 'ינתמ ל"א ארפח ברד

 דע ארסח ברד הינשב כ"כ לודנ היחו
 ןעי .גס ןיבוריעכ זיגראד אתרחב הרוהש
 שירה המש היהו ,ולש רבח דימלת היהש
 אתרחב ירואד אדימלת אוהה :טי תבשכ
 אנונמה בר  היתמשו ש"רכ * ןיגראד
 ותרובק םוקמ ןיידעו הב רד אנונמה בר י"שרפו)
 .(הבושתב יתאצמ ךב ,תמייק

 הבהא רב אדא ברל לאשש וניצמ ןכו
 תועובש ימלשורי ומשב רמאו :אפ ןיטינכ
 ,ב"ה .ו"פ

 ,יגל ןיררהנפכ תשש ברל ביתוא  ןכו
 רמוא ינא תשש בר רמא ,זס ןיבוריעבו
 ,ךכ רמוא אנונמהו ךכ

 זי .תומביכ ,אלועמ הברה לביק ןכו
 יוה אקו אלועד הימק ביתי אנונמה בר
 המו ארבג המ (אלוע) רמא אתעמשב
 אינפרהד ואל יא (אוה לודג המב) ארבג

 (אנונמה בר) ףוסכא (םיסחוימ ןניאש) היתאמ
 ,תיבהי אכיהל תלגלוג ףסכ אלוע ל"א
 ארהנ םופמ כ"א ל"א ,ארהנ םופל ל"א
 םירדנכ אלועל השקהש וניצמ ןכו ,תא

 577 60 אנונמה בר

 אלועד הימשמ רמא ,:רל ןילוח  ,,טכ
 רמאו ,:חע ןישודיק ,,ה ןיטיג ,:;י תבש
 ,זכ אמוי א"רל היל אישק

 בר" אס  ןירדהנפכ ' הבר "רוה "ירצה
 הבר יב עגפ ירות היל ופכריא אנונמה
 ףסוי בר ןכו ,'וכו ידדהא 'ינתמ היל ימר
 ברד הימק" ףסוי" בה "ביתי " לג תובותבב
 -- רמא אקו אנונמה בר ביתיו אנונמה
 ןירכד ןינב תבותכ אמלדו ףסוי בר ל"א
 ארבגד רמ (אנונמה .בר) ל"א .רמ רמאק
 ס"לבו ,אנימאק יאמ עדי  אוה הבר
 ,ארסח ברד רבח דימלת אנונמה בר אוה
 ברש ןעי הז הימק ףסוי בר ביתיד המו
 ברו זיגראד אתרחב שירה היה אנונמה
 ימי לכ םג תישארה הילע ליבק אל ףסוי
 ארבג היה ףסוי בר לבא ,הבר ךלמש
 ,אנונמה בר היל רמאדכ זא הבר

 ירמאש וניצמדכ ונממ ןטק היה אריז 'ר
 םיאלכ :?,ג"ה .ר"פ. תורשעמכ המשבר
 ח"פ תובותכ ,א"פס  תוירוה = ,ד"ה ד"פ
 .א"יה

 ז"רל .אתנמה בר ל"א +הק .םיחבזבו
 ארה יל תרמאד דע ךערכא בותית אל
 ג"ה א"פ הציב וניצמ ןתקלחמ ,אתלמ
 יל אעלבא אהלמ אה ז"רא :דכ תוכרבו
 הלוס .יבי:"'יל  .אליקתה| אנונמה" ב
 ,יאדומלת

 ארבסא אנונמה בר ,רמא אקירז 'ר
 .י"פר ןיבוריע יל

 הלה 'תיפ .תומבי :רמשב .רמא הנו ד

 א"יפ תבש ומשב אחא רב בקעי 'ר
 ,ה"הס

 ,:ז תינעת אנונמה בר רמא אלס 'ר
 .ע .ןישודיק

 תונמתה הזיא ול היה הארנה יפכו
 ולש םכח היהש וא אתולג שיר לצא
 אנונמה בר ב"יפר תבש ימלשוריב וניצמרכ
 :רב /ה"ר הימיע הוהו אתולג שירל הרוה
 הרוהד ןאמ רמאו הדוהי בר עמש אייח
 .תבש וניצמ ןכו ,שמיש אלו ףילי אל

 ,טיק
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 ביתכד יאמ אתולג שיר ולאשש | ,טיק
 םירופכה םוי הז ל"א דבוכמ 'ה שודקלו
 ,'רכו

 ןמזב רטפנש :הכ ק"ומ רכזנ ותריטפו
 םהינש ואיבהו ה"ר רב הבר סע דחא
 אוההו -- ילמג ומק ארשיגא וטמ יכ י"אל
 הלע םישישי עזג .רמאו םדיפסה אקוני
 תומחלמ רפס ומעו (ה"רב הבר הז) לבבמ

 תוארל ולפכוה דופקו תאק (אנונמה בר הז)
 ומלוע לע ףצק רענשמ אבה רבשו רושב
 .'ובו תושפנ ונממ סמחו

 המה אמו .,תבש ..י"שר .בתבש> המו

 זיגראד אתרחב ותרוכק םוקמש אתרח
 תא ואיבה כ"חאו המש רבקנש רשפא

 ,י"אל ונורא

 ;(ד- .אנונמהי בה

 :רס ריזנכ ייבאו אברל רבחכ היה
 -- אבר ביתמ -- ריזנ אנונמה בר רמא
 אנא ףא אבר ל"א -- ךל אנידומ ל"א
 הרומתבו ,'וכו אהו ייבא ל"א --- ךל אנידומ
 אנונמה בר ל"א --- אבר הל ףיקהמ :הכ
 אמעט תרמא תאו -- י"רד ודימלת א"ר
 אנסה .בררבס 22 בתפופמה \ וכו: "רד
 ,אמ תומביבו .,'וכו אבר ל"א -- רמימל
 בר ביתמ -- ברד אמעט יאמ אבר רמא
 קיפנד רתבל (אבר) .קיתשיא -- אנונמה
 תבשבו .,'וכו היל תרמא אל יאמא רמא
 ךיראמ אקד אנונמה ברל הייזח אבר ,ו
 ןיקסועו ל ייח ןיחינמ רמא ,היתולצב
 ,העש ייחב

 רוריבב ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמ
 הברד רבח היהש אנונמה בר הז ןיאש
 הזו = ,רחואמ אנונמה בר ךא ,ףסוי ברו
 אפפ בר ביתי ,זכ הדנ רכזנ אנונמה בר
 .אנונמה ברד הימק ייביב ברד ירוחא

 קלוחה אוה אנונמה בר הוש הארנו
 ברו .בפ תבשכ אעררהנמ ןנח בר םע
 םלב הימק יאק הוה הרוחס רב אנוה
 תא אנונמה ברד ואל יא ל"א אצמוא היל
 זק ןילוח ךל אניפס אל

 ליקש הוה ןתנ רב הדוהי ,ם תוכרבו
 ל"א הנתא אנונמה ברד הירתב ליזאו
 רתוי הארנו %+ארבנג אוהה יעב םירוסי
 'רד הירב הרוהי יבר ל"צש ס"קד תסרג
 םש םסרוגו ,אנתה ןתנ 'ר ןב אוהו ןתנ

 ליזאו ליקש הוה ןתנ 'רד הירב הרוהי 'ר
 .'וכו הייזח אירבטד אקושב יברד הירתב

 אנונמה בר

 .הבהא רב אדא ברד הירב

 ,ויבא תמש םויב רלונש הדא"פ ר"הקב
 עודיו. ,הירב ןיבא 'ר דלונ אוה תמשכו
 ,הזה רמאמב אסרגה שבתשנש

 .ףסוי ברד הירב אנונמה בר
 רמאש ,דכ תוכרבכ אברר ודימלת היה

 אברד הימק אנמיאק הוה אדה אנמיז
 ןרומגאלו -- ןילפת יל יתייא ליז יל רמאו
 הימחנ 'ר סרוג ם"קרבו ,השעמל הכלה
 .ףסוי ברד הירב

 ,.אינורשפמ אברד הירב אנונמה בר

 תוחנמבו .תותיירב ינת :המ ןיטיג רכזנ
 וניצמדכ ל"צ ןכו אנניח בר סרג במ
 ,אבר ןמוב היהו ,ביק ןילוח

 .יטוז וא אטוז אנונמה בר

 תוכרבכ הרקי הלפה ונממ ונל ראשנ
 יתרצונ אלש דע יהלא רמוא היהש ,זי
 אל ולאכ יתרצונש וישכעו יאדכ יניא
 ,'וכו יתתימב ח"וק ייחב ינא רפע יתרצונ

 יטוז אנונמה ברל ןנבר ל"אש אל םשו
 רמןל ירשיל אניברד הירב רמד אלולהב
 ל"א ןנתימד ןל יוו ןנתימד ןל .יוו ל"א
 הרות יה ל"א +ךירתבא ינענ המ ןנא
 .ןלע ונגמד הוצמ יהו

 ,אבס אנונמה בר

 אימלש רב איננח בר ,הק םיחספב
 יאקו אתרועסב יבתי ווה ברד ידימלתו
 ליז ול ורמא אבס אנונמה בר  והיילע
 היעבקינו קוספנ אמוי שידקמ יא יזח
 אתבש ותיכירצ אל והל רמא אתבשל

 העבק

 שש
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 בר והל רמא 'וכו בר רמאד השפנ העבק
 .'וכו םרמע

 בר רמא :מל ןיטיגו ,במ  הכוסבו
 ר"א אבס אנונמה ר"א יאתח רב לאומש
 ,מ  תובותכבו  ,ה"רא ןאישא רב קחצי
 אנונמה ר"א אליש רב הבר רמא ז"רא
 ל"צ ןכו ,הבהא רב אדא בר רמא אבס
 הבר רמא ז"רא ,אפ ןימיגבו ,:;וכ ןיטיגב
 אדא ר"א אבס אנונמה ר"א אתליאש רב
 ,הבהא רב

 המכ רהזב רכזנה אבס אנונמה בר שיו
 .ר"הס ןייע .םימעפ

 ,ארפפ אנונמה בר

 לאשש ב"ה ו"פ ב"ב ימלשוריב | רכזנ
 .הימרי 'רל לאשו ובישה אלו הנינח 'רל
 ר"הקב רכזנה ארפס אנונמה בר הז ןיאו

 ןושארה אנונמה בר לע יאק םש יב ,זחז"פ
 רב אנינה רד 'רצר .ךיבר מ ו וש
 ,אמה

 .ףוקה
 ,ה"מ ג"פ הרפ ףוקה ןב יניעוהילא

 .ףייקה םרג אברעמ ינבד אתינתמבו

 ה"ר  םינְבִרַה "ןב אסוד "ה

 מ בוש

2 
 לוו 3

 (יבר  ןמזכ) ' םלוו "רד חירב לה
 הירב ;ול "ןירדהנס "שרב" מע

 אוה יכ סולו סורגנ אלש ותנוכו םלוו 'רד
 ,ד"הס | ,: אי ןיטיגב ירכנ םש

 הגועמ רותי

 המודבא 'ר ב"ה א"פ תובותכ ימלשוריב
 ,הנועמ רתויו םושמ הנוח 'ר םשב ירופיצד

 םש אוהש השמ ינפו הדע ןברקה 'יפו

 .םכח

 .אניטסוי ךרע . .אניטסו

 אתפלח ןב יפוי 'רד הירב .םמידרו
 ,יםוו הב--םהנמ ב" ןדע

 ,ןיקיתו
 ץנה םע ש"ק ןירמוג ויהש :ם תוכרבב

 ןכו הלפתל הלואג וכמסיש ידכ המחה
 'יפ י"שרו .ב"ה א"פ םש ימלשוריב אוה
 רשפאו ,תוצמ ןיבבחמו םיונע םישנא

 םופיזאיב םירכזנה םיאסיאה תכ המהש
 ,תוביראב

= 

.) 
 דבז יאיאדבו

 .(ו"פר עשוהי ,ידבז ןב ימרב)

 תומביכו ,אג .תנכרב  אדבז רב אבא

 אב ה תר .אלהו "ב אברי רה מ
 אנזיב 'ר ,:וכ תינעת אדבז רב איעשוא

 :ארבו רב .הדיהי .יר,? הנ תוכרב יאר מ
 ירבז רב" בקעי "ר "בי תוכרב (ארבו

 תבש אדבז רב ןמחנ כר גל ןישודיק
 ,הכ

 גי ןיכרע אנוה בר רמא ,ידבז בר

 פז הכ בקע רד תועב ידה

 'ך םשב רמא ה"ה ג"פ תוכרב רכזנ
 י"רד' הירב סרג :+ןהב"ה יא"פ ןםשו המל
 .הידב]ז הב

 .(יאויל רכ יידגז וא ,יול ןב אדבז
 יול לש ונב היהש רמול דואמ בורק

 יארומאל ןושארה רודב היה יכ יפיס רב
 ןקתל וחלש (הבר) איעשוה 'רו = ,י"אד
 היהו .ז"פר יאמד ימלשוריכ ולש ש"עמ
 אידדע"פ ר"בכ ז"עז ורבדו לב"ירל רבח
 תובא תוכוב אב ילול רמאנש מ"כ רמאש
 שרדמבו = ,'וכו ביתכ אהו לב"יר ל"א
 רמא לב"ירש ךופיהל םרג ח"דצ"ס םילהת
 ,ול השקה יול ןב ידבזו תאז

 :חכ םיחבזב א"פ ךא רכזנ הכלהב
 :אתיא .ה תותירבכו) ידבז *נת ןנחוי ר"א

 הברה רכזנ הרגאב לבא ,יול ןב (אדבז
 לע שררש ול-אריו אמוחנתכ םימעפ
 הטירש ה"בקה הל טרש היח תעב קוספה
 תעכ קוספ כ"אראו םש ןכו ,לתוכה לע
 ,לתוכה לע הטירש השמ ול טרש ,רחמ

 מב



|00 

 הנש םיפלא ינש רמא ג"ח ע"פ םילהת 'מבו
 אמוחנתבו ,םוי לכב לארשיל ןמה דרוי היה
 אתחיתפבו ,המא םיפלא ינש סרג אכדחלשב
 ימלשוריבו ,יול ןב ידבז חתפ ,ל ,טכ הכיאד
 בס"פ ר"בבו) יאויל רב יידבז א"ה ג"פ ז"ע
 ידבז סרג םלשתו 'פ יתבר''ספו ודידוקפ אמוחנתו

 ןירמא ל"בירו םרטיפ רב יסוי 'רו (יול ןב
 לע רמא ןוהנמ דח ורטפנשכ ןיקוספ ''ג
 לב"יר ךא | ,'וכו דיסח לכ ללפתי תאז
 יול ןב ידבזש ידמ"פ ר"הקכ םדוק רטפנ
 ,וילא הארנו םולחב ותוארל הצר

 ןמלש םשב חא ול היהש וניצמו
 ,ר"ה א"פ םיאלככ

 .ינל ירד .הינתח ידבז יר
 ךכ אלב יעב ,ח"ה א"פ םיאלכ רכזנ

 ר"ורבו ,'וכו רהפת יסוי ר"א + רוסא וניא
 'ו  ןיבא 'רב יעשוהי "רו .אינוח 'ר ידב"פ
 לעב ןיא םלועל יול 'רד הינתח אדבו
 ר"קיובו ,הלחת תושפנה ןמ ערופ םימחרה
 עשוהי 'ר םשב ה"ר רמאמה סרג רדדזי"פ

 םשב יול 'רד הינתח הירכז 'רו ןיבא רב
 ירבו :'ב "ב"ש אמש "רמבו וול יה
 חווצד שניאכ יול 'ר םשב יול 'רד הינתח
 אוה = רוקמהו = ,הירוהנ יגסד | אימסל
 'ר םשו א"הס א"פ תובותכ ימלשוריב
 '\ ךרע ןייעו  ,יול .'רד | הינתח הירכז
 ,הירכז

 יד ב ןולבז
 לאומש רמא י"רא ,ל  ןישודיק רכזנ

 ארקמ ויבא יבא ודמילש ןד ןב ןולובוכ
 י"שריפו תודגאו תוכלה דומלתו הנשמ
 ,םהימיב היהש דימלת

 ,(א דיבז בר)
 .ןי מ"בפ </ןטחנ:\ ברד ':נרימלתיחיה

 רמא ךיא ימוינמ רב ףסוי בר םע קלוחש
 ,ןמחנ בר

 ואלו ףסוי ברל .ייבא השקה ,גכ ב"בו
 ברו ארטוקב רמא ירמ בר הלע רמתיא
 הנוי ראי ; ,הנו עבו( םחפבו מא -דיפז

 וה :ליבוםר-וידב ה

 בר םשב ןוב 'רב יפוי 'ר ג"ה א"פ תבש
 ףילחמ ה"בקה םינש עבשל תחא דיבו
 י"אל הלעש רמול דואמ בורקו ,ומלוע תא
 אלדו וכרע ןייע אדיבז 'ר ארקנ םשו
 ,ימלשוריה אובמכ

 ב. יבז בה

 הימשמ רימת רמאש אברד ודימלת היה
 ,ה יקב :,,המ. הכוס ו .ה"ר ,,גצ .תבשכ

 יב נמ מ"ב ,,הס גל ,תכ :זכ :אכ
 דיבז בר : הכ תוכרבבו ,,אי תוירוה ,:םצ
 רמא אברו רוסא רמא ייבא יכה ינתמ
 אמיתיאו אבר רמא ,חנ תוכרבו  ,רתומ
 .ריא בר

 : בל הטוסכ ייבאד ודימלת היה ןכו
 דיבז בר רמא :חל ז"עבו ,ייבאל השקהש
 הימשמ רמא :ומ תוכרבו ,ייבא רמא יכה
 יכה ינתמ דיבז בר ,דנק תבשבו ,ייבאד
 וכו אפח .רביימר רמא

 ויה אברו ייבאד ידימלת ילודנ לכו
 היל  ביתואש : םפ ןיטיגכ פ"ר | ,וירבח
 ,פ"רל דיבז בר השקה :כ םיחבזבו ,פ"ר
 ,רחוב .וףכמ .:.המ .תוכרבו

 |[ וכ ורבה היה (ב ירמ בר
 רמא ךילע ל"א -- דיבז ברל השקהש
 ירבד שרפל יאק םהירבדו ,'וכו ארק
 ,ייבא

 ו בח  רימלת ,..ומב - היה. .רמימא
 אכיא ישא ברל רמימא ל"אש ,בכ הציבכ
 ,ךתומכ יל השקמ היהש) ךתווכ יאקד דיבז בר
 ןילוחבו (י"שר ,היל יתקופו) היל יינשו  (י"שר

 ,הימשמ רמימא רמא : וע

 איעשוא 'רד תותיירב יינת דיבז בר הזו
 | בו בה יגה. הנ ז"ע .,,הצ .ב"בכ
 'ר יבד אתינתמב י"שרפו איעשוא 'ר
 ,.בצ מ"ב ןושלה וניצמ ןכו  ,איעשוא
 (רבירובו בר אנת ,וצ תוטביבו זו ן"ע
 תועובשבו ,איעשוא 'ר יבדב ל"צ איעשוא
 איעשוא רב דיבז בר ינת :גל ז"עו ,זמ

 פ"קדב אוה ןכו איעשוא 'ר יבדב ל"צו | ימלשוריב רכזנו ,דיבז בר רמא אריז ר"א
 תועובשב



 אדיבז !/ה--יאישש אב מיּבז בר

 וניבר תעד אוה ןכו םש |תועובשכ

 .ד"הסעב

 ברד וריבח) אנהכ בר וניצמ וידימלתמ
 : המוס ,,אק מ"בכ דיבז ברל השקהש (ישא
 ..טי הליעמ  ,,המ

 ג"פס ג"ח ותרגאב ג"שר תודע פ"עו
 חפרת תנשמ אתידבמופב דיבז בר ךלמ
 אבר תריטפ ירחא יכ ,וצרת תנש דע
 דע שרנב ךלמ פ"ר  ,תובישיה וקלחתנ
 וירחאו אתידבמופב קחצי רב נ"רו בפרת
 ןישודיק .רמאנ ןמזה ותוא לעו דיבז בר
 ךתעד יאמ רמימאל ישא בר ל"אש :בע
 פ"ר יבו יכה .ינתמ. אל כ"ה יב או =
 ינתמ אל דיבז בר יבו יכה ונתמ אל
 ,יבה

 אשנש ,אנק ב"ב וניצמ םיטרפה וייחמ
 ,השרגו איבוט רב ארטוז בר.םא תא
 אייח 'רש :חל ז"ע רפוסי ותתימ תביסו
 קספו אתולג שיר יבל עלקיא האוורפ
 ריבז בר ל"א ירשד ארפק רבו היקוחכ
 והוקשא -- ייבא רמא יכה היל ותיצת אל
 ,הישפנ חנו אלחד אמוגנ

 בר ךרע .איעשוא ב

 ,(ב דיבו

 .דיבז רב ןועמש 'רד הובא דיבז בר

 'רל ןנבר היל ןיחבתשמ ,חל תוכרבב
 ןועמש 'רד הוחא דיבז בר רב תא אריז
 הרשי אסרג-;.אבומ , .ם"קדבו \.,ךיבו מ
 ש"רד הובא דיבז בר תא ל"צש התימאו
 ,תוכרבב יקבו אוה לודג םדאר ,דיבז רב
 אנמז ,ידיל והואיבה םכדיל אבישכל ל"א
 םירמואש הז ,רמא -- היבגל עלקא אדח
 .'וכו ? אוה לודג םדאד וילע

 .אעדרהנמ דיבז בר
 שרופמכ  דיבז בר  םתם  וניא  אוה

 ישא בר ל"אש :בע ןישודיק
 ה"פא ,יכה ינתמ אל ריבז \ בר יב :אהו
 ברמ היל עימשד םושמ הינימ הלביק אל
 רמימאו ,םש י"שרפ ןכו ,אעדרהנמ דיבז

 .רמימאל
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 רמא "ונע, מ"ב ::רניצמ כו" ונממ (לפיק
 ברד הימק אתעמשל אתירמא רמימא
 ,אעררהנמ דיבז

 דימת רמא (ישא ברד וריבח) אנהכ ברו

 ,;;חמ :חי  תומביכ | הימק | היתעמשל
 ,וטס מ"ב | אע-/ המ ק"ב מ תובת
 תובותכבו ,.ו ןיכרע ,: גס ז"ע ,: טס ןירדהנס
 הדרמיא דיבז ברד היתלכש רפוסי :גס
 ארטוז רמו רמימא ביתי יאריש דח הספתו
 ל"א -- והייבג אדמג בר ביתיו ישא ברו
 ותיפנחמ אוה הבר ארבג ריבז ברד םושמ
 תורוד .לעב ברה  .תער "יפלו "לול
 דיבז בר  אוהש ,ול דצ ג"ח םינושארה
 ,אעדרהנמ

 םופב הידפס (ישא ברד היבר) אנהכ ברו

 הארנו ,:זכ ק"ומכ (וינפב אלש) ארהנ
 תובורק םירע המה ארהנ םופו אעדרהנש
 ריעהש איבמ םילמ ךורע לעב יכ וזל וז
 םופ ינבו ,אעדרהנל הבורק תרקורד
 ארסח בר רב נ"רל ולאשש וניצמ ארהנ
 תרקורדבי\ היה" 'ח"רב+ :3"רו/"הורלמשבפ
 ,:אכ תינעתב

 ,(גלהגכ"פ 'ב םיבלמ ,הידפ תב הדיבז) ,אדיבז

 יב וגס .תוברב , ,אריבו , רב תחש מ
 .,גי .תוכרב אריבז רב ובה

 ,ארדיבז.'ה

 הוה אריבז 'ר א"פס ש"עמ ימלשוריב
 אפסורק 'ר רבע -- הירבל | ינתמו ביתי
 ז"פ הטוסבו ,'וכו יכה הינתת אל ל"א
 ,תואיו אדיבז ר"א -- ןנחוי ר"א | ר"ה
 ןיליאב אדיבז 'ר ירוה ה"ה א"פ הלרעבו
 רבע יעב הנוי 'ר  ,ורבקיש הרמת ןינפ
 ןועט רמיתו +?יודפ וניא אמש | וידפו
 הנוי 'רמ לודג היהש הזמ עמשמ ,הרובק
 אסי 'ר רמא אריבזי 'ר ז"ה "ת םואשבו
 אבא 'ר םשב רמא ז"ה ט"פ ק"בו ,ישקמ
 אריבז ר"א. טדרמ"פ ר"שבו ,לממ רב
 רמאש ד"ה י"פ תומבי רכזנ ןכו ,לב"ירא
 ,ןנחוי 'רל  עייסמ אתינתמ

 ויתושרדמ



 'רמב ונל .וראשנ  תורקיה ויתושרדמ
 ךלוה אוהש ימ לכ רמאש כדאי"פ ילשמ
 םשו  ,ינוצר השע ולאכ נפל תומימתב
 אמיכחל ,  הרקיה הצילמה רמא וטדבכ"פ
 ,"אזימרוכב איטשל אזימרב

 ,אריבו

 אדיבז יל רמא ישא בר רמא זמ ו"עב
 דיבעו היל ןניהשמ ארות רב ,(היה םטפ)
 יחיה יב בשחנ דניאד ,ןידת רח לע

 תרוחי "בר /((למ-ו"פי תרדע ?אניבזל) אני

 ..בי הטוס אניבז רב

 ,אגוז

 יב יא ב"ה -3"פ..הרג .ימלשוריב
 יובא אמח 'ר היל ןילאש רבל אגוז קפנ
 לאשו אתא -- ארפק רבו היעשוה 'רד
 ה"פר ש"עמכ אנוז ל"צ תמאבו ,יברל
 גרפק ב/ב, .,מוצמ .ןכו .יברל . לאש. אגוז
 ,יברל .ןינוו ל"א

 ,ביידה ןמד אגוז

 ותואמ:" חת"ת" "ינש: "י"שרפו "1 אכ" הדנ
 ,םכח םש אזוז ךורעמ 'יפ 'פותבו ,םיקמ
 ןירפיקל תלזא אנמ ר"א א"ה .ב"פ יאמדבו
 ךכ ל"או רזעלא רב קחצי 'רל תילאש - -
 םשב רזעלא ןב קחצי 'ר -- אגוז גהנ
 .ןירפיקד אגוז

 רב ןיהבש רבא; יהא ,היבירק אגוז

 'ר םשב המא תורשעמ ףוס ימלשורו
 ,והבא

 .(אתיירבד אנת) ,יאמהוז 'ר

 ןמש ר"ת :גנ תוכרב א"פ ךא רכזנ
 ?ה,=-באלוו, הרבה ..הכרבה .תא .בכעמ
 הדובעל לוספ םהוזמש םשכ רמוא יאמהוז
 תעדו ,הכרבל תולוספ תומהוזמ םידי ךכ
 יאמהוז 'ר ארקנ ןכלש תויח ה"צר ןואגה
 .רמאש הבלהה ש"ע

 .יפפ בר יבד יטוז בר
 וע יצרנו ק תכש הם רפומ

 היהש םש עמשמו פ"ר יבר יטוז בר ינתד
 ישא בר םש תבש רמאש ישא בר ןמוב

 ארור ואר"יבז

 הל ינת : הכ .תומבי ןכו ,'וכו ןנח ןנאהו
 בחו כ"ה ירבד לע יאקו יפפ בר יבד ז"ר
 ,ישא

 .תבישיב הנושה אנתה היה אוהש הארנו
 ,יפפ בר

 ,ארשוז

 הבר ,,חל ןיטיג / ארטוז רב אבא 'ר
 .ארטוז רב לאומש בר :חכ ז"ע ארטוז רב
 ;םכפ תפש

 .(אתיירבד אנת) ,ארטוז יבר

 תישאי 'ר םע תקולחמ : גי תוכרב רכזנ
 "יש דסח םרכב .ר"יש ןואגהו ,ש"ק ןינעב
 םצע םש הז ןיאש רמול הצרי 969 דצ
 האישנ הדוהי 'ר לע  הנוכה ךא יטרפ
 ,ונקז אישנה הדוהי 'ר דגנ רמוז היהש

 הישאי 'רו ארטוז 'ר הז יכ איה הגנשו
 ףיהש םיאנתהמ םילבב םהינש המה
 ,אתיירבב ורכזנ ןכלו יבר ןמזב

 ,ארטוז בר

 ,גמ תוכרב יאחוי ןב ןועמש 'ר םשב
 ךותל ומצע ליפיש םדאל ול חונ רמאש
 ,םיברב וריבח ינפ ןיבלי .לאו שאה ןשבכ
 ןתיאל ליבשמ ברהו ,ר"הסב אבומ ןכ
 םש אצמנ אלש םלועה וילע שיערה
 הסרג אוה ןכ יכ ,םנח ילע םש לפלפו
 אוהש רמול דואמ בורקו ,םש בקעי ןיעה
 ,ילבבה אנתה ארטוז 'ר

 ,(ישא בר רבח) ,ארטוז רמ

 רימת רמאש אפפ ברד ודימלת היה
 ןישודיק ,,אצ תובותכ ,: הע תומביכ ומשמ
 וכ כ ךביק גט ןילוח זס יב" ו
 :ארטוז רמ רמאש :ומ הכוסכ יפפ ברמ
 ןילפת חנמד תמיא לכד יפפ ברל אניזח
 הימשמ שרדש ,נ תבש וניצמ ןכו ,ךרבמ
 ,הבר ארטוז רמד

 :אנוה ברד הימשמ תולבק ודיב ויה ןכו
 ןילוחכ אדסח ברד הימשמ ,: אמ ןיבוריעב
 !זכ תורוכבכ תשש ברד הימשמ ,: דמ
 :וק ןירדהנפ הישרשמ ברל ףיקתמ

 נרו



 ארטוז רמ

 רמימא ינפל ובשי ישא ברו ארטוז ברו
 רמיי ברש :ל תועובשכ :םירבח םידימלתכ
 אתא ארטוז רמל אתודהס היל הוה
 ל"א והלוכל והניבתוא רמימאד הימקל
 ונא הזמ | ,'וכו אלוע רמאהו ישא בר
 פ"עא םלוכו שירה היה רמימאש םיאור
 יכ = ,וינפל ובשי זא רודה ילודג ויהש
 ןכו ,אעררהנב שירה זא היה רמימא
 ברו ז"מו רמימא ןתשלש דימת וניצמ
 ותייא יבתי ווהש :דמ תוכרבכ דחיב ישא
 לוכא ישא ברו רמימא --- יח .קרי והיימק
 אתפיר וכרכ : נ םשו ,לכא אל ארטוו רמו
 קתפ ארמוו רמ לקש -- ירדה ידהב
 רבס אל ל"א אנתסד ישא ברד הימקל
 ותייא יבתי ווה :נ  תבשבו . "ובו רט הל
 ושמ ישא ברו רמימא אדרב והיימקל
 הל רבס אל ל"א אשמ אל ארטוזו רמו
 רמד  הינימ רב .יכדרמ בר ל"א בוב
 ,'וכו ל"ס אל ימנ לוחב וליפאד (ארטוז
 יאקו . הדועסב יבתי  ווה :גק םיחספו
 תובותכבו ,'וכו אברד הירב אחא בר והיילע
 ביתי --.הררמיא ,הובו .בהדא וחלש 5
 בר ביתיו ישא ברו ארטוז רמו רמימא
 יבתי ווה ,אם םש ןכו ,'וכו והייבג אדמנ

 ליזאו ףילח אכלמ  רוגזא יבד .אחתפא
 רמל ישא בר הייז אכלמד אגנרוטא
 .בכ מ"בו | .,'וכו ..היפא רווחה ו רמה

 יתייא קסיא רב ירמד ינתסובל ועלקיאש
 רמימא והיימק ירשו ינומירו ירמת היסירא
 -- ליכא אל ארטוז רמו ילכא ישא ברו
 ליכא אל יאמא אתשה ארמוז רמל ל"א
 אנמוא הימק יבתי ווה ,כ הדנבו .,'וכו רמ
 הייזח רמימאל אתיימק אנרק היל ילקש
 היל ילקש ,יאה יכ ןנתד םודא והל רמא
 וארקו ,'וכו ינתשיא והל .רמא יתירחא
 ידהב יבתי ווהש :הנ תוכרבכ ירבח .ז"לז
 אתלמ אמיל ןנימ רחו רח לכ ירמא ידדה
 ,הירבחל היל עימש אלד

 רמימאש | וניאר תומוקמה ולא לכמו
 ,שירה .היה
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 בר יבל עלקיא ארטוז רמ וניצמ ןכו
 פרו ה. הרומתו זי למורהבי!תופהבב/ שא
 אברל ועלקיא םהינש ןכו ,רמ וארק ישא
 ישא ברל ארטוז רמ ל"א --- אנניח רב
 ,,חי ןילוחכ +אבסל רמ | שוחיל אלו
 .ז"מל ישא בר ל"א 1 ןישוריקבו

 ל"אש : אס ב"בכ וריבח היה אניבר ןכו
 .'גכו .ךדירל . אנימה

 ,גגנ;תוכרבּכ,,איסלש רב, .רמוי ופרש
 (ישא בר רחא ארוסב שיר היהש) רמירמ ןכו

 ארטוז רמו רמירמ ,ל תוכרבכ וריבח היה
 אלגרד אהבשב הרשע יב  יפנכמ ווה
 ארטוז רמו רמירמ ,במ ןירדהנסבו ,ילצמו
 ,ק םיחספו ,(הנבלה תכרב) יכרבמו יפתכמ
 ,ארמוז רמל רמיי בר אמיתיאו רמירמ ל"א
 הימשמ רמירמ ,המ הכוס וניצמש המו
 שישק היה ארטוז רמש ןעי ארטוז רמד
 תומביבו ,םדוק .בר ןמז רטפנו ונממ. הברה
 יכה רמירמל (ןורחאה) אניבר ל"א :הע
 .פ"רד הימשמ ארטוז רמ רמא

 אחא בר ךא וניצמ ומשב םירמואה
 יכה ישא ברל  רמא ףסוי ברד הירב
 ,גמ ןילוח ארטוז רמד הימשמ ןנירמא
 הדנכ הימשמ רמא אביי רב אחא ברו
 ,: אס

 לכ פ"ע ןירזופמ | וירמאמו  ויתוכלה
 ,חכ הליגמ וניצמ תורקיה ויתודממ ,ם"שה
 היל ירש רמא. היירופל קילס הוה יכ
 ארגא רמא :ו תוכרבו ,ןרעצר ןאמ לכל
 ומא : גס תובותכבו ,אתקרצ אתינעתד
 ,הלעב לע ..הדהמ - אְרופמ  ..אנונח חד
 ,אנינח 'ר  קיפנו ארטוו רמ  האפכו

 רג .האודנה הדוהי 'ר : בכ ןישודיקבו

 ארטוז רמ לע שלח הוה ןישרוי ול ןיאש
 .היב ילוישל

 ב"בכ אנוה םינב ינש ול היהש וניצמו
 תא אישהל הכזו .טכ ןירדהנסכ ןתנו ,ופ
 .רמק ,.בבב גב

 שירה אסכ לע בשיל הכז ותונקז תעלו
 אנהכ בר רחא אתידבמופב אתביתמ

 תנשמ



 4 לאב

 זכשת תנש דע (בנשת וא) הבשת תנשמ
 םלועב הלודג העוז התיה רטפנש םויבו
 ג"שרד תרגאב אבומדכ | ,ץראה :העזדזנו
 ,ג"פס ג"ח

 ,אניברל רמא ,ימידבא רב ארטוז רמ
 םושב אצמנ אלו ,ר"הסו ןיסחויב אבומ ןכ
 ,םוקמ

 ברד תירב אנוהיברד הירב ארטוז ירמ

 ,.חמ ןילוח אניברל רמא ,יפפ

 לם יב ארט בר

 ןנבר היל וקיקדזיאש ,זנק תבש רכזנ
 ורשו אריז ברד הירב ארמוז ברד הירבל
 קרב סרג. .וע םירדנבו הכו .היררנ .היל

 ,אריעז ברד
 המא:תבט .םרד :הירבכ-.ארטוז רמ

 :חמ םיחבז אניברל

 איבה רב ארובה

 והניבתב "הימיאש :הפוסי ",אנק  ב"בב

 דיבז ברל אשנהל איעבד -- הרבל הסכנל
 יביב ברד הימקל איתא השרגו הבסנא
 ,אביסניא אהו יבוסנא םושמ ,רמא ,ייבא רב
 ותיתאד םושמ עשוהי ברד הירב ה"ר ל"א
 א"א | איבוט רב ז"ר הזו . ,'וכו יאלוממ
 ברד ררימלת .הויהל

 ,היבופ רב ארטוז בר

 רכי .ז"רא הניצמדכ ' בר -דיפלת היה
 תבש נמו זתיוברב בר  רמא | היבוט
 ,:זמ תינעת ,: טל אמוי ,,זפ םיחספ ,,הע
 ,טנ מ"ב אמ - םירדנ =: גי- בבי תטינח
 תוכמ ,ידכ= וע 5 ,,וק ךירדהנס | ןצ 'פייב
 ר"חאה או תותנמ ..,+דפ .םיחבז 13%?

 קיספקש :זמ ק"ומכ הדוהי בר ינפל בשי
 אלו ולאשו ,הדוהי ברד הימק ארדיס
 הדוהי בר ל"א תינש םעפ ולאשו ובישה
 ואל ארק יאהד אשוריפ עדי אלר וטא
 אתלימ טקנד עדי %אוה הבר ארבג
 בר גהנו (וילע סעב הדוהי בוש) היתעדב

 וניצמ ןכו ,דחא םוי היתופיזנ ט"ב ארמוז
 ,: ופ אמויכ נ"רא היבוט רב ז"רא

 ירמ ברד הירכ ארטו-המ-=ימידבא רב ארמוז רמ

 רמאש ,דמ תומבי | וניצמ  ויתוכלה
 תיב ארק רמאד | והייורתל ץלוח וניאש
 ירבד לע ביתמ :ופ ןיטיגבו ,לענה ץולח
 'ר ירבד לע ףיקתמ אי תוחנמבו ,בר
 רב ז"ר בותכש אצמת בור פ"עו ,רזעלא
 רב ז"ר ןמ ולידבהל ידכ הזו א"הב היכוט
 .ף"לאב אוהש ןורחאה איבוט

 ה רג ירמ ברד הירב ארטוז'רמ

 ברו ארטוז רמש רפוכי : הס ןישודיקב
 רב ירמ ברד ינב אבס (אחא וא) אדא
 ברד הימקל ותא והייסכנ גולפ רוסיא
 ,'וכו ישא

 ליקשו אניברל רבחכ היה ארטוז רמ הזו
 ונממ םימיל ריעצ היהש פ"עא ומע ירטו
 ברד הירב ארטוז רמ ל"א ,בס םיחספכ
 ,ליאוה (אדסח בר) ינתק אניברל ירמ
 .אכ םשו ,אינת אל ימ ל"א ,ז ןישודיקבו
 ימ ל"א :םכ ק"בו ,ךרפימל אכיא ל"א
 ,הנ מ"בו ,אהל אלא ימד אל אה -- ימד
 ,'וכו תיזח יאמ ארטוז (רמ ל"צו) בר ל"א
 .בכ םיחבזבו ,התעמ אלא ל"א ,וק םשו
 םשו ,טועמל ונממ אלא -- ונכל המ ל"א
 ל"א ,1 םשו ,רשעמ ירהו אלו ל"א :חמ
 וחנמבו ,אוה אמלעב ןילוח ןגד רשעמ
 ו יברתואד יאמ | ימנ י"רל | ,ל"א .ונ
 רמא ןאמכ בר ידכמ ל"א  ,חק ןילוחבו
 ,םי הרומתבו ,אברדא . אגילפ אמיל --
 מ"ב וניצמ םתוקלחמ ,ארבתסמ נ"ה ל"א
 אניבר הזש בתכ ד"הסבו ,:ז ב"ב ,:זס
 היה תמאב יכ איה הגנשו ,ןומדקה אוה
 ריעצ היה םגו אניברו ישא בר | ןמזב
 רמאש ,חק ןילוחמ | תשרופמ היארו םהמ
 :אניברו ,אברדא אגילפ אמיל -- אניברל
 = ,ףסוי בר ימיב היה .ורמאש ןומדקה

 .תסרגו) ןתנ רב אחא בר ,טמ ןילוחבו
 ארטוז רמ ,ןנילת רמא (בר רב אחא בר ס"קד

 .בר רמא ,ןנילת אל רמא ירמ ברד הירב
 ילכ ישירמ אבא והבא 'רד הירב לאומש
 .אהל הורמא ןנילת רמאו הוה םרפרד
 הלבק אלו מ"רד הירב ארטוז רמד הימק

 םגו



 אריסה ארטוז רמ---ןמחנ ברד הירכ ארטוז רט

 ישא בר ןמזב היהש | ןיאור ונא הזמ םגו
 ןנבר ןמזב היה לאומש בר . יכ ,אניברו
 ונייה .רמאש + בכ ריזנ "רכזנו = ,יארובס
 ,אמח רב מרד

 הירב אחא בר םע קלוח ,ד םירדנבו
 ,אקיא ברד

 .(בקעי רב) ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ

 םהינשו אבר ןמזב רודה לודנ היה
 אבר יעבש :רל הציבכ ןמחנ ברמ ולבק
 ימנ ןנא ףא ז"ע רמא ארטוז רמו נ"רמ

 ,אנינת
 וארגרפ ימד  יביה נ"רמ לאש ,י המוסו

 רמא ייבאו נ"רד הימשמ רמא ,נ ןיטיגבו
 הימק ןנבר והורמא :אנק ב"בו ,עדת

 נ"רד הירב ארטוז רמד הימשמ אברד
 ,;זל ז"ע אוה ןכו = ,נ"רד  הימשמ רמאד
 ל"צו הברד הימק תועטב אתיא ,ז ב"בבו
 ,אברד

 ארכיסמ .ליזא אק הוהש :דצ ןילוחבו
 ותאק ווה ארפס ברו אברו אזוחמ יבל
 (ארטוז רמ) .אוה = ,ירדדהא ועגפ ארכיסל
 והל המל והל. רמא ותאק היפאל רבס
 ארפס בר ל"א +יאה ילוכ חורטל ןנברל
 הוה יא ,רמ יתאקד ןניעדי הוה אל ןנא
 .ןניחרט הוה יפט ןניערי

 :חפ תבש :גמ תוכרב וניצמ ויתוכלה
 ןיטיגב עדונה ונידו ,:חפ :ד מ"ב ,,וצ
 ,תינוניבב השא תבותכש רבוסש :טמ
 ,גי תוירוהבו ,ש"ת אברו ייבא ורמא ז"עו

 אכיאו אמח רב ימר תיעב לע ש"ת רמא
 ואלו רמאו טישפ ומצעב אוהש ירמאד
 ש"ע) נ"רא אבר רמא הלע רמתא ימ
 הירב (ןוה) ה"רל רמא : דנ תוכרבו (י"שרב
 ,ה .ןיררהנפבו ,אבר ירבד ץרתמו נ"רד
 ברד הימקל אתא העטו אניד ןדש רפוסי
 םלשת אל והיילע ךולביק םא ל"א ףסוי
 היניד אתושר טיקנ אל יכ מ"ש --

 ,אניד
 רישע היהש וניצמ םיטרפה וישעממ

 ול ונבש ,בי ק"ומכ וישעמב קדקדמו
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 (תבשב) םוחתל ץוח תלוביק ילבקמ אנרפא
 אלו אנניח רב ה"רו ארפס בר עלקיא
 אל ימנ אוה ירמאד אכיא | ,היבגל ולע
 ,היווגב לע

 .אטוז ארטוז רמ

 אמוז ארטוז רמ שרד ןיסחויב אבומ ןכ
 ןנבר הורמאו הבר ארטוז .רמד הימשמ
 ,יתאצמ אל ד"הסב בתכו פ"רד הימק
 הרושב רמצעב 'ד"הפה" איבמ יתמאבו

 ,נ תבשב הבר ארטוז רמ .ךרעב תמדוקה
 ןכ אסרגה ןיפחויהל ול היהו .ח הציבו
 ז"מד הימשמ שרדש ןעי אטוז וארקש וא
 ארטוז רמ ןיסחויה איבמ וניא ןכלו ,הבר
 םינשל ןקלח ד"הסבו ,ע"פב .ךרעל הבר
 ,םנח ילע

 ,אדיסח ארטוז רמ

 וישעמ ךא תוכלה ונממ ואצמנ אל
 בייחמ יכ :ז .םירדנו :זי ק"ומכ םילודגה
 תמשמ אשירב ,אתמש ןנברמ אברוצ
 לייע הוה יכ ,הירירל:תמשמ רדהו הישפנ
 ירש רדהו הישפנל היל ירש היזיפשואב
 ח"ה ה"פ ש"עמ ימלשוריבו ,הידידל היל
 ןינרוח לע ילצמד ארטוז רמ ןוגכ ורמא
 הארנו :,ינעתמ אל :הישפנ לעו ינעתמו
 :אפ ק"בו ,אדיסח ארטוז רמ אוהש
 ל"או | (םיוחא רדגמ רורצ) ליקש | היהש

 ,היקריש ליז היעמשל
 היל בינגא א"פש רפופי ,דכ מ"בבו

 הידי ישמד בר יב רב אזח אפסכד אסכ
 אוה יאה ,רמא הירבכחד אמילגב ביגנו
 .ידואו היתפכ בנגד

 וניצמדכ אתולג שיר היהש .הארנו
 ווה יכ אדיסח ארטוז רמ :ז ןירדהנס
 יכה רמא אלגירד אתבשב היל יפתכמ
 בר סרג .זפ אמויבו ןסוח םלועל אל יכ
 ארטו  רמ סרג םש י"עב ךא ארטוז
 רכזנה ארטוז רמ אוה ילואו ,אדיפח
 דמעו ארטוז .רמ ביכשו אטוז םלוע ררסב
 אטוז ע"סש ןעי ךא | ,ונב אנהכ וירחא
 ןוכנ לא עריל א"א ןכל הברה שבושמ

 הזיאב
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 תוראהו םישוריפ רפסבו ,היה רוד הזיאב

 הבר ארטוז רמ אוהש רמול הצרי 58 דצ
 ,ודיב פרח הלעהו הברה לפלפיו

 .אבשירדמ ארטוזו רט
 םע גלפו רוכב היהש רפוסי :ווכק ב"בב

 הימקל אתא ,הושב אלפלפר אנצב ויחא
 תצקמב התרתיו ליאוה ל"א ישא ברד
 םש שריפ ג"רו ,םיסכנה לכב התרתיצ+
 ,אבשור ז"מ םרוג ם"קדו ,םוקמ םש אוהש

 ,הבר ארטוז רמ

 ארטוז רמ שרר ,ח הציבו ,נ תבש רכזנ
 דואמ בורקו ,הבר ארמוו רמד הימשמ
 ישא בר :הל תוחנמ וניצמש המ רמול
 אכפהתיא ארטוז רמד הימק ביתי הוה
 אל | (ישא בר) ל"א ןיליפתד העוצר היל
 ואל - ל"א* רבל - ןהייות י/הט הל \ רבס
 רשפאו ,הבר ארטוז רמ אוה ,יאתערא
 ה"רד הימשמ רמאש אוה ארטוז רמ הזש

 ,: אמ ןיבוריעב
 .יארטוז בר

 ברירבד לע ביתומ :דכק תבש רכזנ
 רמ סרג ס"קדב ךא ,לאומש רמא הדוה*י
 ארמוז בר םינשיה םיסופדה לכבו ,ארטוז
 ,מ"רפפ סופדב שבתשנו

 .יתרטוז

 פ"קדבו : בי תוכרב יתרטוז ןב והבא 'ר
 ,יתרטוז רב ןיבא 'ר אפרגה

 ,וכרע ןייע אמוז ןב ןועמש 'ר ,אמוז

 ,ןינוז ןב סותייב ךרע ,ןינוז

 .ןינוז
 ךבלח יכל ע"רל -ןינוו ל"א הנ ו"עב

 ןניזח אק אהו אששמ הב תיל םו"כעד ערי
 ,ידמצמ יכ ותאו ירבתמ יכ ילזאד ירבג
 עמשמ ןושלה יפלו ,היה לארשי י"שרפו
 .תודגא ישודחב אוה ןכו עה"ואמ היהש

 ,אזז ןב ךרע .,אזז

 ,דוגיז

 אטח איבומ עדונה לשמה רמאנ וילע

 אריז 'ר---אבשירדמ ארטוז רמ

 .אי תוכמו :גיק םיחספכ דיגנמ | דוניזו

 לע הידוחל דיהסאו פ"ר ינפל אב יכ
 ,דוגיזל דיגנאו אטחש איבוט

 ח"פ תומורת לדיז רב עשוהי 'ר .לדיז
 | ,ה"ה

 .(אנת) ,יאויז

 תא בכעמ ןמש ר"ת :גנ תוכרבב
 רמוא יאויז 'ר  ,יאליז 'ר ירבד הכרבה
 בומ ןמש רמוא אחא 'ר ,בכעמ וניא
 ראובמכ יבר ןמזב היה אחא 'רו ,בכעמ
 | ,וברעב

 .יאתויז

 ,ןיפחויב אבומ ןכ ריאמ 'רד ונתח היה
 םע קדצהו ,יתאצמ אל בתכ ד"הסבו
 רמוא יאתויז חהט"פ ר"הקב יכ ןיפחויה
 ןיתושו ןילכואו ןיבוסמ ולא ריאמ 'ר םושמ
 הזה רמאמהו | ,ןילכוא אלו ןיבוסמ ולאו
 מ"ר לש ונתח ש"ע ,גנק תבש אבומ
 אבומ םש תלהק םוקליבו ,מ"ר םושמ
 ,מ"ר לש ונתח יאתויז שוריפב

 ,יאויז ךרע .יאליז

 ,ןזחה ןוניז 'ר
 א"הס ד"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ

 ג"ר תא וריבעהשכ א"הס ד"פ תינעתו
 ןמגרותמה תיפצוח 'רל ורמאו ותואישנמ
 ןזחה ןוניז 'רל ורמא םעהי תא רטפה
 הרבע אל ימ לע -- רמאו ליחתה ,רומא
 שמש היה הארנה יפכו ,דימה ךתער
 ,הנבי ירדהנפב להקה

 ,: וע ןישודיק אריז רב ןועמש בר ,אריז

 .אריז 'ר
 :וצ ןיבוריע אריז 'רד הירב הבהא

 וא אחא וא הוחא ארקנ ימלשוריבו
 תבש אריז 'רד הירב ארטוז בר ,הייחא
 .זנק

 .(ןהכה) אריעז 'ַר ימלשוייגו ,אריז יך

 אריז 'רו אריז ברש םכסומ הז רבד

 היה לבבב היהשכ ךא אוה דחא ארומא

 ארקנ



 יח

 והוארק ךמסנשכ י"אבו ,אריז בר ארקנ
 :גמ .תובותבב ...י"שר ..תעדב רש צר

 גניצמ : מ. תוחנמבו "רך ח"ח חש
 ואיצוה הזמו אריז 'רו אריז בר תקולחמ
 לבא ,י"שר תערכ אלש 'סותה םש
 ירבד וצרה םש ק"ומב תואסרג יפולחב
 אבש םדרוקש טשפהו י"שר דגנ 'םותה
 םעט רמא כ"חאו דחא םעט רמא י"אל
 םש תוחנמב י"שר תסרגל םג המו ,רחא
 ,תקולחמ םוש ןיא

 ילבבב אריז 'רש םכסומ הז רבד ןכו
 םג וניצמו אוה דחא ימלשוריב אריעז 'רו
 ,די תוכרבכ אריעז 'ר והוארקש ילבבב
 םימי תעבש ןלה לכ אריז ר"א הנוי ר"א
 :הנ םש אבומ רמאמהו ,'וכו םולח אלב

 ר"א .: םב : תוברב .ןכו ארוע ו
 רמאמהו ,שמש םע ךואריי ארק יאמ ארוז
 ,אריעז 'ר ש"ע ה"ה ג"פ םש ימלשוריב
 והניחכשא אריז 'ר קילס יכ : זק ןילוחבו
 ,תותמח יאלבב ילכאקד יסא 'רו ימא 'רל
 ב"ה ח"פ תוכרב ימלשוריב הזה רמאמהו
 ,'וכו .אבהל קילס דכ אריעו 'ר ש"ע
 לאומש בר לע אריז ר"א :זי תובותכבו
 האפבו ,אבס ןל ףיסכמ אק קחצי רב
 ,אריעז 'ר : גדא"ה א"פ

 ךלמה יאבג היהש פ"עא אריז 'ר יבא
 ותסנרפו ,םימת קידצ שיא היה לבא
 לבא םימכחה יניעב היוזב התיהש פ"עא
 ודיבש לאלו חכבו ףלאמ דחא היה אוה
 לעמ סמה לוע תא לקהל רימת לדתשה
 אנשיל דה | יפלו . ,:הב  ןירההנסכ תת
 ח"ת היהו ,יסיא ומש היה ,כ  ק"ומב
 ,לב"יר ירבד לע ףיקתמש :וכ תינעתכ
 אריז 'רש ,חכ הליגמ וניצמש ןעי הנהו
 רמול רבדה קוחר אל ןכל םימי ךיראה
 ןכלו לאומשו בר תא תוארל דוע הכוש
 בר רמא ו"רא הברה | תומוקמב וניצמ
 ,.אצ ןיבוריע | ,: לק ,הבק אב ב

 ,: גב מ"ב תי הפוס 21 השיב מ
 ןילוח ,: ק :ל" ןירדהנפ ,: זמק המק םיב

 5.7 אריז

 סרג הפ | םיחפזו - :טל \ תורובפפג) מק זק
 ,ג"פס תוכרב | ,(בר רמא ל"צו יבר רמא ז"ר
 "ה א"פ הלרע ,א"ה ר"פ תורשעמ
 ,ח"הס ט"פ ןימיג ,ט"פס תומבי

 ןיבוריעב לאומש רמא ז"ר וניצמ ןכו
 ןילוח .,,הל . ןוטיג . ,,וצ ,תובותכ | אפ 2 מכ
 תפי רב ןימינב 'רל רמא ,גנ ,תבשבו ,,ח
 רנמג .: לכפב ,דוירא.. .אטנרת .ןכו הש
 הימרי 'רל ןכ רמא :וע ןילוחבו ,לאומש
 ,[אבא רב]

 .ברו ה"ר ויה םיקהבומה ויתובר ךא
 וב ןניוה .יכ,זרא מל תוברבכ תחמ
 ידידל . . רמא- ..םכ םותנמבו . רבו
 .טמ תוכרבו ,ה"רד  הינימ יל  השרפמ
 ג"ר .ביתיו .לדיג = ברד .ירוחא זר את
 ,ם ,קיבכ .ה"רא זר זכו ה רד ומ
 רמא אריעז 'ר :אי תינעתבו ,יזנ ןילוח
 דיפ תבש  ,ב"ה דיפ תוכרב ןמו 68 כר
 ,תוכלה הסכ הזר םשב אריעו 'ב םבפבה
 רמא אנוה בר ,אל תוכרב וניצמש המו
 ם"קד תסרגכ אריעז רמא ל"צ אריעז 'ר
 .ף"ירב אוה ןכו

 תומביכ הדוהי ברמ הברה | לביק ןכו
 הינימ יל אשרפמ ידידל רמאש :חע
 ןאתא יכ רמא ,טל תוכרבו ,הדוהי ברד
 ןניוה.יכ- רמא זמ. ן"עבו .,ההוהו בר גבל
 העב ,בא-ההנ ,חמ- ,תוכרפו ,הדוהו בר לב

 "ברל ז"ר ואצמ :זע תבשבו ,הדוהי ברמ
 הייזחו הומח יבד אחתפא יאקד הדוהי
 םירבד המכ ולאשו היתעד אחידב הוהד
 נ"ה ול בישה :הבוהו .ברו .עבטה תמבהב
 ,ב"פר .תבש | ,.ן..תבש  ,הרוהי בה מא
 דועו א"ה ט"פ תובותב ,י"ה ג"פ תינעת
 ,ימלשוריב תומוקמ המכב

 קציבכ .ארסה ..בהמ ,..הברה ,.,לבוק בג
 גס ז טל . מל. המופ .,.הצ תובותכ גל
 יהינ ז"ר ושקב ,טמ תוכרבבו ,:טק םיחבז
 ,בה י"פ .תיעיבש ימלשוריבו ,ינתנו רמ
 ה"פ א"ה א"פ ןיבוריע ,א"ה ז"פ תבש

 ,,אידמ"ה א"פ הליגמ ,א"ה ב"פ ה"ר ,ז"ה

 םירדנ
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 ,ארסה בר. םשב זר .ח"הייה"פ  םירדנ

 3. םשו) ב"ה /ם"5-/:תופסבב / /ל"צ = ןכו
 ארסח בר ,ו תוירוהב וניצמש המו  ,(יאדפח
 אתיל ס"קרב תמאב ,הימרי ר"א ז"רא
 ,ארסח בר תבית

 לכמ " לאומשו בר  תופלה  .לפיק ןמו
 אבא ר"א ז"רא וניצמדכ ,םהידימלת ילודג
 ,ווחא"ה א"פ תוכרב ,:אי הדנ הימרי רב

 תינעת ,ג"פס הליגמ ,א"ה ז"פ ג"ה ב"פ
 ם"פו בב" ,א"ה  ני"פ- תובותּכ ,ו"ה" א'פ

 ,טדד"פ םילהת 'רמ ,א"ה

 ,הימרי רב הבר וא אבר ארקנ ילבבבו
 הס ווברבב ,ידמשמ תובלה  רמא "רה
 ןיטיג ,,טק תובותכ ,,ד ק"ומ ,,ול םיחספ
 קב, ם"בב ל"צ ןכו רע

 ארוסל יאתא יכ ז"רא :זט ז"עבו

 הימשמ רמאקד הימרי רב הברל היתחכשא
 פרה

 תבסב" ישא"רב .אייח ר"א 'ז"ר מו
 תבש ,ב"ה ה"פ תוכרב ,,במ הדנ ,,המק
 לאננח בר רמא יריעו בר | ,ג"ה וט"פ
 אנונמה בר םשב ז"ר : אל תוחנמ בר רמא
 ,ד"ה "ר"פי םיאלב = (ג"ה ד"פ | תורשעמ
 אה ן"הא  :רכ יתוכרּבו-,היח" ר"פ :תובותכ

 יליקתו אנונמה בר יב יל יעביא אתלמ
 תהק  םיהבופו = יארופלת -ילוכ .יפ"'ילע

 רע ךערכא בותית אל אנונמה בר ל"א
 .'וכו אתלמ אה יל תרמאד

 א"פ הליגמ ףסוי רב אייח 'ר םשב ז"ר
 ,חי"פר תבש הישאי 'רל לאש ןכו ,מ"ה
 ,ב"הר ג"פ םילקש

 תובותכב אבא רב הימרי ר"א ז"ר
 מ .ב"ביי ,הל" טיכ ,ףבוק

 י"רד הינימ יל אשרפימ | ידידל רמאו
 .:בי תינעתכ אבא רב

 רמא אתרמ רב לאומש רב קחצי 'רלו
 : ל .ןילוחכ וניבר/ ונתדמל

 אפילחת רב אנהכ ז"ר ט"הר ב"פ ז"עבו
 .בר םשב אב רב ןנח

 תבש ,,ול תוכרב הנתמ בר רמא ז"ר

 אריז

 ,: גמ תובותכ ,,בל הליגמ ,:חק :אכ
 ןינמיז ז"רא :חק תבשבו ,: מ ,גל תוחנמ
 ל"א | ןינמיזו הנתמ ברד הימשמ ל"א
 .(םהינשמ לביקש י"שרפו) אבקוע רמד הימשמ

 0-2 ה"ר ה ןמהנ בר ,רמא ז"ר
 : טל ןיטיג ,,חצ תובותכ ,(תודלומה ןובשח
 5 ריב = ,:חי ןילות | ואי ב"ב |, גמ
 ז"רו אחא רב בקעי 'ר ,ה"ה ז"פ ןיבוריע

 בר םשב דחו ןבקוע רמ םשב דח ןוהירת
 רב נ"ר ל"צש הארנו] הדוהי רב ןמחנ
 ,[בקעי

 היהש) אלוע םע ארוביד ול היה ןכו
 :זל םיחספכ (יתוחנה ןמ הדוהי ברו ה"ר ימיב

 והושקב ףסוי ברו הברו הימק ביתיש
 'רל אלוע היל ימר מ ז"עבו  ,ולאשיש
 ימסית אל ז"ר ל"א -- יריב ןמד יאתסוד
 יר לאש ג"ה ב"פ ש"עמ ימלשוריבו ,'וכו
 (אלוע םתס אוה) לאעמשי רב אלועל אריעז

 ןמת אנאר דע ז"רא ד"ה א"פ הגיגחבו
 ,לאעמשי רב אלוע אנת יעמש (לבבב)
 ןיררהנפכ תשש ברמ ז"ר יעבש וניצמ ןכו

 ב"פ תומבי ,אכק ןילוח ,,אי תוירוה ,: גל
 ארבנ תשש בר רמא ,וס ןיבוריעבו ,ב"ה
 ;א"ר הכ יהת יאמ עדי אל ו"רכ הבר
 ברו הר ' לנפל .ובשי םלוכש | ןעי הזו
 ,הדוהי

 החוהי בדו .ח"רד ידימלת ילודג לכו
 וניצמדכ ףסוי ברו הבר ומכ וירבח ויה
 :רע תכש והייורת ירמאד אריז 'רו הבר

 ,הכ ןיבוריע ,,חלק תבש םתוקלחמ ,:הע
 ורבע ז"רו הברש רפוסי :ז הליגמבו ,: חפ
 היטחשו הבר םקו דחיב םירופ תדועס
 הנשל | ,הייחאו ימחר יעב רחמל ו"רל
 דחיב הדועסה ושעיש הבר ושקב תרחאה
 שיחרתמ אתעשו אתעש לכב אל ול בישהו
 ועלקיא ,חמ תבש ,,במ תוכרבבו | ,אסינ
 ,רמ הברל ארקו אתולג שיר יבל םהינש
 ירוחא ףסוי ברו הבר ביתי :זל םיחספבו
 ןיטיגבו ,אלועד .הימק ז"ר ביתיו ז"רד
 ? תרמאק םלא ףסוי ברל רמא | ,אע

 ןיבוריעבו
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 יעבית יאמ ףסוי בר רמא .בק ןיבוריעבו
 ,אייח רב ףסוי וארק :חי ןילוחבו ,ז"רל

 אסומלופ ואב א"פש רפוסי ,ומ ןילוחבו
 ברו הבר וקרעו אתידבמופל (ןוטלשה ליח)
 תיזכ יאקורע ל"א ז"ר והב | עגפ ףסוי
 'סותה ורבד .בטיהו ,הרמ םוקמב ורמאש

 יאבג היה ויבאש ןעי חרב אל ז"רש םש
 ובשישכ היה הזש קפס םוש ילבו ,ךלמה
 ליחש ןעי ךאו הדוהי בר ינפל דחיב .םלוכ
 ןפ ףסוי ברו הבר וארייתה ואב ךלמה
 ,וחרב ןכל םתוא וזובי

 בבריע 98 דצ ב"ח בל ירקח רפסבו
 :ופ מ"בד השעמה םע הזה השעמה
 ונישלהש תוכלמה תמיא ינפמ הבר חרבש
 לודג תועמ הזב העטו ,ז"יע רטפנו וילע
 הז ז"ר םע השעמה יכ ונרמא רשאכו
 ,הדוהי ברד ידימלת םלוכ םתויהב היה
 אלו ןנחוי 'ר ייחב י"אל ז"ר ךלה כ"חאו
 זאו הנש בכ כ"חא ךלמ הברו ,דוע בש
 השעמה ןיב כ"או ,מ"בד השעמה עריא
 בורק ךרעל התיה הינשהו הנושארה
 ץערג םכחה הזב העמ ןכו ,הנש םישלשל
 .411.,רצ .בתב

 המכש דע..ם"ב..הלהנ.. הרגת בש
 ז"ר :חכ ןיבוריעב היסרגמ שלח םימעפ
 ביתיו ליזא הוה היפריגמ שלח הוה יכ
 יכ רמא ימא רב הדוהי ברד אחתיפא
 לבקאו והיימקמ םוקיא ןנבר ילויעו יקפנ
 ךתעמש ןדדחמ ול ולאששכו ,ארגא והב
 ,יהס ןיבוריעכ ,והנינ יממיד .והל בישה
 ל"רש רמאי 56 דצ ב"ח בל ירקח רפסבו
 ,ארמגה טשפב העטו ןכ ולאש

 ברו ה"ר ידימלתמ המכ ולע יוימיבו
 רודה ןקז יפמ הרות דומלל י"אל הדוהי
 ואבש יתוחנה םהל ומרג ס"לבו ןנחוי 'ר
 י"4 תבישי תלודגמ ורפסו לבבל י"אמ
 מ"ב וניצמש הזו ,ץראה תשודק לדוגמו
 יכ אפפ רב אבא 'רל ז"ר ל"אש :גמ
 אמלוסא ףיקא (י"שר ,י"אל) םתהל תלזא
 ידיא רב | בקעי 'רד היבגל ':לועו :רוצד

 1 אריז

 ןנחוי 'רל היל אעימש יא הינימ יעבו
 אוהה רמאשכ ,פ ןיבוריע ןכו ,'וכו הכלה
 בקעי 'רל, ז"ר "ל"א ,נחוי "ך םשב ןנבהמ
 ליזו ףיקא םתה תיטמ יכ בקעי תבד הרב
 הזו ,ידיא רב י"רמ איעבו רוצד אמלוסל
 'רד קהבומה ודימלת היה אב"ירש ןעי
 קפוסמ היהש אתתעמש לכ ןכלו ןנחוי
 וחלש אל םא י"ר הרמא םא ןהל
 הלבקה ודיב שי םא קהבומה ודימלתל
 .תיתימאה

 י"אל | תולעל דואמ ותקושת הלדגו
 לכ לש ןבר יפמ "ומצעב  לבקל"ובולו
 ותעדב רמגש םדוק ךא ,ןנחוי 'ר לארשי
 הזו ןהזל יואר וניא אמש וישעמב שפשפ
 יקלפ אל אנא ,זנ תוכרב ז"ר רמאש
 םש ורמאו םולחב ירעש יאזחד דע י"אל
 ךא ,ויתונוע ורס םולחב םירועש האורה
 רגנ ותעד יהתיה = הדוחיי בר ' ךקיה הבר
 הלועה לכש רמאו י"אל לבבמ םילועה
 ונממ ז"ר טימתשה ןכלו ,השעב רבוע ---
 אל לבא | ,ךלי אלש ובר וילע רוזני ןפ
 ותוארל אלו ובר תא בוזעל ובל ואשנ
 יב היחכשאו וילא ךלה ןכל ותעיפנ םרט
 יל ואיבה (שדוקה ןושלב) רמאקד עמשו ינאב

 וקיפאו  וכיימופ .וחתפ | ,קרסמ --- רתנ
 רמא ,ינאב יבד איממ ותשאו אלבה
 יד הז רבד עומשל אלא יתאב אלמלא
 ,אמ תבשכ

 םשמו אינוקרוק ריעל אהידבמופמ ךלהו
 ז"ע שרופמכ ,י"אל הלע םשמו ארוסל
 הדוהי בר יב ןנווה יכ ז"ר  רמאש :זמ
 יאתא | יכ 'וכו "יאנימ ורימג ןל רמא
 ישא רב אייח ברל היתחכשא אינוקרוקל
 יכ -- לאומשד הימשמ רמאקו | ביתיד
 הימרי רב הברל היתחבשא ארוסל יאתא
 יב = רבו >"ברר הימש מ הפאקוא םיתיר

 ביתיד יסא 'רל היתחכשא םתהל תקילס
 י"אל לבבמ ךליל היה םכרדו) ,'וכו רמאקו
 י"שרב אייח 'ר יבג :ם תבש וניצמדב ארוס ךרד
 .(אתאד דע ה"ד םש

 כי .ןיבוריעכ " םיה ךרד ד אהל
 ורמאש
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 הרשפאו) 'וכו ימימ ז"ר קילפ יכ  ורמאש
 אמי ןימכ .דמ ןישודיק וניצמדכ ריע םש אוהש

 . ותקושתו ,(תומוקמ 'ב םהש ת"ר 'יפו אנגיטל
 השודקַה ונצרא תא תוארל כ"כ הלדנ
 . קילפ .הוה יכ .ביק תובותכ ורמאש רע
 חכשא אלו (רהנ רובעל ךירצ היהו) י"אל "ר
 אוהה ל"א ,רבעקו ארצמב טקנ ארבמ

 וכייתוזיזפב יתכא -- אזזפ אמע | אנימ
 אל ןרהאו השמד אתכוד ל"א ותימויק
 ,? הל אניכזד רמיי ימ אנא הל וכז

 .ח"ה ב"פ תוכרבב רפוסי י"אל אבשכו
 לצא תונקל ךלה כ"חאו םד זיקהל ךלהש
 רשבה ריחמ ולאששכו רשב ארמיל  חבט
 תחא האכה) םסרוק דחו יינמ ןישמה ל"א
 םיעבש וא םישש ךל ןתא ז"ר ל"א .(לזרבב
 ל"א הצר אלו ינכת לא ךא האמ רע --
 ,אדעו תיבל תחנ אשמרב .ךגהנמכ דיבע
 .+.אכהד ..אנהנמ . שיב .המ . ןנברל | ל"א
 חבטה ירחא וחלשו השעמה םהל רפיסו
 כ"כ ,יבר ז"רל ל"או ,תמ ותוא ואצמ ךא
 אלש :ילע אבי םהל בישהו וילע תסעכ
 ,םוקמה גהנמ ןכש יתרבסו וילע יתסעכ

 אב ריסחו רודה לודגש עדוותנ ףכיתו
 הברה וניצמ י"אל | ותאוב ןינעו = ,י"אל
 םשור התשע ותאיב :יכ תוא הזו םימעפ
 רשאכו = ,ןנחוי  'רד | הלודגה = הבישיב
 םד זיקהש ירחא ףכית יכ ליעל ונאבה
 דעוה תיבש עודיו) ארעו תיבל ברעב ךלה
 ףא המהמתה אלו (י"ב לצא אירבטב ךא היה

 .בנ ןישודיקכ שדחה ובר ינפ תוארק עגר
 (בוד) אתעמש אהל הרמא ז"ר .קילס יכ
 תעומשב דואמ חמש י"רו ןנחוי 'רד הימק
 קוספל פי: ןניכ ןנחני יב יכ- עו "ה
 ה"א/הושחוו יא (ם .ןיטיגבו -,ברב .ןידה
 אסרגה אווה ןכ) יבר רמא אנינח ר"א יסא
 ב"פ תומביב ש"ארהו ף"ירב אבומדב תיתימאה

 אצי ובר ינפב ןירוח תב אשנש רבע (ג"ס
 לףחוב שי הכ ..לב ןנחוי .'ר .ל"א . תוריחל
 ןכו ,וכו הנוש ינאו (יברד הימשמ תולבק)

 ןיביתמ ז"רא א"ח ג"פ | תומורת וניצמ

 אה 'ר

 אנא :ז"הא :הכ הדנבו = ,ןנחוי "ה :;ימוק

 נחי "רה הימק ףניבתי = ןניוה יִּביב ברו
 אבא רב ח"רד טוקנ רמא :גל תוכרבו
 "ארמד,, אמופמ אתעמש רמגו קיירד ךריב
 :.תוכרב י"רא ז"ר ,(הירמד אמופמ רמא אלו)

 [ תובוכבסו  ";גולק בב. ;ץתינעת זמ
 ,י"ר דימלת אריעו 'ר

 פש (יתלתש: דע :כ'כ :יוינע+ היה ז"הו
 :םיכחמ י"אד אריואש ןעי .התיה ותמכח
 הב וה "אל '\הלעשכ יב: חנק :ב"בב
 ,תמאה לא ןויכו לבבב רמאש הממ
 .זט הציבב רמא י"אל היתוביבח בורמו
 ילכאד יאשפט יאלבב ינה :טמ םירדנו
 ,אמהנב אמהנ

 י"אל ז"ר קילס יכ רפוסי .הפ מ"בבו
 םרג .בבק ןילוח י"שרב) אתינעת האמ ביתי
 האלבב ארמג חכתשלד (אתינעת ןיעברא

 טושפה טשפו) הידרטנ אלד יכיה .יִכ הינימ
 'םולש ןיא אכלו אצוילו .י הניגח ןנחוי 'ר רמאדב
 .ימלשורו ם"שמ י"שרפו ס"של ס"שמ שרופה הז

 ןונגסמ הנושמ ילבבה ןונגסש עודיב ילבב ס"של
 אתינרחא אתינעת האמ םצו (ימלשוויה

 ןילפנו \ הינשב רזעלא 'ר < בוכשל אלד
 ךעי הנוכה הארנו  ,ארוביצד ילימ היולע
 | םי:כ הדנכ י"אדיירמ  היה- א"רש
 רבכ זא היהש ןנחוי 'רו םימדב לודג יקב
 .א"ר תומי ןפ | ארייתה ןכלו | לודנ ןקז
 א"ר םוקמ אלמי אוהש וילע לח הויהיו
 ז"ר םש רמאש ומכו םימדה תאיקבב
 יאמר יאזח אלד יל המרג לבבד העבט
 אמד אזח אל העבטב עדיד הבר .המו --
 אלד אתינעת האמ םצ דועו ,+ יזחא אנאו
 ימוי ןיתלת לכ ,םנהיגד ארונ היב טולשינ
 'היב אטלש הוה אלו -- הישפנ קדב הוה
 אניע ןנבר היב ובהי דח אמוי ארונ
 'היקש ךירח ןיטק היל ורקו היקש וכרחאו
 .ארקנ ןכלש רשפאו ,הוה אצוג שניאד י"שרפו)
 | ,(אריעז 'ר ימלשוריב

 ל"רא ז"ר וניצמדכ לב"שרמ לביק ןכו
 ר"פ םילקש; ,:בע םיחספ | ,,5 ןיבוריע
 יאל יסא 'ר | רפוסי .,דמ ןישודיקבו ,ר"ה

 לע



 ארי

 יאמ ל"א ז"רל היחכשא אשרדמ יבל לע
 'ר ,לייע אל אנא ףא ל"א רמ"בב רומא
 הלוכ אתורבח רמאו לייעד אוה ןיבא
 אכילו איכורכ יכ ל"ר חווצו  ןנחוי 'רכ
 ,היב חנשאר

 א"ר. יכ הברה לביק רזעלא 'רמו
 שרופמכ תורהטו תומורת יניד לכ ודמל
 ז"רא םנח לע אלו ,ג"הס אי"פ .תומורת

 ,רמלנ  "וניפרע ::ירברמ ה בפ
 ינמחנ רב קחצי 'רשכ לבבב ותויהב דועו
 הכזא ז"רא רזעלא 'ר םשב הכלה רמא
 ,ארמד הימופמ אתעמשל רמנאו קסיאו
 ל"א ,תרמא ל"א א"רל היחכשא קילס יכ
 םירדנ א"רא ז"ר ,,חמ הדנ ,ירמא ארבתסמ
 תובותכ וניצמש המו  ,ר"פס םילקש ,:ח
 ןימינב 'רל היחכשא ז"ר קילס יב ,זע
 ןירועש הוסכא אד לע ל"א ---תפי רב
 וא ,"רזעלא 'רל, רמא אלו "רזעלאל,
 תא רפסי ז"רש וא "יבר, תבית רסחש

 ,א"ר לע רמאש לאומש ןושל
 רודה. ילודג לכ | תוכלה לביק ןכו

 ר"א איעשוא ר"א ז"ר | וניצמדכ וינפלש
 תבש אנינח ר"א ו"ר ,,מע תובותכ יאני

 ..גי ה"ר ,: הכק
 ה"פ םיאלכ ןתנוי 'ר םשב אריעו 'ר

 .א"ה ה"פ תובותכ ,ו"ה
 ח"פ תומכיכ ןמחנ רב קחצי 'רל לאשו

 ,א"ה
 'ר םשב

 ,ג"ה
 יקורצד ירדנפכלא 'רל לאש חלשו

 .ב"פר יאמדב
 תוכרב םונגיטנא ןב רזעלא 'ר םשב

 | ,ב"הס ה"פ
 הבדנ רב ןאישא םשב

 ,איחמ"ה
 תבש יאני 'ר תיבד דח םושמ רמאו

 תוכרבו ,ןינמוט המב פ"ר ימלשוריו :זמ
 'ר תיבדל אריעז בר חלש א"ה ו"פ
 ,יאני

 ג"פ תומורה הפיחד ימידבא

 א"פ הליגמ
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 י"אל אבשב ז"רש ליעל ונבתכש ומבו
 עעורתה י"אל הלעשכו ומע ותרות איבה
 פ"עא ןנחוי 'רד ידימלה ילודג לכ םע
 לכו םימיל ונממ םישישק ויה ןהמ המכש
 תא דחא לכמ לבקל ךא םש ויתובשחמ
 ןברמ ולביקש המ ויתוכלהו | ויתועומש
 ז"ר קילס יכ :זק ןילוח וניצמש הזו ,י"ר
 ילכא אקד יסא 'רו ימא 'רל והניחכשא
 יברבר ירבג ירת ,רמא תותמח יאלבב
 ,דע ןיטיגבו ? ש"וררב ועטיל | וכייתווכ
 ןנירמא לבבב אניוה יכ ז"רא :ס ןישודיקו
 ביתיד יסא 'רל היתחבשא יקילס יכ ---
 רמא :זט ז"ע ןכו ,י"רד הימשמ רמאקו
 יסא 'רל היתחכשא םתהל תקילס יכ
 רבס אלו היל ירמא ,'וכו רמאקו ביתיד
 רב הבר אתתעמשד ארמ ןאמד רמ הל
 יאנימ אמכוא איתפ היל רמא +?הימרי
 יכ : הע ןילוחבו ,אתעמש םייתסת ךנימו
 י"שר תסרגו) יסא ברל היחכשא ז"ר קילס
 אהל רמאקו ביתיד (ז"ול היחכשא | יסא 'רש
 ,ןנחוי 'ר רמא  ןכו רשיי ל"א אתעמש

 'ו יב) יסא 'רמ הברה לביק תמאבו
 (ןנחוי 'ר ינפל םינשב תורשע המכ בשי יפא
 ,אע תבש יסא 'רמ ז"ר יעב וניצמש הזו
 ל"א -- י"רא יסא ר"א : דפ ב"בבו ,:לק
 ימד ל"א -- אלא יבר עמש אל אמש ז"ר
 אתעמש ישניא ירמג אלדכ ןנברמ יאה
 הינימ ז"ר לביק אלש אנקסמה פ"עו ---
 הדנבו ,(ילבבב רמ ומכ אוה יבר וארקש המו)

 אעב ןיאיגס ןינמיז יסא 'רל ז"ר ל"א :גנ
 תבשבו ,'וכו ךפטיש בגא אמלד --- ךנימ
 ? אדפ רבל יבר םיכח ז"ר ל"א ב"ה א"פ
 ונל: = תינש רבכ ז"ר :ל"א = ,ז הליעמבו
 .("יבר, וארקש סרוג םש 'פםותבו)

 ,יסא 'רד | הימק .ביתי | ,וק םיחספו
 ,יסא 'רל .ביתוא :טכק :דל ןילוחבו

 יקדנופל ועלקיא יסא 'רו ז"ר ,ו ןילוחבו
 אל ז"ר -- םיציב והיימקל \ ותייא  יאיד
 שויח אלו יסא 'רל ל"א לכא יסא 'ר לכא
 יאתעדא ואל ל"א +יאמד תובורעתל רמ

 "חו
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 תובורעת לע ורזגש רשפא ותערב בשח ז"רו)
 רתיה אצמש,דע ? ארוסיא לבאי יסא 'רו יאמד
 :(הזל

 תא אהו יסא 'רל רמא .בי ןיבוריעבו
 ,'וכו תרמאד אוה

 ןנחוי 'ר רמא ימ יסא 'רל השקה ןכו
 ןיבוריעב יכה
 :זיימ"ב פל ושווק

 ,יזמ תבש ,:זכ תוכרב יסא ר"א ז"ר
 2 דל ןילח תל הציב

 והבא ר"א ב"הס ד"פ האפ ימלשוריבו
 ביתוא אריעז 'ר הוהד התבותת ןליא לכ
 מ"פ י"ה  א"פ תובותכבו ,אסי 'ר ימוק

 'ר ימוק יעב ז"ר א"ה ו"פ הטוס ,ה"הס
 אריעז ר"א א"הס א"פ ןיבוריעבו ,אסי
 תקילס דכו יל תיבירטצא ןמת אנאר רע
 .י"ר םשב אסי 'ר תיעמש אכהל

 םרמ דוע .יסא 'ר תא ריכהש הארנו
 : ז"ר קילס .יכ ,טמ ןילוחכ י"אל ז"ר הלעש
 ר"א רמאקו ביהיד יביב = ברל היחכשא
 רמד ייח אריז 'ר. .ל"א -- לב"ירא ךולמ
 ןניעלקיא יסא 'רו אבא רב אייח ברו אנאד
 ךא היה הזו | וכו ךולמ 'רד הירתאל
 היה דועב לבבל א"בחרו יפא 'ר דרישכ
 רמול א"א יכ ,הדוהי בר לצא אריז 'ר
 ןעי ,י"אל יפא 'ר הלעש םדוק היה הזש
 'ר .דוע היה. הנושארה םעפב הלעשכ
 א"או ,בר ייחב דוע היה הזו יח אנינח
 ז"רש עורי יכ לבבל רזח ז"רש רמול
 שרופמכ רוזחל ותעד ןיאש מ"ע י"אל ךלה
 תמרגומ לכא :ז"ר קילפ יכ :חי ןילוח
 ןינתונ היל תיל  ז"רו ךירפו --- ש"ורר
 רמא -- םשמ אציש םוקמה ירמוח וילע
 הזו ,הוה רוזחל ותעד ןיא ז"ר >- ישא בר
 אל ו"רש עודי היה ישא בר ימיב יכ ןעי
 ז"ר היהש ייבא לבא ,ןכ ץרתמ ןכל רזח =

 אלש רחא ץורית ץרית וימיב ןיידע יח
 ,לבבל רוע בושי ןפ ןכ רמול לוכי היה
 אניוה יכ ז"ראש : דיק תבש וניצמש המו
 רזחש עמשמ "םתהל,, תקילס יכ -- לבבב

 ג ןיטיג ,:ד תינעת ,,בי

 9% 'ר

 תלם וייב:/וז"רא 'ניזמ ז"ע :ןכו :,(פבבל
 תעד אוה ןכו ,ילבבב .ףסותינ הז ,םתהל |

 .ז"ר ךרע ימלשוריה אובמ
 יסא  'ר םע  רימת ותוא וניצמ ןכו

 יאשרדמ ובל לע אל יסא 'ר : חכק ןילוחכ
 ל"א דמ"בב רומא יאמ ל"א ז"רל היחכשא
 יאישק ידידל ףא ל"א -- ךל .אישק יאמ
 ז"עבו ,לממ רב אבא 'רל היתליאשו יל
 'ר "לצא "יל: היה :לודנ .רעצ | ז"רא :ול
 ,'וכו ןנחני 'ר לצא יפא 'רו יסא

 יכ :זק ,אכ ןילוחכ ימא 'ר םע ןכו
 ;קלוח ,'וכו ימא 'רל היחכשא ז"ר קילס
 ןילוחבו ,ה"ה י"פ תובותכ ימא 'ר םע
 ןדיעב ץוחל אצי אלש ימא 'ר ל"א :ופ
 .ךרטצמד :שניא אכיא אמלד אשרדמ יב
 ,'וכו .אתעמש

 'מ"בב לבבב וריבח היהש אבא 'ר ןכו
 י"אב םג היה ז"ר ירחא י"אל הלעו :אי
 'ר  קילפ יב :זנ ןילוחכ ז"ר  םע דימת
 ,'וכו רמד :ייח ל"או ז"רל היחכשא אבא
 יאבא 'רמ אתלמ אה ז"רא ,בכ תובותכבו
 וכע ןמד אבא 'ר ואל יאו יל עימש
 אבא 'ה קילס יכ ,חל הציבו ,התחבש
 .(והבא 'ר וא ןיבא ל"צ) ןנחוי 'רל היחכשא

 רמא -- אריז 'רו יפפ רב אנינח 'רלו
 ,הילע וכיחא --- והל

 .ב"ה א"פ תבשכ ארדבז רב אבא 'רו

 ? ברל יבר םיכח ז"ר ל"אש
 ..םכק ןילוחכ .לממ רב אבא 'ר םעו

 רב אבא 'רל לאשש יסא 'רל רמאש
 ק"ומ ,: אכ הכוס וניצמ םתוקלחמ ,לממ
 . ,וכרע ןייעו ,:ד

 :.אבא רב אייח 'רד הירב אבא 'ר
 ז"רו = ,וריבח היהש : ופ ןילוח שרופמ
 :תבשבו ,,נ ןילוחו ,בכ ק"ומכ רמ וארק
 'ר יבד אעליקא ובשי םהינשש : אכק
 | ,יאנו

 'רש :אכק תבשכ אנהב רב אבא 'ר

 :תיב לש ןתואכ ול .בישהו ולאש אריז
 ויה הופרב 'ר בי"ה ג"פ תינעתבו ,ךיבא

 יה



 אדו זד

 ןהדוהי "בר םשב יאנחב :ורבו 3
 אנהכ רב אבא 'רו ז"ר ג"פס | תורשעמו

 רתנקמ ז"ר הוהו ןיבתי ווה | יול 'רו
 ימסיק ירפוס ןוהל חוצו אתדגאד ןיליאל
 ןול רהנקמ תא המל כ"ב אבא 'ר ל"א
 ירב ייאנו יה : ג"ה : ח"פ - .תומורתבו בה
 'רו ז"ר היבגל .ןיקלס הלח לאעמשי
 ןוהירבח איננח 'רו כ"ב ןוב 'רו איעשוה
 רב | איעשוה 'רל ןימח היתרקבמ ןנברד

 ,'נבו..בוהו

 ולש רבח דימלתכ היה ז"ר ,והבא 'ר -
 ןנחוי 'רד תובלה הברה ונממ | לביקו
 | והבא 'רל השקה ,,זנ ןיטיג ,,ול םירדנכ
 ז"רו | ,,בי םיחבו | טימי למ ומ
 ב"הס ח"פ תוכרב ימלשוריכ יבר וארק
 רפסי :מ תבשבו | ,(ילבבב רמ מכ אוהו)

 טשד והבא 'רל היתיזח אנא רמאו ז"ר
 וארק והבא 'רו) ז"ר הינימ יעב ,יטבמאב
 ,: טנ ןיררהנסכ (אלאנ דוראו

 הכוס ,,אנ ומ תוכרב והבא ר"א"ז"ר
 ו"ע ,ג"פס תינעת ,א"ה ה"פ האפ ,,דמ

 לודג " דובכ וב" גהנ "רהבא יו
 ארמוחל רבע והבא 'רש מ"ה א"פ הציבכ
 איבהשכ כ"חאו ,רימחמ ז"רד עדיש ןעו
 ויפנכ תחת ימא 'ר תבישי תא והבא 'ר

 | א"פו ,ודידיו ובהוא "ר םש :היה ןירסיקל
 | הילע ליבק והבא ,'ר היבגל לע" ן"רושלמ
 אמוי אנדיבע יקש ךירח אניטק חפתמ יא
 רבע חפתא ,ומ תוכרבכ ןנברל אבט
 ירשמל אממ יכ ןנבר  והלוכל אתדועם
 .'וכו ימי ןל ירשיל .ז"רל ל

 אבא 'ר קילפ יכ ,חל הציבכ ןיבא 'ר
 ,ז"רו פ"בחרו (ליצב) ןיבא 'רל היחבשא
 ןיבא 'רש יפא 'רל ז"רא .דמ ןישודיקבו
 ריעצ היה ןיבא 'ר לבא ,אוה אכמס רב
 יעב ד"פס םילקש וניצמש הזו םימיל ונממ
 'רל .ז"רא ,במ הדנבו ,ז"ר " ימוקןובא 3
 הירבסא אנאד ןיכא 'רל הילייש ליז הימרי
 ,ירבדל הרוהו הילהינ

 םיחפפכ דחיב ז"ר םע בשי אניבא 'ר
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 "רו <: רהא"ה א"פ אמו הת" םה מ

 א"פ תבשבו ,ה"הס ט"פ תובותככ ולאש
 .'ַב  םשב ל"צ = הנובא רב ז"א  ד*המ
 | ,הנובא

 א"ה ז"פ תבשכ וריבח אליא 'ר
 ,יגכ הגינח םתוקלחמ ,ןירמא ןוהייורתש
 ירוה ן"ר ינמזיתוכרכבומ נק מק כב
 | ,אעליא

 הדנכ ןנחוי 'ר ינפל ובשי םהינש יביב בר
 ,היתעמשב יביב בר הב הכז רמא ז"רו : הכ
 ןילוחבו ,י"ר רמאהו ז"ר ל"א םיחספבו
 יביב ברל .היחכשא ז"ר קילס יכ ,טמ
 ל"א -- רמד ייח ל"א -- רמאקו ביתיד
 ,'וכו :.ךדיב המ תאו

 53 ןוממ3 טפר
 ..זוע תובותכ

 ,טמ תוכרבב ז"רמ שישק היה לדיג בר
 ג"ר ביתי 'לליג 'בחח|  הירוחא . חו בתי
 ז"ר וניצמ א"ה א"פ הציבו ,ה"רד הימק

 ,לודיג םשב
 ןישודיקכ םירבחכ ויה י"אב םתויהב לבא

 תחא הדש תונקל הצר לדיג ברש ,טנ
 .הלבק ג"ר לזא ,הרשה הנקו אבא 'ר לזאו
 ,אחפנ י"רל- הלבק ז"רו ,ז"רל

 תומורתכ (ןנברד ןורבח) איעשוה 'ר

 ,ה"ה 'ח"פ
 הציבכ 1"ר ירחא י"אל אב 'אקירז 'ר

 ו"רל היחכשא אקירז 'ר קילס יכ ,זכ
 אקירז 'ר ל"א ו"ה א"פ הציבו ,רמ וארקו
 לבא ,הל ליאש תא אמורדל לועית רדכ
 וניצמדכ ונממ לביקו ז"רמ ריעצ היה
 'ך ח"ה א"פ םיחספ | ,ד"ה א"פ םירוכב

 .ז"ר םשב ןקירז

 רבו. ,איוח ה

 ,ג1 תבשב תפי

 וע םירבח ויה אבא דוז
 א"בחר ךא ,טמ ןילוחכ לבבב ז"ר תויהב
 דימלת .היהו ז"ר םדוק הברה י"אל הלע
 ז"ר  רמאש : גל" תוברבכ "ה | קחבב
 אתעמש רמגו קיידד ךדיב א"בחרד טוקנ
 רמ וארק ז"רו  ,ריפש הרמד | אמופמ
 תובלבפ רמ ז"רל ארק אוהו + ל" תוברפכ

 :הכ
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 ,: הכ םיחבזב אדרת ו?רל ארקו :;  הכ
 ,3"םז"פ י:תוברבכ ץרחיבוז םתרא,-ייפיצמה

 א"בחרו ,האישנ י"ר תריטפב ויה םהינשו
 ז"רו ,א"ה ג"פ תוכרבכ ואמטו ז"רל ףחר
 ,חיחא"ה .ו"פ :תיעיבשב ולאש

 רפסב איבמ ןכ לואש ןב אתפלה 'ר
 םא הברה ספלפמו 39 דצ ב"ח בל ירקח
 ו'ה ב"פ האפ ימלשורימ וריבה היה
 אוה םש ימלשוריב יכ לודג תועט העטו
 ז"רו ,לואש ןב אתפלח 'ר עדונה אנתה
 הנשמהמ ארמגה השקהש המ ךא ץרתמ
 םש אינמש המו ,ש"ב אתפלח 'ר לע
 לצא אתפלח 'ר ךלהש א"פ םירפופמ
 ,אריעז 'ר לש ונחלש לע בשוי ואצמו ג"ר
 ןנחוי לש ל"צו תועט אוהש האר אל
 ,וטק תבשב ףוונה

 ,חכ ק"ומ םתוקלחמ אפפ רב אנניח 'ר
 רחיב: היה ןמברד  ןורבח :היננח . 'ר

 ורמאש המש הארנו ,ג"ה ז"פ תוכרבכ
 ר"א --.אנינח . 'ר הל .ףיקתמ | ,גי ה"ר
 אנינח 'ר אתאו ןדיב יאוה אתלמ אה אריז
 ןורבח | אנינח 'ר אוה אגרנ היב ארשו
 , ,וריבח .ןנברד

 וריבח יזפ :ןב: ןועמש 'רד הירב הדוהו

 הג ,,הכופ. ,: הוק יתפשכ
 לפפב :םיחבח ויה אחא  ךכ בקעי 'ר

 ,ג"הפ ח'פ .תומביכ ה"ר לצא רחי ודמלו
 תא א"ב: פסעי -'ר אהק ,נ"ה .ן"פ .תוכרבו
 ,ז"ר וילע םעכו | אנרקונ אבא רב ח"ר
 תוכרב וניצמדכ ז"רמ הברה לביק תמאבו
 ;:םידה "ה ג"פ ק"מ ,א"ה א"פ .ש"עמ | ,,גכ

 ה"פ םיחספכ דחיב ובשיו ,ז"ר םשב רמא
 וניצמ ןתוקלחמ ,: דדא"ה א"פ אמוי ,ה"ה
 .ה"ה רלפ  ןובוהיע

 לבבב שת. תויהב .ודיא , רב, בקעי יה
 אב"ירמ לואשל וירבח תא דימת חלש
 ו"אל ז"ר .אבשבו .: גמ. מ"ב 8 ,ןוםוריעב
 אללכמ וא ךל עימש שוריפב דימת ולאש
 מל ןימיג ג סם .תוסביי מ .ןיבוריעב
 רמא אוהו :ה ןילוחכ יבר ז"ר וארקו

 אדו ו

 ישניא ירמג אלדכ ןנברמ יאה ימד ז"רל
 ,רודה לודג ז"ר וארק ,ח ןילוחבו ,אהעמש
 רימלתו ז"רמ הברה שישק  תמאב היהש
 ולי קהבומ

 'ןכ\ יבתי וה ז"רו :ידבז הב בקעי 'ר
 וה ,ג"פ .תופרב

 וב דעו ןילוחכ (ב אבא \ רב הימרי 'ר
 אבא רב] הימרי 'רל היחכשא ז"ר :קילס
 אהל רמאקו ביתיד [י"שרב אוה ןכו
 המגרת ןכו רשיי (ז"ר) ל"א (ברד) אתעמש
 אבא רב י"ר הזש בתכ י"שרו) ,לבבב ךוירא
 ןישודיק 'פותה ובתב רבכ לבא ברד ודימלת היה
 דימלת היה דחאש םתא קדצהו ויה םינשש .זמ
 היהו י"אל הלעו ה"ר דימלת דחאו ברד רבח

 י"רא ז"ר וניצמש המ לבא (י"רד ודימלת
 ,ןושארה אוה אבא רב

 וריבח .היה עדונה ןשרדה יול 'ר
 אנהכ רב אבא 'רו ז"רש ג"פס תורשעמכ
 ןיליאל  רהנקמ ז"רו . יבתי ווה יול 'רו
 ןח ואצמ יול 'ר תושרד לבא ,אהדגאר
 ןירדהנסו א"ה ד"פ ה"רכ דואמ ויניעב

 ןועמשו ןולע אירבחל רקפמ ז"רש ג"ה ב"פ
 ה ,תפ ..תוברבבו .. ,יול .'רה .הילק
 רבב .אריעז .'ר .ל"צו .הריזב 'ר םשב יול
 .ב-אי"פ

 חיכויש ז"ר ושקבש ,הנ תבשכ ןומיס 'ר

 םילהת-י/רמו :,אתולג . שיה . יבד ינהל
 ידשיב פוס - תא "רול חלש . .בהבי"פ
 ןקיחו 'ר ל"א | ו"ה א"פ הציבו .,תוחטל
 ,הל ליאש תא אמורדל לועית דכ ז"רל
 ,ןומיס 'רל תילתשיא

 ל"א ,ח הדנב (א"ר לש ונב) תרפ 'ר
 .ותירשק ךיבאמו ךנימד יזח ז"ר

 : בע םיחספכ קחצי בר רב לאומש 'ר
 היה ךא ,לב"'שרא ירמאקו ובשי םהינשש
 זר. .רמאש | ,ןי .תובותככ .ז"המ . שישק
 ז"ר רמא תמשכו ,אבס ןל ףיסכמק
 ג"פ תוכרבו ,אבסל היתיטוש היל היינהא
 לכאו אליבא וילע ז"ר לביקש :כדא"ה
 ,:מ הדנ ,: הס םיחבז םתוקלחמ ,יחפולט

 ברו



 תרד הר

 םהש םהילע רמא הדוהי רב לאומש ברו -
 ,: גכ ןיטיגכ רודה ילודג ינש

 ןקו רבכ היה ינמחנ רב לאומש 'ר
 הדוהי בר תמשב ,זי ק"ומכ ז"ר ימיב לוג
 ריתיש האישנ י"רל ןנברמ אברוצה אבו
 נב"שר רמע ימא 'רל וחלשו אתמשה ול
 וריתנ אל ןנא היתמש ונרבח הדוהי רמאו
 יאה אנדיאה אתאד ןמקד יאה יאמ ז"רא
 וארק ,חצ ןילוחבו ,+ אשרדמ יבב אבס
 תינעת ומשב רמאו ,רודה לודג ז"ר
 | ,ג"פס

 ז"ר ל"א ,חצ ןילוח אבא רב ןמש בר
 ,לובג הב ליטמ התאש האר

 ל"א ה"פס הטוסב אירסק אפילחת 'ר
 ,'וכו אלא -- תילד ןאמו ז"ר

 רב נ"רל | ויתוליאש ז"ר חלש םשמו
 ד"פ תובותכב יפפ רב ימיא 'רלו בקעי

 : נמ תובותכ אוה ןבו | ,גי"ה םשו ב"ה =
 חלש ןכו ,םהל חלשש רכזנ אל םש ךא
 הכוסכ אניטק 'רב לאינד ברל + ליאש
 וה ד"פ

 .תורקיה ויתודמ
 ,חכ הליגמ ומצעב דיעהש המ דבלמ

 יתדפקה אל ימימ רמאש םימי ךיראה מ"מ
 לודגש ימ ינפב יתדעצ אלו יתיב ךותב
 תופנוטמה תואובמב יתרהרה אלו ינממ
 ןילפת אלבו הרות אלב א"ד יתכלה אלו
 אלו עבק תניש אל רמה"בב יתנשי אלו
 אלו ירבח תלקתב יתשש אלו יארע תניש
 ,ותניבחב ירבחל .יתארק

 א"פ תבש הלודגה | ותונתונע וניצמ
 ישיר הלעמ אלד | ילוליא רמאש ה"הר
 יאמדבו ,אמעט רמא אניוה אתויירא יניב
 ב"כ רשב ינאש ינפמ אל רמא ב"ה ג"פ

 .ןנידבעינ ןל עמש ןרצויד ןילימ אלא =
 .גכ הדנ עמשמרכ םלועמ קחש אלו

 ןאכ רע רמאש בקעי רב אחא 'ר תודעכ |
 אלו ךךוחונ ידיל ז"רל .הימרי האמה
 ,ךיחג

 ,בכק :ןילוחכ .לבבד / דיפח:אהקנ 'תיחו

 הפ

 ,ג"'ה ח"פ תומורתכ יולגב רהזנ היהו
 השק .היהו היקש ךירח היהש ףאו

 םוחנת 'רד אהל עמששכ ךא ץורמה וילע
 רבדל תבשב וליפא ץורל הוצמש לב"ירא
 ארגא רמא ןכלו ,אקרפל ץר :היה הוצמ
 ,:ו תוכרב אטיהר אקרפד

 רע ב"ב הלרג וימי לב הרותב ולמעו
 ךא םיאפורב שרד אל זא םגו שלחש
 ןתנ 'ר יבד אחתפא בשיש התיה ותאופר
 םוקיא זא ןנבר יפלח יכ ,רמא יבוט רב
 ןתנ בר אתא קפנ ,ארגא לבקאו והיימקמ
 אשרדמ יב הכלה רמא ןאמ ל"א מ"ב
 ןגחו* 'ר (ז"ך) ל"א -- י"רא יכה ל"א
 ןיעברא | הינימ ינת ןיא ל"א +הרמא
 תוכרב ,ול שדח רבד התיהש ןעי ןינמיז
 ,,חכ

 עמשש דע היכמסימלמ רמטימ היהו
 כ"אא הלודגל הלוע םדא ןיאד ה"ר רמאד
 הישפנ יצמא זא ויתונוע לכ ול ןילחומ
 םירוכיב ימלשוריב אוה ןכו ,,די ןירדהנסכ
 יכ זןא ול השענ לודג דובכו ,ג"ה נ"פ
 אלו קרש אלו לחכ אל ודובכל  ורש
 ןושלמ הארנה יפכו | ,ןח תלעיו סוכריפ
 ךמסנ אלש "ןנבר והוכמס יב, ורמאש
 'ר ...תבישי תהת כ"הא:"ךא חוו רפ

 | ,ימא
 הז אצמי ימ םינומא שיאו ושרד וילעו

 ךא ינולפ םשב העומש רמא אלש ז"ר
 ינולפמ רבדה ואצי םא ול תמאתנ םא
 ,ב"פס םילקש ,ב"ה א"פ תבש אבומדכ
 לכב וניצמ .ןכ תמאבו ,ז"ה א"פ .ןישודיק
 איבוט רב נ"רל לאשש ,חכ תוכרבכ ם"שה
 היל יקפסמד םושמ הרמא י"רש תמא םא
 ,לביחחב

 שוריפב ידיא רב י"רמ דימת לאש ןכו
 ,יומ .ןיבוריעב אללכמ וא ךל | עימש
 רמא : דפ ב"בו | טל :ןימיג* ₪ .תימבי
 דלומב אלא יבר עמש אל אמש יסא 'רל
 רב קחצי י"ר רמאשכ המ החל[ ה

 קסיאו הכזא ז"רא ,א"ר םושמ | ינמחנ

 רמגאו
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 אבשכו ארמד הימופמ אתעמשל רמגאו
 וה'ה הפ הכוס  ןכו/ ןכי תמש םא לאש

 אל רמאש :ומ הכוס הרקיה ותדמו
 ,אדימ ךל אנביהי .אקוניל שניא אמיל

 תבש (תבש דובבל) יתותצ תתצמ היהו

 ,םיק
 תוכז ..ףבל .םדאה לכ תא ךד הוחל

 ,יסא 'ר םע ,ו ןילוחב לודג םדאל טרפבו
 ברקמ היה םיאטחו םיער םישנא םגו
 .1ל ןירדרהנסכ הבושתב ורזחי ילואו ןפ

 איצמהל לדתשה ודגנ אטח רחא םאו
 היל קופינו | יתינד יביה יכ וינפל ע"א
 ,זפ אמויכ היתערמ

 ,חכ הליגמכ םדא םושמ הנהנ אלו
 הוה אל האישנ יבמ היל ירדשמ הוה יכד
 ליזא הוה היל ינמזמ הוה יכ ךאו ,ליקש
 אצמו | ,יב ירקייתמד  ירוקייתא רמאש
 ,ר"פס מ"בכ אנתיבמ ותסנרפ

 אבשכ הארנה יפכו
 יל הוה יאולה רמאו ןנואתהו ומאו ויבא
 ןישודיק ימלשוריכ ןוהל רקיאד אמאו אבא
 רצ בית בל ירק  רפסכו זי ה אפ
 העמו ויבא תמ ומא ותרבעשב רמאי 5
 ליעל ונאבה רשאכ לודג תועט הוב

 הבא | יה וא םג .רורה .לודג  היהשב
 הם

 הלפתל הלואג ךומסל דואמ רהזנ היהו
 כ"ב שדקתנו ,םש ימלשוריו :ה תוכרבכ
 א"הס ג"פ תוכרב ימלשוריב רפוסיש רע
 וקיזחהל ואבשכו ורובד קספנ א"פש
 ןכ והמ כ"חא והולאשו ףלעתנ והואצמו
 ןינעב | ןיקוסע ונייהש ןעי םהל | בישהו
 יחהו קוספה לא יתובשחמ יתתנו רפסה
 ובל לא ןתי

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 ירש-,יץ'ב = "אל  אבשפ ,,האקנה..יפכ

 ןכו םהינפל בשי  ןימייק ויה א"רו ךןנחוי
 'ר:-.ךלהשכ פג ימא "| ךלמשב , כ"תא
 ז"ר תא וניצמ ןירסיקל | ותבישיו .ימא
 טעמ וטקששכ  כ"חא לבא ,םהמע דימת

 .וילע ותמ י"אל
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 גהנו אירבטב תינש | בשייתה | תוריזגהמ
 אירבטב רטפנש וניצמ יכ ןעי ותבישי המש
 ו"הלינמכ

 בורקו הימרי 'ר היה ןושארהו שירה
 שרופמכ לבבמ ובר םע הלעש רמול .דואמ
 הוקי יהו אווה  םגש הימרי"' יר: .ךרעב
 ל הארה "רו = ןנחוי . 'ר תא :תוארל
 ימלשוריבו ,,ד ק"ומכ ינב  וארקו ותביח
 קוסעת אלש ירב ל"א ג"פס תורשעמ
 הימק הימרי 'ר ביתי ,הכלהב ךא הדגאב
 וסנכוו כ" ןירדהנפ | ,.זמכ תבש ז"רד

 ,'וכו ןכ רמוא התא יבר ל"או :אפ
 םירדנ ,,דל הציב ,,אע תבש ז"רמ יעב
 ומ הוס גי םילדנפו - ;(םי ק"ב ול
 אל ךל אנימא ואל ל"א ז"רמ יעבשב
 .[ תינעתבו ,אתבכלהמ רבל ךשפנ קופית
 שלח ל"א ינהיל ךמ יתיל הימרי 'ר ל"א
 אתלמ רמ אמיל | ,אנליכי אלו יאבל
 ,'וכו אתדנאד

 ה"ר ו חמ !ל תוברב אריז 'רל השקה
 יח הרג וי

 הימרי 'רש ג"ה א"פ יאמד ימלשוריבו
 אנקתמ אלד םינאתד אנאסמ ו"רל חלש
 םדוק םנקתי יאדוב ז"דש רבס הימרי 'רו

 יאדוכ הימרי "רש רבס ז"רו .לכאיש
 ךכ ןיבו ךכ ןיב ,חלשש םדוק םנקית
 אבא 'ר רמא ז"עו םלבטב תוריפה ולכאנ
 םיכאלמכ םינושאר םא ז"ר םשב אניבז רב
 ,םרא ינבכ ונא

 םיאלכ ימלשוריב  אניבז רב אבא 'ר
 טוחי אלד -- היל דקפמ ז"רש ר"ה ט"פ
 : ביק תבשבו | ,'וכו ןתיכב .אנאסמ היל
 ךא אנומיז רב אבר רמא ז"רא וניצמ
 'ר ג"ה א"פ יאמד אבומדכ ךופיהל ל"צ
 ימלשוריב דימת רכזנו ,ז"רא אניבז רב אבא
 ןירדהנפכ ,אנימז רב אבר וא אבא 'ר םשב
 ו"רל שמשו | ,ז"ר ימוק .יעבש ט"ה ז"פ
 תוטל( רהא "ךלהו = ,ג"ה "ז"פ תוכרבכ
 ו ריםשב רמאו ,ב"ה ז"פ תבשכ ץחרמה
 םיאלכ ,ג"ה א"פ יאמד ,ו"ה ז"פ תוכרבכ

 ט"פ



 ארה ה

 ,ו"ה ,ד"פ .ו"ה ג"ה . .נ"פ ה"ר היה וה

 ,א"ה ה"פ םילקש
 ינת ןיבא 'רד הובא

 ..הפ ןיטיג
 םיאלכ ז"רל לאש ארפס ברד הובא

 ובישה ותונתונע | בורב אוהו ,ד"ה ט"פ
 רופא רמא ה"רד אנוה ברל יבר ריכמ
 ,'וכו

 תוכותכ ז"ר ימוק יעב .אייחי רב ןבויח
 ,א"ה א"פ הציב ,א"ה א"פ ה"ר ,ה"ה ד"פ
 תורשעמ ,ג"ה א"פ יאמד ,ג"ה ר"פ  םיאלכ
 תוכרבכ לודג דפסה ודיפסה ז"רו ,ב"פר
 חייכב  הרותב וב "רי עגי רמאו ח"מ 5
 דומלל לוכי קיתו רימלת ןיאש המ הנש
 .הנש האמל

 תוכרבכ ודימלת יימיבא רב אדא 'ר
 ,: חנחב"ה ט"פ

 ,יהנ אמוי .ז"רא  בקעי רב אחא בר
 הימרי 'ר ואיבה ןאכ דע רמא ,נכ הדנכו

 ,ךיחג אלו ךוחיג ידיל ז"רל
 ,א"ה ו"פ תוכרב ז"ר ימוק אנירמ רב
 ןיחבתשמ ,חל .תוברבב י ריבז לרב

 (הובא וא) הוחא ז"רב תא ז"רל ןנבר היל
 ל"א -- אוה לודג םדאד ז"רב | ש"רד
 ארח אנמז ידיל והואיבה םכדיל אבישכל
 וילע םירמואש הז רמא -- היבגל עלקיא
 ,'וכו ? אוה לודג םדאד

 .בי"ה ב"פ .תינעת המשב ההב

 ,: חנחב"ה ט"פ תובותכ ומשב אנוה 'ר

 ,ח"ה א"פ םיחספ ז"רשב ןקירז 'ר

 ג"פ יאמד ז"רל ךמתסמ היה יגח 'ר
 תינעת ,ח"ה ח"פ םיחספ ומשב רמא ,ב"ה
 ה ד"פ

 תוכרב ז"רל .לאש ןיבא רב אייח 'ר
 לזא א"בחלו אהמה  ביכר הוה: רעפבל
 .'וכו ל3א הידתמ

 ו"פ תוכרב ז"ר הימק אפפ רב אייח 'ר
 : חלחא"ה

 ז"ר :ימוק ינת אפפ הבאב ד
 .ב"הס ז"פ תומורת

 וירה. הימק
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 :זי הליעמ אריעו בר רמא ןינח בר
 אריעז תבית קחומ תצבוקמ הטישב ךא
 ,בר 'רמא לה

 םיאלכ ,ה"ה ג"פ הלח ומשב הנוי 'ר
 וניצמ ןכו ,א"ה ה"פ תובותכ ,ו"ה ה"פ

 הנוי 'ה די: ע הטג. .ןיטונ הא .תובפב
 אוה י"שרפלו) ז"רא הנוי : גמ ןילוחבו ,ז"רא
 הימרי 'רו הנוי 'ר ,ל .תורוכבבו ,(םבח םש
 זהו הנוי "'ר הל  ירמאו :ז"ר ' ידימלת
 ,ןנחוי 'רד ירימלת

 א"פ תורשעמ (הנוי 'רד וריבח) יסוי 'ר
 הלחבו זרי םשב+ הנו "רצ יפרו" חה
 יז ירליךומפמ הוה ים ."ר ובית טיפ

 ימוק שמשמ הוה הרוזיג רב עישוי 'ר
 ,גיפר תבש ור

 רמא אישימע אייח 'רד הירב קחצי 'ר

 ג"פ הטופבו ,ד"ה ח"פ האפ ז"ר ימוק
 אנתו אישוטע קחצי 'רל ז"ר יתייא א"ה
 ז"ר סנכנ הלחשכ ו"ה י"פ תומורתבו ,היל
 ,ורקבל

 יר .אוהו .,נ הכוס .:אהיז -- ר"א  ראננ זה

 תסרג ז"ר רמאהו :הנ תוכרבבו (ב יאני

 ז"רש איבמ ד"הסבו ,ז"רא יאני 'ר ם"קד
 ךא :אכק תבשל ותנוכו יאני 'רמ יעב
 תסרגכ ל"צש יאני 'ר ךרעב יתכראה רבכ
 ז"ר .ה"ה-'ח"פ :תומגרתבג ,י מא .(ת(ם7קה

 יה םע .להיז רב .עשוהי \ 'ר .(הובטל-ןקוקפ
 ,"וכו יאני

 ה"פ תורשעמ ז"רל השקה אשיימ 'ר
 ,ג'ה א"פ הלרע ,א"ה

 ב"פי "הליצמ ירי ימוקי ביתא חשבפ
 בלה

 תלש ו"ר ג"הס ר"פ תיפרבכ  םוחנ -ר
 .לאעמשי 'רב יאני 'ר יבג םוחנ 'רל

 ח"פ םיחספ ז"רד הימק ינת יכמוקינ
 "ה .גיפ .ןירדהנס ,ה"ה אפ יקי"חמ שחה

 -- אסוד 'ר ימוק ינת אפבש אלוע
 ל"ע "רוזחת אל ץ"ר "ל"א - ךב רח קא
 ,ם"ה .ב"פ

 יה
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 ז"ר ימוק ביתה הטירפ רב אטולפ 'ר
 גיחה. יר"פ 'תינעה

 ןילוח וינפל דימלתכ אנניח רב ןיבר
 ,בבק

 אלוקיד רב ימר אוהד ירמת רב ימר
 ..טכ תוחנמ ז"רד הימקל אתא --

 ב"פ םילקש ז"ר םשב לאומש 'ר
 ,ר"יהש

 תבש ז"ר ימוק יעב אבא רב לאומש
 ,וכיב"הי כ

 ,ימא רב לאומש בר
 "המ הלבה

 םירדנ ז"ר ימוק ינת אנייד ןועמש 'ר
 "ה ד"פ

 תוכרבכ וידימלת םשב םתס וניצמ ןכו
 ,,חכ הלינמ יה

 .וינבו ותשא

 םדוק השא אשנ ז"רש :הכ הכוסב
 ול היהו ,חפוחב ידחו הבוסב לבאו תוכוס
 רשאכ וא הבהא םשב הרותב לודג ןב
 ויבאו אחא וא אוחא ימלשוריב ארקנ
 ו"ך ל"אש : וצ ןיבוריעכ ומע עשעתשה
 ,והל ינת קופ הירב הבהאל

 ,ג"ה ן"פ תוברב  .שרופמכ ןהכ .היהו
 תוכרבבו ,חידא"ה ו"פ תיעיבש ,ה"ה ח"פ
 רב אישנ ןדוי 'ר תמשכ :אב"א"ה ג"פ
 רבו .אייח "ר ףתר:איישני יזדוי "הר הירב

 ןרופיצד אנפוגד אתשינכב ז"רל [אבא

 םשש תועט לפנ א"ה ז"פ ריזנבו) ,היבאסמו
 ףחד ל"צו אב רב אריעז 'רל אויח 'ר ףחד ספדנ
 ,(ז"רל אב רב חרש

 :ם תוכרב וניצמ םיטרפה ויארקממ
 םיסדה איבהל א"פ והואפכש םש ימלשוריו
 ינא אלהו רמאו ז"ע ןנואתהו ךלמה תיבל
 ןב י"רו הלפתל הלואג ךומסל | רהזנ
 קוזינ וניא 'וכו ךמופה לכש דיעה םיקילא
 אלה ,יבר .וירימלת .ול ובישהו ,םויה לכ
 ןינתונ ויה א"ב המכ יכ ךל איה הלודג
 ,ךלמה יטלפ תא תוארל ףסב

 :זמט םיתחספב

 | הר גד הימובש .רפוסי +ח תינעתבו

 ב ארויה

 ז"ר ל"א אתינעתב בתימל אלד רוזגו
 .היבתיל הריזגה ילטב יבלו ןווליע הילבקנ

 התרוטפ

 ויחה .הושפנ חנ יכ :הכ ק"ומ רפוסי
 הרה רענש ץרא אנרפס .אוהה הילע חתפ
 יוא ,היעושעש הלריג יבצ ץרא  ,הדליו
 ילכ הדבא יכ (אירבט) תקר הרמא הל אנ
 םיטעמה םירבד ,ו הליגמ אוה ןכו ,התדמח
 תשודק לדוג תא עדיל רתוהו יד ולאה
 ,אריז 'ר .ייח

 רחאל םג וליעוה .םירקיה וישעמו
 והנה ,זל ןיררהנס רפוסי רשאכ ותריטפ
 ברקמ הוהד ז"רד היתובבישב הוהד ינוירב
 ידפק ווהו אתבויתב ורדהינד יכיה יכ והל
 דע, ,ץירמא - ץ"רר הישפנ חנ יב ,ןנבר
 יעב הוהד היקש ךירח אניטק הוה אנדיאה
 ורהרה ןלע יעב ןאמ אתשה ימחר ןלע
 ,הבושת ודבעו והייבלב

 ן דש .,בהא"ה .ג"פ .תוכרב ..ימלשוריבו
 ןיד אמוי ילע ןולבקת אל ותומ ינפל הוצ
 'יפ בטיהו | ,אייחרזמ רחמלו אלבא
 םויב הארבה תדועס ושעי אלש םיררחב
 ושעי רחמל ךאו ונעתי אלא ותריטפ
 ,הארבה תדועס

 ס"שה לכב םיאלמ וירמאמו  ויתוכלה
 עדונה ורמאמ ךא איכנו ,ימלשוריו ילבב
 ורימחה לארשי תונבומש לע העבקנש המ
 הקוספ הכלה איהש 'וכו ןמצע לע
 .,אל .תוכרבכ

 ,אריעז 'ַר ימלשוייגו (ב אריז 'ר
 תבש ימלשוריב שרופמכ ילבב כ"ג היה

 ןיא :(הנוי = 'רד ורובח) יסוי ר"א ג"ה .ה"פ
 'ר אוהש רמול א'או) ,הלע .תמקד .איילבב
 לבדב ותויהבו ,(ילבב ומצעב היהש ןעי יסא

 רמאש : דנק ב"בכ ףסוי ברד ודימלת היה
 למאה" 5ףסוו  וניבר,, ירבד . ןיארנ םרב
 ז"רו) ,לאומש רמא י"רא ףסוי וניבר
 : חי ןילוחכ אמח רב ףסוי ףסוי ברל ארק ןושארה
 .(וכרעב ראובמב שממ םירבח ויהו

 רוש רב ..הבר...רמא ז"ר וניצמ ןכו

 תובותככ



 3 רז ר
 ---- -6-----/ְץ"7₪=-=-

 רב אבא 'ר ,וכ ןימיגבו ,,מ :תובותככ
 .תליש רב הבר :אפ םשו אתליאש

 ןילוחכ ארפס בר רמא ז"ר וניצמ ןכו
 קהבומה ודימלת היהו י"אל הלעו  ,,ּפ
 הימרי . .'ר ו"ה .ו"פ. תוברבכ .הימרא ה
 'ר םשב רמא ,אריעז 'רל קודבימ יעב
 ,ב"ה ב"פ תבש ,ו"ה ו"פ תוכרב הימרוי
 ז"ר ל"א :גע ז"עבו "ה  א"פ \ תינעת
 הכוסבו ,ייבא רמאהו ארבסתו הימרי 'רל
 'ר אתאו ןדיב הוה אתלמ אה ז"רא ,בו
 בדאי"פ ר"בבו ,אגרנ היב ארשו הימרי
 ,'וכו .אדחכ .ןיכלהמ :ןוה רו הימרו כ

 יעב הנוי 'רד וריבח יסוי 'רמ לביק ןכו
 ,מ"ה א"פ תובותכ ,ג"ה ה"פ תבשכ ימוק
 ,ז"ה א"פ הציבכ הסוי 'ר .ימוק רמא

 אנמ 'ר ימוק ז"ראש ד"ה ח"פ תומורתבו
 .ןבר .יסוי 'ר רמא ןכ ל"א --

 א"פ תובותכ אבא 'ר םשב רמא ןכו
 ,ב"ה

 א"פ הליגמ אנניח רב ימיא 'ר םשב
 ,: ירט"ה

 אנהכ רב וא אייח רב ןיבא 'רמ יעב

 רב יסא 'ר סרג ,אנ 'ז"עבו ,י הקווטוחבוב

 ,אייח
 ,ג"פר ש"עמ הנוי 'ר םשב
 תוריזגה וברתנשכ אברו | ייבא ימיבו

 אוה םג אב לבבל יתוחנה לכ ואבו י"אב
 רפוסיש דע רודה לודג רבכ היה זאו ,המש
 יכירצ ווהו (ףסוי בו וטפנשב) תוירוה ףוסב

 'רו (םילבב) אברו ייבא םש ויהו אשיר
 אלו (י"אמ ואבש) הנתמ רב הברו אריז
 דע ךולמי ימ תחא העד ללכל אבל ולכו
 רמאד ןאמ לכד םמצע ןיבל םניב ורמגש
 והלוכ -- אשיר יוהיל ךורפמ אלו אתלמ
 ייבא ךלמו | ,ךורפיא אל ייבא | ךורפיא
 ודימלת היהש ימ ןושארה ז"ר תויהל א"א הזו)
 אב היה םא ס"לב יב הדוהי ברו ה"רד קהבומה

 ,(שארל והומש לבבל זא

 ןמז היה הארנה יפכו
 הברה ותוא | וניצמדכ

 לבבב בר

 ייבא םע םימעפ
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 הניגח ,:ו ה"ר ,:5 אמוי  ,,וצ םיחספכ
 ,,אי ןישודיק ,:גמ ןיטיג  ,,ה תובותכ ,,ו
 לוקש .,:בי תותירב ,,ה .מ'ב חי םירממ
 ,ייבאל ביתוא ,חק תבשבו ,ייבא םע ירטו
 ארק רמא ךילע ייבא ל"א :דע ק"בו
 יעבית יאמ ייבא ל"א :המ ןילוחבו ,'וכו
 ל"א --ו"ר הל ףיקתמ די ק"בו | ,ךל
 ייבא ל"א -- ז"רא ,מ תובותכבו | ,ייבא
 אריעז בר םשו ,וט ןיכרעב הזה רמאמהו
 :טנ ןיבוריעבו  ,(לבבב ארקנ היהש ומב הזו)
 -- אייח 'ר יבד אתמל הברע אריז 'ר
 יבס ל"א .יכה רמ דבע ט"מ ייבא ל"א
 (ישא וא) יסא רב אייח 'ר יל ירמא הדיד
 ,הבק.,ןילוח = ,,בנ = ןירההנסבו . גבו ברעב
 -==ז"ר ,ועב . ,וצ ,םיחספג .,יובאל זיך ל"א
 ז"ר לע ייבא רמא :נ הדנבו ,ייבא ל"א
 ,הילע וכיחת אל אתלמ רמא הבר ארבג
 רב הבהו "רו אבר ביתו  .בש .ןיבורועב]
 -- ייבא ל"א והייבג ייבא בתיו ןנח בר
 ז"ר ביתי .ה..םיחבובו . ,ייבאל "76
 ל"א והייבג ייבא ביתיו אבא רב קחצי 'רו
 ,ייבא

 :זפ ב"בכ אבר םע ותוא וניצמ ןכו

 והנימגרת הרובחבש יראו ינא אבר רמאש
 אכר רמא ןושארה ז"ר לע לבא) ,ז"ר ונמו
 ירמא אתלמ אה רמאש רחא ןושלב :מ תוחנמב
 ,(יתווב ז"רד הימשמ אברעמב רמתיאו

 .הירדש ארבג ארב אבר :הפ ןירדהנסבו
 .ז"רד הימקל

 ימ"בו ,ז"רל אבר ל"א ,ח תועובשבו
 ק"בו ,ז"ר הל  ףיקתמ -- אכר רמא הל
 ,יכה יעב אריעז בר --- אבר יעב :יק

 הל ףיקתמ -- אבר רמא .בל ןילוחבו
 אחא בר ל"א -- ז"ר היב רדהו -- ז"ר
 ז"רו היב רדה אל אמלד אניברל בר רב
 ירמא : הציבו ,רמאק אברד וירבדל
 ירו אמח .רב יסוי .יר ,הב וגילפ אברעמב
 רב ףסוי ברד הירב אבר הל ירמאו אריז
 ,ז"רו אמח

 רג אזחמב ז"ר שרד .נע ןישודיקבו

 רתומ
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 והייגורתאב ע"כ והומנר תרזממב רתומ

 יאה יכ אתלמ שירדד אכיא ימ אבר רמא
 ,ירויג יחיכשד אתכורב

 אבקוע רב אמח בר יעב ,אע תומביבו
 ית ירא .=>

 אניברד הירב רמו אנא ז"רא :נ ריזנבו

 .(אבר תיישוק) אנימנרת
 רוריבב ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמו

 בר ןמז היהשו ,ןושארה ז"ר הז ןיאש
 תוריזגה טעמ וטקששכ כ"חא לבא ,לבבב
 כ"ג םהמע הלע י"אל ולע ןהמ המכו
 היה םשו ירופיצל אב הארנה יפכו ,ז"ר
 ומוקמ ול חינה אנינח 'רש שירה ינמ 'ר
 יעב ז"ר וניצמש הזו ,וכרעב ראובמכ

 ,תומורהד א"פר ימלשורי ינמ 'ר ימוק
 הטוס ,ב"פס תובותכ ,ט"ה ה"פ תיעיבש
 יהיה ביפ ' ,ד"ה א"פ ןישודיק דה ם

 ,ט"ה ה"פ תומורת ינמ 'רל ז"ר ל"א
 והיה א"ב  .תובותכ ,א"ה א"ב | תופבי

 תוכמ ןכו ,ד"ה ב"פ ןיטיג ,א"ה ו"פ המטוס
 ב ליו -- נח ירל אריעו 'ר ללא בכ
 ירש ןעי ךא ינמ 'רד ודימלת היהש אלו
 ,ומע ירטו ליקש שירה היה ינמ

 הינותנע אנינח 'ר ב"פר תומורתבו
 .ררגד תמחל ז"ר םע קלס

 וריבחו השקמו ףירח היהש וניצמ ז"רמ

 שרופמכ קיסמו ןוהמ היה הנתמ רב הבר
 .תוירוה ףוס

 ואבא רב ארי ר

 רצואב אבומ ןכ גשת זמר םילהת טוקלי
 ,םש יתאצמ אלו לארשי

 ,אדא רב אריזייר

 הידומלת רדהמ היהש ,זכ תותירכ רכזנ
 לבא | ,ןנחוי 'רד הימק םוי םישלש לכ
 : חל תוכרבכ אדא רב אייח 'ר ל"צ
 :ופ ןילוחו

 ,ריבזו רב אה וה

 רפסב אבו יתאצמ אל בתכ ר"הסב

 ,חל תוכרב ומוקמ ןייצו לארשי רצוא

 יתכו .יד-אכא רכ אריז 'ר

 ןיחבתשמ םש ורמאש ארמגה טשפב העטו
 דיבז בר רב [תא] אריז 'רל ןנבר היל
 הזו ,אוה לודג םדאד ז"רב ש"רד הוחא
 | רוב

 .למפ רב ארד ד

 אתיירבה לע השקמש ,ט ןישודיק רכזנ
 ,ותיישוק ץרתמ אברו

 ;גרזרב אףפיו 'ר

 ליזא הוה אבא 'ר ,חמק אשנ רהז רכזנ
 .בר רב אריז 'ר היב עגפ רולל

 .ירופיצד אתשינכ שיר אריז 'ר
 ,ןיסחויבו האמוט 'ה ש"ארהב רכזנ

 רוקמה יכ תצק תועט ש"ארהב לפנ תמאבו
 םשו :כדא"ה ב"פ תוכרב ימלשוריב אוה
 אבא רב ח"ר ףחד האישנ י"ר תמשכ

 ירופיצד אנפוגד אתשינכב אריעז 'ר תא

 .אב"חרד וריבח ןושארה ז"ר אוהו ,היבאסו

 ,.ל ז"ע רוריז ןב לאעמשי 'ר ,דוריז

 ,זוריז

 עשוהי 'ר ,זמק תבשכ מ"רד וימח היה

 .מ"ר לש וימח ןב זוריז ןב

 יז
 שא הימק ירי רב ימיש בר

 ..דכ הרומת
 .יאכז

 ןילוח יאכז ןב אלוע ,יאבז ןב ןנחוי ןבר
 'ר ,הרקענ ה"ד םש 'סותה תסרגל ,בנ
 ,א"ה ב"פ ק"ומ יאכז ןב סחנפ

 ,(טד-ב"פ ארזע ,יכז ינב) ,יאכז 'ר
 .(אתיירבד אנת)

 :םע תבשכ ןועמש 'רד ודימלת היה
 ןיפחויה ןושל איבמ ר"הסבו ,ומשמ רמאש
 אתיירבד אנת ןיי איצומה 'פ יאכז 'ר ל"זו
 ,ם"מ אוהו ,יברב ןועמש 'ר דימלת
 ןב ש"ר דימלת אתיא םלשה ןיסחויבו
 דימלת בותכ היהו תועט כ"ג אוהו הדוהי
 ש"ר אוה תמאבו ןיווקה ולפנו י"ברב ש"ר
 ,גב"שר םע קלוח .הכ תוכרבו ,יאחוי ןב

 הדנבו .



 הירכז--אכז | " יקי קל קק הקוה ץ קי ה

 בהבש ..הזג . יבב .םע ..קלוח נב הוה
 ,שורקה ויבר רבח היהש םלשה ןיסחויב
 ןנחוי 'ר רמא ב"הס ג"פ הדנ ימלשוריבו
 והולאש :זכ הליגמבו ,(הדנד רמאמה) ומשב

 ימימ ל"א םימי תכראה המב וידימלת
 הגיקז אמיא ,םויה שודיק יתלטב אלו ---
 השארבש הפכ הרכמ א"פ יל התיה
 התמשכ אנת ,םויה שודיק יל האיבהו
 אוה תמשכ ,ןיי יברג תואמ 'ג ול החינה
 ,ןיי יברג םיפלא 'ג וינבל חינה

 .(ארומא) ,יאכז 'ר

 לאומשד ודימלת היה הארנה יפכ
 האתדגב אנח ברל לאומש ל"א ,זס תומביכ
 ל"א ,טמ ןיבוריעבו  ,יאכז 'ר ביתי --
 יבד אתרצעמב הדוהי ברל אבא 'ר
 אבקוע רמ רמא ,ע ןיררהנסבו ,יאכז בר
 ,יאכז ר"א

 הנוש אנתה היהו י"אל הלע כ"חאו
 ןנחוי : 'ר תבישיב | תותיירב
 י"ר ימוק יאכז 'ר אנת א"הר ז"פ תבש
 תרבע אילבב י"ר ל"א -- רטיק חביז
 בייח וניא .תרבתיאו ןירהנ תלת ךדיב
 ינת .בס ןירדהנפב אוה ןכו ,תחא אלא
 ינת .קופ ל"א --- חביז ירה המק וה
 ימוק ינת ג"ה ח"פ תומביב ןכו ,ארבל
 י"ך ל"א --- הרשכ ינומע "רצ תב וו
 ,תרבתיאו ןירהנ 'ג ךדיב . תרבע איולמכ
 קופ ל"א ןנחוי 'רו :זע תומבי אוה ןכו
 ז"ר ..ינת .ם .ןיבוריע בו ארבל מ
 ינת קופ ל"א -- םייחל ןיב י"רד הימק
 ,ארבל

 'ר ינת ו"הפ ו"פ אמוי 2 אמ הדנבו
 -- יאכו 'ר שרד נ"ה דיפ הבופב] וכו
 םשמו ,הרשב יתניבשו הרשב | תנבשו
 תובותכב העובש ןירב אבקוע רמל חלש
 | ,יזפ

 .האירדנסכלאד .יאכז 'ך

 היהש ח"ה ב"פ ז"ע ימלשוריב רכזנ
 יפוי 'רו לודגה םיה תא קתמל ךיא עדוי
 ,הינימ התפלי תיעב וליא .רמא ןוב 'רב

 .ימלשוריכ
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 האירדנסכלא 'ר יאכז 'ר ה"ה ז"פ תומביבו
 כ"חאו 'ר השענ 'דה ןמו האירדנסבלאד ל'צ)

 לאש לאשימ ל"צש הארנו) לאש חלשמ (דרפתנ

 -- ונמע רג תב  (ילבבב יעב ומב אוהו

 רמאד אוההל עימש אל (ןוב 'רב) הפוי 'ר
 תובותכבו' ,אב "ףג\" ןנברםשב הקימו אמ

 לאשימ | האירדנסכלאד ז"ר ו"ה ד"פ
 היהש ןיאור ונא הזמו ,'וכו האיצמ לאש
 י"ך ןמזב י"א יארומאד ישימחה | רודב

 .ןוצ היה"

 לכד ל
 אנניח 'ר ה"ה ד"פ הליגמ ימלשוריב

 ןיב העמ לובכד יאכז 'ר םשב יירדנא רב
 אמוחנתבו ,ותוא ןיריזחמ הביתל הבית
 לובכ ילודגמ דחאב השעמ | גחינימש
 אישמ היהש (ג-ב"פ  ר"קווב אוה ןכו ל"צב)
 -- שחנ ושיכהו היילעל הלע -- ונב תא
 דואמ בורקו ,ודיפסהו לובכד יאכז 'ר לע
 השעמ ח"פר תוחמשב וניצמש המ רמול
 וסנכנש (יבר רב) ג"ר ינב ללהו הדוהיב
 יאבז 'הל. .ל"צ ,.ילגא- - לבבל אפו יובל
 .עייצו לובמב

 הת שיד יבול

 '\ םשב רמא חידתקוח אמוחנת רכזנ

 אמוחנתו גדזי"פ ר"מבו ,ןמחנ רב לאומש
 השרד | אצמנ חירהלש "פל "הפסוחב
 ,ונממ

 .תחפת

 םשב רמא א"ה ר"פ הליגמ ימלשוריב
 תא ברה הליגמה רחא ךרבמש ןנחוי 'ר
 ינמ פ"ר יתבר אתקיספבו ,'וכו ךביר תא
 הירכז 'ר ש"ע רמאמה אבומ :ונ םירפא

 ,אהחבמ ייכז ל"צו אחבט

 ב
 ה" פסדז"פ, ררשהש .(2דזצ"פ רוב, הכמ

 תבית רפח דדאצת אמוחנתבו ,גכ כ"ררספ
 בה

 ,הירכז
 ,רירא"פ .ר"שהש יול הורכז ..ףכ

! 

| 
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 ,יזכק תבש הירכז רב ימוחנ 'ר
 ,א"ה ב"פ יאמד הירכז רבןועמש 'ר

 .(ארומא) ,הירכז 'ר
 ןירדהנפ ימלשוריכ ימא רד ודימלת

 ,ימא 'ר ימוק יעב הירכז 'ר א"ה א"פ

 רכונו ,אחא 'ר םשב רמא ג-חע"פ ר"בו

 רבס אק הרמא אדע רמא : זס ןירדהנס
 ,ןידמלמ דחאכ ןיאבה ןיבותכ ינש הדוהי 'ר
 ,לאעמשי 'ר םושמ רמא :בל םירדנבו
 ירו היכו "רג הלבכ"ב ג לאומש דמו
 .ווירמ ,הב ,קחצו ר םשב .הירוע

 .(אנת) ,םלוקבא ןב הירכז 'ר
 םילשורי הברח ךיא רפוסי :ונ ןיטיגב

 םב וררמש תוכלמל רפמש אצמק רב י"ע
 וב ליטה אוהו ןברק י"ע וחלשו םידוהיה
 םולש םושמ ובירקהל םימכח וצרו םומ
 אל: .םלוקפא "ןב/יהירכז ירי, ךא" תוכלמ
 ,םחינה אלו רסומהל גורהל וצרו ,םחינה
 גי"פ תבש אתפסותבו) ז"ע ןנחוי 'ר רמאו

 ותונתונע (הנוכנ אסרג איהו ,יסוי ר"א סרנ
 ,קמ"הבל הבירחה םלוקבא ןב ו"ר לש
 סלוקבא ןב ז"רש ןויצ ינב קוספ ר"ביאבו
 רבל אצמק שרגשכ הרועסה לע היה
 ,החימ אלו תוחמל ודיב היהו אצמק

 ,גמק תבשב תחא הכלה ונממ אצמנו
 ירוחא וינפ ריזחמ היהש וילע ורמאש
 .(תופילקהל) ןקרזו הטמה

 .ןתבה בצקה ןב הירכז 'ר
 .(תיבה ןמזב אנת)

 הושבכש ריע ט"מ ב"פ | תובותכב
 תולוספ הכותב ואצמנש תונהכ לכ םוכרכ
 הירכז ר"א ,ומצע י"ע ןמאנ םרא ןיאו --

 ןכו קמה"בב עבשנ) הזה ןועמה בצקה ןב
 תותירבב ןקזה ג"בשרו אטוב ןב אבב לצא ןניצמ

 העשמ ירי ךותמ הרי הז אל (הב .ח
 ואציש דעו םילשוריל םו"כע | וסנכנש
 :ןכ םש ארמגבו | ,וילע  הורפא \ כ"פעאו
 א"מ ה"פ הטוסבו ,ורצחב תיב הל דחייש
 ןב .הירכז ירח שרוה היה הכ  עשוהי "ר"א

 הל רד תיפתח ירד ה --חירפו 'ר

 םשכש םימעפ 'ב האמטנו האמטנו בצקה

 ,לעובל הרופא ךכ לעבל (הטוס) הרוסאש
 חכה יפי 'ר דיעה .ב?מ  "'ח"פ  תוידעְבו

 קלוב וכו םימכה ל"א - - בצקה ןב ז"רו
 תינשנ תוידעש בושחת אלש ןיסחויה ריעה
 םש וניצמ יכ הירזע ןכ א"רל ונמש םויב
 תואמ המכ היהש רזעוי ןב יסוי דיעה
 ,לאללהמ ןב היבקע ןכו ןברוחה םדיק םינש
 םדוק היהש ףא בצקה ןב ז"ר ימנ ןכו
 תינשנ םויב וב יכ ,תוידעב רכזנ ןברוחה
 ,א"קמל וצבקתנו תוידעה לכ

 תדוה* "רב יפוי ''ר ,איק ב"ב  רכזנ :ןכו
 ןבה דחאש ומשמ ורמא יסוי 'רב א"רו
 ויד מ"מ םאה יסכנב ןיוש תבה דחאו
 אתפסותבו ,ןודנכ תויהל ןידה ןמ אבל
 ןיאש ומשמ יסוי 'רב א"ר א"פ הליגמ
 ,ינשה רראב תארקל ןיכירצ

 בכ ןב הירכז
 א"פ אמויכ ,תיבה ןמזב לודג םרא היה

 וינפל יתירק הברה םימעפ רמאש ו"מ
 ,לאינדב | (םירופבה | םוי לילב ג"הכה | ינפל)

 יכ ןהכ היהש היאר איבהל ןיא הזמו
 לוכי וניא ג"הכה םא ורמא םש הנשמב
 לובי כ"א וינפל םישרוד ח"ת שורדל
 ,גס תוכרבמ ךא ,לארשי וליפא תויהל
 א"ב איננחל םימכח וחלשש םש ורמאש
 ן ו כו רפיכ ןכ יםוי 'ר תא עשוהי 'ר
 זירכה אוהו ,לטובק ןב הירכז 'ר לש
 םהיתובאו רודה ילודג המהש םהילע
 .ןהכ היהש הזמ עמשמ ,שדקמב ושמש

 אבר רב ןנח בר היל ינתמ :םטי אמויבו
 יוחמו לטופק ןב הירכז ,בר רב אייחל
 סרג םש ימלשוריבו ,לטובק היריב בר
 ,רטובק

 ץול רד היגתה הירכז "ר
 .(ישילשה רודב ימלשורי ארומא)

 .רמאש א"הר א"פ םיחספ רכזנ הכלהב
 'ר ב"ה ב"פ םשו ,'וכו תפפוח הדנ אנת

 ₪ חה חירכו| ר"א --- יעב יזפ ןב .הדוהי
 ןישודיקב אוה ןכו ,םימכחו מ"ר תקולחמ

 א"פ



 אמח .רב .ארעה--אנימז

 היגתח ז"ר : דדא"ה א"פ ה"רבו ,ר"ה א"פ

 ללה 'חד ,הירב איננה ר"א --- עב ו
 '4 רמאו ןמת תבתתיא רבכ אל יזפ ןב
 םיאלכבו ,'וכו המייק (הנוי רד וריבח) יסוי

 הינתח (הירכז 'ר | ל"צו) ידבז 'ר א"ה א"פ

 .'וכו רתפת יסוי ר"א -- יעב ל"רד
 רמא ה"ה ד"פ תינעת | רכונ' הדמשבו

 ןוקפנו ארפיס ןמ יינפתימד אילט ןיליאל
 רמא א"הס א"פ תובותכבו ,ירפכב ןול
 'דמבו ,ארוהנ יגס היימסל רמאד שניאכ

 ,הידבז 'ר תועמב אתיא גדב"פ .לאומש
 (הירבז 'ר ל"צו) הידבז 'ר ד"ה א"פ המטוסבו
 ,'וכו אדבוע ןידה .יעתשמ ל"רד הינתח
 ו"ה ה"פ םילקשו האפ ףוס ימלשוריבו
 ךירצ וניאש וילע  ןיזיעלמ ויהש רפוסי
 רמפנשכו | ,למונו הקדצה ןמ | לּוטיל
 ןתונ היה למונ היהש המ לכש אצמנ
 ,םירחאל

 ,אנימז

 ,ו"פס תוכרב אנימז רב אבא 'ר
 .ה"פר םיאלכ אנימז רב יסוי 'ר

 אנומזיר

 םירוכב חכומדכב הנוי 'רד וריבח היה

 הוה אנימז 'ר םש ורמאש ג"הם ג"פ
 '4 .ףוא -- ריזחהל מ"ע . הינונמו רוצב
 וילע לביק אלו אקתיפב * הוה הנוי
 ,אינמתמ

 ,ארמז

 תאשנ ונב תבו ,ןהכה ארמז ןב יסוי 'ר
 ,חע אמויכ שודקה | וניבר לש  ונבל
 ,: בס תובותכו

 רב .אריעו 'ר,. .דרע .,אנניח הבוטה

 ,אנינח
 .ארי'קז

 קתצי בר ,בדאי"פ "מב אריעו רב
 אריעז רב אמחנמ 'ר .(: כ תכש אחועו ב

 אריעז .רב . .לאומש בר = ,םדרל"פ .ר"ב
 אריעו רב ' היעמש בר ההיפ "מב
 .,גצ ןיבוריע

1|(8 

 ,(אתיירבד אנת) ,(א אריעז

 חס .םירבד .!ג הישאו ר"א ,הכ המושב

 יתאבשכו ,םילשורי ישנא םושמ אריעו יל
 םש ימלשוריבו ,'וכו םורדבש יריבח לצא
 אריעז יל חס הישאי ר"א אתיא ב"ה ד"פ
 חס אצת ירפסבו ,םילשורי ישנא  םושמ
 יתאבשכו םילשורי ישנא םושמ אריעו יל
 ,'\בו .יארותב ןב  ההוהנ נפל ..יתשחה]
 וניצמש המו ,ןומדק היהש םיאור ונא הזמ
 ירל .לאש | אריעו ..'ר ב"ה ..ג"פ | םילקש
 .איעשוה 'רל ל"צ הישאי

 ,ארועז.יר

 ,וכרע .ןויע .אריעו 'רה . .הירב ישא .בר
 ההו"פ,.ר"הק :ארועו "רד הורב, רול יה

 ההבא 'רד-ירב אריעו =
 ןוא 'ורמאש "ה ח"פ . תוכרכ ידמוכ

 שרד ורואל ותואיש דע רנה לע ןיכרבמ
 יכ םיהלא אריו והבא ר"דב אריעז 'ר
 שרדש ודג"פ ר"בבו ,לדביו  כ"חאו בוט
 םשב רמא א"ה מ"פ תוכרבו ,ןירסיקב
 רסח א"המ | ג"פ"יז"עבו * הבא ד מש

 ,והבא "ר תבית

 א"פ תבש רכזנ ,אנובא רב אריעז 'ר

 ןהימחי -יר .םשב-. רמא 'ד"המ

 ;ללח רב אריעז ה
 א"פ תורשעמו !'ה"ח :וג"פ תבש "רבמ

 יסוי רו הנוי 'ר  תקולחמ רמאש ד"הס
 ןכו ,מ"ש ןמיס תבשר ג"פב ן"רה תסרגל
 ןיסחויב .אוה ןכו :אמ אב"םירב אוה
 .ללה רב אנינח 'ר ונלש אסרגו ,םלשה

 ישא רה יאהב אריעז

 'ה .םע :קלוח .חבדבלה זיפ ,תבש (הבמב
 השבתשנ אריעז תביתש הארנו ,אריעו
 םושמ בייח םש בותכש הינפלש הביתמ
 ערוו תכית  םימעפ ב  .בותפ הוה ערה

 ,אריעז כ"חא השענו

 בח הב ירה

 יסא 'רו ימא 'רד אנכיזפשוא היה

 לבייה
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 ברל רמאו ,ירסיקד ןנבר והלוכו לב"ירו
 את "יחירא רבע \ לבירה | היחכה  ףסוי
 דיבע הוהד אתיילעמ אתלמ ךל אמיא
 ח"פר אמוי ימלשוריבו ,,חע אמוי ךובא
 אנטה ירבו יסוי '''ר אמה" רב "אריע| "ה
 סרו ך"ה"א"פ ' תינעהבו "לב ירי 'םשכ
 הירב הסוי אמח רב הריעו רמאמה
 יחד תביה רפה "לב ליר 'םשב "לבי
 ,םשב אנינח

 'רל רמא רזעל 'ר ח"ה ג"פ הציבו

 ,אמח רב אריעז

 ,אנינח רב אריעז 'ר
 ,ארמגה תיישוק ץרתמ :נ הדנ רכזנ

 רועז םשב ימלשוריב ארקנה אוהש הארנו
 ה"פ תוכרב רכזנו .אנניח רב ריעז וא
 םד זיקמה רמא אנניח רב רועז א"ה
 םש .ל-ב"ה ז"פ תבשבו ,לעמ םישרקב
 ירי םשפ., רמא - ר"פר - ןירההנס ,. ,ח"הס
 היננח 'ר םשב ה"ה ד"פ ז"עבו ,אנינח
 .(ןגברד ןורבח ח"ר אוהו)

 הבשנ א"פש רפוסי ח"פס תומורתבו
 לאומש 'רו ימא 'ר וכלהו ןינלזג  ידיב
 פ"עו ורובע לדתשהל אתוכלמ היבנז לצא
 ,לצינ סנ

 .תובהידמ אריעז
 י"שרו ,אניברל השקה :ז תינעת רכזנ

 .תובהידמ יריעז רמ סרוג םש

 ,ןימאר הפפד אריעז "יר

 יקוני ול היהש ,אמ ינימש רהז רכזנ
 ילימ 'ג םוי לכב ומע דמלו יסוי םשב
 .אתדגארו אתמכחד ילימ 'ג הלילבו

 ,אמתי אריעז
 ברו אנא ישא בר רמא :בנ ןיטיגב

 אריעזד הימיאר ארטשא ןנימתח אנהכ
 ,'וכו אגרכל אערא אנבזמד אמתי

 יאנת אריעז 'ר
 .אבא רב אייח 'רד הוחא

 :ו א"ה א"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ
 ,תותיירב הנוש היהש םידרחב 'יפו

 (א יתעו.-תננהח רב אריעו ר

 תוכרבד 'א קרפב ן"במרהל תומחלמבו
 'ך רמאד סרגו ימלשוריה איבמ יספלאב
 ,ישא רב ח"רד הוחא ינת ,אריעז

 .(א יריעז
 תבש שרופמכ אייח 'רד ודימלת היה

 םדק תרמא יריעזד היפקניפא ביתב ,ונק
 ,אייח 'ר ונמו יבר

 םתוקלחמ וניצמדכ ברד וריבח היהו
 ירחא םג י"אב היהו ,:דכ ןיטיג ,;ל ק"ב
 'ר קילפ יכ ,וק ןילוחכ לבבל בר דריש
 ןאכ ימ ול רמא יריעזל היחכשא רזעלא
 '4 היל היוחא לחכ ברל היינתאר אנת
 ךא :,ופ ב"ב אוה ןכו ,ימידבא רב .קחצי
 'ר םע קלוחו .בר היינתאד .אתיא םש
 ,;ם תוחנמכ יאני

 םשב ןנחוי 'ר ט"פר םיאלכ וניצמו
 .יריעו .ל"צ :םיילבו הריעז 'ר

 בהר ן"פ תבש ..גניצמש המ ןכו
 ימוק לממ רב אב 'ר ד"ה ב"פ תועובש
 ה יב ,יביעו ל"צ כ"ג םש אריעו 'ר
 ,לממ רב אבא 'רל . דימלתכ היה אריעז

 יבכ תוכרב וניצמדכ לבבל דרי כ"חאו
 ,אתוליבטל הולטב רמא יריעז אתא יכ
 ידימלת ילודג לכו לבבב הרות ץיברהו

 ,ונממ םג ולבק לאומשו ברד \
 ז"ע ,,אכ תוחנמ יריעז רמא הדוהי בר

 ,: אס
 .אכ תוחנמ יריעז רמא לדיג בר
 :זע אמויכ ודימלת ישא רב אחא בר

 יריעול .היתיזח אנא ח"בב קחצי ר"א
 ,הידימלת ישא רב אייח בר היבגל לזאד
 הדבע יריעוד והתיבר .מק .טק תבשבו
 ידבע ךברל ל"א לכא אלו ישא רב אייחל
 ? תלכא אל תאו לבאו היל

 ,אל ,גמ תוכרב יריעז רמא אדסח בר
 :ס :טמ

 ,יסא בר םע קלוח ,גי תובותכבו
 אב 'ר א"ה ו"פ ןירדהנס ימלשוריבו

 או ריש :ר ימוק .יעב "'ארבז ' רב

 ,יריעז ימוק .ל"צש

 ויתורוקמ



 םינושארה םינקז--(ב יריעז

 :חי תוכרב וניצמ םיטרפה  ויתורוקמ
 דע ,היתביזפשוא יבג יזוז דיקפה א"פש
 הרתב לזא הביכש בר יבל ליזאו אתאד
 הימדקא ארמגהש ןעיו "וכו תומ רצחל
 עמשמ לאומשד הובאל יריעזר השעמה
 ,ןושארה יריעז לע יאקש

 וא א"פש רפוסי :וס ןירדהנסבו
 יכ רומח ןבז םירצמ לש אירדנסכלאל
 אתינקסוד אלמג םקו רשפ הייוקשאל אטמ
 ןנירדהמ הוה אל תא יריעז ואל יא ל"א
 יה

 יו |

 חכומהכ ברד ודימלת ילבב . ב" ,היה
 יריעזו -- םישנ 'ד בר רמא ,אכ תומבי

 ןיסחויב אוה ןכו ,ומא יבא תשא ףא ףיפומ
 ש"ארהב אבומ ןכו ,ברמ דמל יריעוש
 .יריעזד היבר ברש ז"ס ג"פ ק"ב

 מ"ב אנהכ בר רמא יריעו וניצמ .ןכו
 .ב"ה ז"פ .תבש ב

 וניצמדכאנינח 'ר ייחב דוע י"אל הלעו
 ,ונ. זי - תבשב ..אנינח ירא יהושע תו ה

 ,אכ תוחנמ ,,חצ ןירדהנס | ,,ומ תובותכ
 'ף .ימלשוריב וניצמ, ןכו- מם

 ,ב"ה ה"פ תוכרבכ אנינח 'ר םשב אריעו .
 ם"לבו ,ד"ה .ג"פ תינעת ,ב"ה ב"פ אמו
 ,יריעז אוה

 :ןישודיקכ ןנחוי 'רל קהבומ דימלת :היהו
 הוהד י"רמ טימתשמ אק הוה יריעז :אע
 דח אמוי ,יתרב ביסנ ןנחוי 'ר היל .רמא
 אימר אמקרועל וממ אחרואב ילזאק
 ל"א | הורבעו ;היפתבא ובל  תופבבש
 ז"עבו + ןרשכ אל ןתנבו הרשכ ןתיירוא
 ,י"רא ..ירשו ג

 יחס ל"רש ,פ"ר תעד פ"ע :ט אמויבו
 ל"א אדי היל ביהי יריעז אתא | ןדריב
 ,'וכו וכל אנינמ אהלא

 ןילוח וניצמש הזו ,לבבל דרי כ"חאו
 אעדרהנל (לבבמ) | יריעז | קילס יכ | .ונ
 ךרד י"אמ וא י"אל ךליל היה םתעיסנ יב ןעי הזו)
 הטמל תדמוע ארוסו לבב םתס איהש ארופ
 אב לבבל אבשבכ יריעזו :י תינעתב אעדרהנמ
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 ךכ םרב רמא (אעררהנל הלע ב"חאו ארוסל
 .ל"רד הימשמ ורמא

 נק 'ב"בכ :ןמחנ!!בףל 'רבח. חיש םש)
 היה יריעו לבא ,ןירבח יריעז נ"ר וארקש
 : אס ז"ע וניצמ ןכלו נ"רמ הברה שישק
 ,יריעז רמא נ"ר

 הברכ ומשמ ורמא ה"רד ידימלת ילודגו
 ,ומ םירדנ  ףסוי ברו

 ,;ם ז"ע ומשב ןנח רב אבא וניצמ ןכו
 רב אבא ,;;טמ םש ארסח בר רב אבא
 ומשב אפפ רב בחרוס ,,אל םש אמח
 ,: זי  תובותכ

 רמא אברו ,,ה הטוס יריעז רמא אבר
 השרפמ אלד אתינתמ לכ : גמ םיחבז וילע
 ,אשרפימ אל יריעז הל

 אמויבו  ,יריעז ינת :זפ ןיטיג רכזנו
 אריעז 'ר אוה ילואו ,יריעז אמגרת :זכ
 ,:ו א"ה :א"פ תוכרב רכזנה :יאנת

 ,לילגה ינקז
 ץובק םש היהש םימעפ המכ וניצמ

 רמשה יפלשב גחב"פ ר"שהשכ רודה ימכח
 'רו הדוהי 'ר אשואל  וניתובר וסנכתנ
 ינקז לצא וחלשו 'וכו יפוי 'ר מ"ר הימחנ
 דומליו אבי דמל אוהש ימ לב לילגה
 תוריזגה ורבגשבכ היה הזש הארנו ,'וכו

 ועיגה אל םשש לילגל וחרב הדוהיב
 ,כ"ב .תוחיונה

 ב א"ה ם"פ םיר ודה א"ה ג"פ ק"ומו

 רע ורדנל חתפ אצמ אל יבר רב ןועמש
 ,'וכו לילגה ינקזמ רחא אבש

 .םורד ינקז
 ןילוח בכ םיחבא המ תומכי קב

 דול ריע לע: :הנוכה-| בור "עו "בלק
 ,םיארומאהו םיאנתהמ המכ ורד המשו
 ,יאתרוד ןב הדוהי םשל ךלהש : ע םיחספכ
 יאלמש 'רו ל"בירו ,: הס ןיבוריע ספא 'רו
 ,רודה .ימבח המכו .המכ .דועו ימוררה

 ,םינושארה םינקז
 םינושארה םינקז :דפ תבש ורכזנ

 ורמא
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 ןהצקמ ,גנ ריזנבו ,'וכו לוחבת אלש ורמא
 ,ו"ה ד"פ תולהא אתפסותבו ,םירמוא ויה
 ןב י"רא\ ב"פ \ םידי \ אתפפותבו : ,"יה
 םינושארה םינקז םע יתייה ינא תיקפומרוד
 ,דולל הנבימ םיאבשכ

 םינקמ שפנ וא 'פ ארקיו ארפסבו
 םא וליפא לוכי םירמוא ויה םינושארה
 קלמעד 'פמ חלשב אתלכמבו ,'וכו עגנ
 לכ פ"ע תכלהמ הדמ ךכ ורמא ב"פר
 ,תורודה

 םינקז םתס ארמגבו הנשמב ורכזנ ןכו
 המ אפ" אמו | ,ז"מ  ה"פ , ןיבוריעב
 ריפ ה"מ ג"פ יםירי = נ"מ יא"פ- .םיחבז

 אתלכמ | ,חי"פ תולהא אתפסות ,ג"מ
 ,היבו ו ש"ביאינ -ןעפיו .'םמ . .חלשב
 ןח. הצוב :גי .ןיבוריעב

 .םינקז םשב יאמשו ללה וארקנ ןכו
 וארק ןכו .(ודבנ ג"רמ ולידבהל) ןקזה ג"ר ןכו

 םשב "ירו עירו ₪ באה ,ם"רו  נ"הירל

 .םכרעב ראובמב םינקו
 הרוה רבכ יסוי 'ר לע ךימת רמא יברו

 .ןקו
 לודגה םכחל ראות םש אוהש הארנו

 םכחמ רתוי לודג ןקז ראותהו ,רודבש
 ץרתמ ארמגהש ףא ,זט תינעת חכומדב
 ,א"עב

 ,(אנת) אקירז 'ר
 ר"א ח"יפפ תולהא אתפסותב רכזנ

 ר"כ הילע ונמנ ינשה רדאב 'הב אקירו
 שרד עםיו 'פ חלשב אתלכמבו ,'וכו םינקז
 ןאכמ םויה והולכא השמ רמאיו קוספה
 אוה :זיק תבשבו ,תבשב תודועס שלש
 ,אקרה 'ר תשרד

 ,ןקירז 'ר ימלשוייגו אקירז 'ר
 :אב הטוסכ ה"רד דימלת ילבב היה

 הציבכ הדוהי בר דימלתו ,ה"רא אקירז 'ר
 ,הרוהי ירא .אקורז רחש ,תרבותכ + 7

 בר םשב ןקירז 'ר ט"פר תבש ימלשוריבו
 ,אדפח בר םשב ד"או הדוהי

 ןיבוריעכ אנונמה ברד ודימלת היה ןכו

| 

 הפ

 אקירז 'ר

 בר יל ארבסא אקירו 'ר רמא י"פר
 ,ומשב רמא ז"ה א"פ הכוסבו ,אנונמה

 בר םשב דחא םוקמב ומש ראשנו
 ,ךדיב ברד טוקנ רמאש ,דכ תבשכ אקירז

 ל"רו ןנחוי 'ר ןיידע ויה י"אל הלעשכו
 םהמע רבידש וניצמ אלש ףאו ,םייחב
 ןיטיגב י"רא אקירז 'ר וניצמ לבא פ"אפ

 יה יח"ש תומביבו :,ה"פר תופרב
 'ר םשב ןקירז 'רו לאעמשי 'רב יאני 'ר
 ,: אי תוכרב ל"בשרא אקירז 'ר ןכו ,ןנחוי
 אמויכ פ"אפ רבידש וניצמ רזעלא 'ר םעו
 א"רד הימק יארק ימר אקירז 'ר :ד
 .(תחא הנשב ורטפנ י"רו א"רש עודיו)

 םיחבז ,:ד הטוס א"רא אקירז 'ר ןכו
 הפ" ?ז תוחלט ל

 'ר  םשב " רמא כו
 ,ד"ה ה"פ םיחספכ

 ב"פ תוכרבכ ידיא רב בקעי 'ר םשב
 בוטה

 ,ב"הר א"פ תבשכ אנינח 'ר םשב
 'ר אסכ לע ימא 'ר בשישכ כ"חאו

 ןילוח וניצמדכ וינפל אוה םג כשי ןנחוי
 ה"א ל"רא  ,ימא 'רמ אקירז 'ר יעב "ומ
 ם/ב הפ" הציב - ,: אי" ?ג :תוכרב  ימא
 תבשכ אבא ר"א אקירז 'ר וניצמ ןכו ,: לק
 ר"א אקירז 'ר רמאשב : לק ב"בו ,; חל
 .רמתא הרוה ל"א ימא

 תבשכ והבא 'ר לצא ןירסיקב היה ןכו
 ןירסיקל תילזא אנמ 'ר רמאש ב"ה ז"פ
 םיחספ ןכו ,היקזח םשב ןקירז 'ר תיעמשו
 ןירפיקל | תילזא אנמ ר"א ח"ה א"פ
 ,אריעז (ר) םשב | ןקירו 'ר  תיעמשו
 תלייע יכ הימרי 'ר ל"א : במ תומביבו
 ז"רמ לביקו ,היל ימר והבא 'רד הימקל
 םירוכ ב אדיעז 'ר םשב  וקירו 'ר וניצמדכ
 א"הס ג"פ תבש ו"רל השקה ,ר"ה א"פ
 ,זכ הציבבו ,ח"ה א"פ םיחספ ל"צ ןכו
 היל ווה (ינשה) האישנ הדוהי 'ר  רפוסי
 ימא 'רד הימקל הירדש ארכוב אוהה
 אמיתיאו אקירז 'ר ל"א היזחמל אלד רבס

 יה

 אנינח !רב יסוי



 אביבח==ןכומז ירד למת וכ ןסיחז ה

 קחצי 'רד הימקל היחלש רדה : הימרי 'ר
 'ך .רמא יכה אבא 'ר | ל"א --- אחפנ
 תאו אבא 'רל (אקירז 'ר) ל"א -- אריז
 ,י"ף5-חכלה ו"ר רמא יבה ל"א ךדיב הו
 יכ -- םתהל קסאו יכזא אוהד ןאמ רמא
 ולאשו אריז 'רל היחכשא םתהל קילפ
 ס"קרב שרפמ בטיהו ,'וכו הכלה רמא
 הימרי 'ר וא אקירז 'ר םהמ רחאש םש
 קחצי 'ר ינפל דחאו ימא 'ר ינפל היה
 ןיא םתהל קסיאו הכזא רמאש המו ,אחפנ
 השעמה לכ יכ  לבבב וא היהש הנוכה
 היהש לשמל אקירז 'ר ךא י"אב התיה
 הכזא ךכ רמא אחפנ קחצי 'ר ינפל זא
 הזו ,אריז 'ר םוקמל ונייה םתהל קיסאו
 .רורב

 ,א"פר ש"עמ היקזח םשב אקירז 'ר
 ,ב"ה ז"פ תבש

 ,אחפנ רב קחצי 'ר
 :ןנ :םירדנכ - המ
 ,: חמ ןילוח

 ברש :גק תוחנמכ יביב בר ויה ויריבח
 ---קיתשיאו יביב ברל ביתמ אנפיב רב קחצי
 רמ רדהמ אק אל ט"מ אקירז 'ר ל"א
 וקירז .'ר לא .א"ח. ..ת"פ תכש בו וש

 רב קחצי 'ר ךל.;לאשה ינב בב
 ? היב טיעב תא אנהכ

 מ"פ ןיבוריעב וריבח ןוב ר"ב בקעי 'ר
 'ר םשב ןוב רב בקעי ירה אקירו ה

 'רל [ל"צכ ןנברמ אוהה ל"א] -- אנינח
 בקעי 'ר םע תיטשפ ןיגס ןינמיז ןקירז

 אתלמ אד הינימ תיעמש אלו ןוב 'רב
 רכזנה אוה בקעי 'ר הזש הארנו ,'וכו ל"א
 ודמא אקירז ירו בקעי ''ר הפי וש
 ,וריבחמ ע"רב הכלה

 רמאש ,רמ ןיטיגכ וריבח היה הימרי 'ר
 תוחנמבו .ךיתליכמב ןייע קופ הימרי 'ר ול
 ,חלצ ךררהו הימרי 'רד הילע ירק :חפ

 היה ימא 'ר תומ ירחאש הארנה יפכו
 ז"פ תבשבכ ןירסיקב רודה ישארמ . אוה
 אנמ 'ך רמאש ח"ה א"פ םיחספ : ,ב"ה

 אקירז 'ר וארק

 אחפנ | י"רל | ביתואו

107 
-- 

 םשב ןקירז 'ר תיעמשו ןירפיקל תילזא
 רב אנוה בר ל"א  ,גע :םיחספ |: ןכו/ ,'נבו
 אקירז 'רד הימקל תלזא יכ הירבל אנניח
 אטחל נ"ר ל"א :הכ הציבו .הינימ יעב
 -- םתהל תיקלס יכ ןויצ חילש אדא רב
 יכה ל"א אקירז 'רל היחכשא קילס יכ
 ברל ייבא ל"א :יק ןילוחבו ,ימא 'ר רמא
 'רל היחכשא ארפס בר קילס יכ -- ארפס
 -- ליכאו ימא 'רל יקלש אנא ל"א אקירז
 ל"א אקירז 'רל היחבשא קילס רדה יכ
 יבל יעלקיא ימא 'רד הירב יאניו אנא
 ,יהבו יופי ןב ש"רה  הירב תוהו

 ארפס ברל אקירז 'ר ל"א ,גכ תינעתבו
 ,לבבד ידיסחל י"אד יפיקת ןיב המ יזח

 י"אד יפיקת ,אדסח ברו ה"ר לבבד ידיסח
 ונא הזמו ,'וכו ינמ 'רד הובא הנוי 'ר
 השעמ םש רפסיש ,םימי ךיראהש ןיאור
 .הובאד הירבק לע חטתשיאש ינמ 'רד

 היקזח 'ר ךא | וניצמ ומשב םירמואה

 ,הדא"ה א"פ תוכרבכ

 .ןקירז רד יומה רב ןקידד 'ר

 הכונח לש ריכזהש ז"פס תוכרב רכזנ
 .ותוא וסליקו ץראב

 ןירדהנס יקונרז רב אייח 'ר .יקוגרז
 ,וכ

 ה
 .ובח

 ,: הע: ןילוח ובח רב אדא
 ,זפ אמוי ובח רב ףסוי בר

 תפנ הכיפה

 ירמש 'כ ' רהנה  !רמקי תומכי פע
 יאננ רב יבח והב ביתכו אזוחמב יקפנד
 ,הובא רב הבר והב יבגאו יבח רב יאננו
 לעב | ןואגהל םימכחל דעו תיב רפסבו
 יאנו רב יבח ..קיתעה | םיעורה ( אל
 ןיב בשחנ וניאו | ,ןגוהכ אלש אעדרהנמ
 ,ח"תה
 ,(אידד'פ תומש ,השמ ןתוח בבח ינכ) ,אביבח

 :אמי תוכרב ""אביבח  רכ יהחוהי ד

 בר
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 וניצמ ,ז הליגמו ,ד הכוס ,: דנ תבשב
 ונתמ אביבח ברו ןנחוי רו אנינח' רו בר

 יפולח אגוז יאה יכ לכ דעומ רדס ילוכב
 יזהה :ובתכו ' ,ןתנוי '!ר> לויעמה"ןנחוי /'ר
 אתעמש ךה ונתמ שוריפ ,םש תבשב
 ס"שה קספ אתשהו | ,ךומסב רמאד

 לכ דעומ ררס ילובב רמא אקו היתלימל
 לייעמו = ןנחוי 'ר אפלחימ \ אגוז יאה יכ
 ןכו ,ףוליחא .ונתמ יאק אלו  ,ןתנוי 'ר
 וניצמ אלש רואמ השק תמאבו ,י"שרפ
 'ך ןמזב היה אביבח ברש םוקמ םושב
 אוה אביבח בר םש וניצמש מ"כבו ,ןנחוי
 רקיה רפסב יתאצמו ,אניבר םע דימת
 ,תמא רבד ותמדקהב םירפופ תחפשמ
 אוה "אביבח ברו, ורמאש המ ל"זו
 ינתמ אביבח ברש 'יפו רגסומ רמאמ

 הכוסב ,תבשב אבה ונייהד רעומ .רדס לכב
 'רו .אנינה. 'רו .בר אגוז .ואה יכ הלינמבו
 "ןתנוי 'ר,, ןנחוי 'ר תחת ינתמ זא ןנחוו
 'רו בר אגוז יאר יכ אכילר םוקמב לבא
 בתו רו אילה רו בר רפתאד קר אניטה

 ןנחוי 'ר תא ףילחמ אל זא :ח ןיבוריעב
 הנו ה לש

 אנינח 'רו בר רחא רדסב וניצמשכ ןכו

 .ףילחמ אל זא םג ,חק ןילוחכ ןנחוי 'רו
 'רו בר אתיא ן"ה א"פ הליגמב תמאבו
 ,ח"חפדו ,ןתנוי 'רו אנינח

 אניבר לש ונתוחמ היה אביבח בר הזו
 הירבל היל קפעיא אניבר .,ח תובותככ
 רמא ןיסוריא תעשמ ךירבו אביבח :בר יב
 אל .,והב ירדה .אלד  והייוגב. היל םייק
 ,והב ירדהו אתלמ עייתסא

 בר יב הירבל קסעיא אניבר ,וס הדנבו
 א"בשרהו ש"ארהו ף"ירה תסרג אוה ןב)  אביבח

 םש עמשמו | (אנינח 'ר יב סרג ארמגבו

 הוהד אתרמיא איהה ,אנ ןילוחבו ,האשנש
 אתיירתב היערכ ןרדש הוהד אביבח בר יב
 ףיקתמ היטקנ אנורגיש יאה רמוי בר רמא
 ,אניברכ .והוחכשא --- אניבר הל

 ינה אבר רמא :םע ןיבוריע רכזנ ןכו
 -- והנירמא אתידבמופד יבס ילימ יתרת
 אתידבמופד יבס ימנ ינה אביבח בר רמא
 ,והנירמא

 לוננרתש ל"ר ירבד שרפמ ,הנ ק"בו
 וברד םושמ זב"ז םיאלכ ינויספו סווט
 אציפח בר רמא :הפ מ"בו  ,ירדה ידהב
 ,'וכו יקמרוס רב אביבח בר יל יעתשא
 ישא בר רב רמ םע קלוח :גמק ב"בו
 תועובשבו ,ארב ,ארב רבל ישניא ורק יא
 ,אפיסא | (נ"ר ירבד) ינתמ אביבח בר זמ

 םילעב יוניש ימר אביבה בר :ג םיחבזבו
 ,ינשמו וכות ךותא

 בר אוה אביבה בר םתסש הארנו
 דימת ירטו ליקשש תרפד ארוסמ אביבח
 ארופל עלקיא אניבר .כ ק"ומכ אניבר םע
 םשו ,יאמ אתכלה אביבח בר ל"א תרפד
 בר ל"א תרפד ארוסל עלקיא אניבר :דכ
 אניבר -+אס -מ"פו ,'וכו רמ רמא אביבח

 אנינח בר ל"א תרפד ארוסל עלקיא
 םירצמ תאיצי | (אביבה בר ס"קד תסרגו)

 החלש :וק םשו ,ל"ל םיצרש יבג ביתכד
 ,אניברד הימקל תרפד ארוסמ אביבה בר

 הכו ירד הירב , אביבה בר
 ([3רדי הירב

 ,אברד הימשמ רמא :גמק ב"ב רכזנ
 ,:וס תומביכ ינאנ םשב חא ול היהו

 ,ןהכ רב אביבח בר
 ימלשוריה חפונב ז"ה ר"פ םילקש רכזנ

 'ף אסרגה ימלשוריב לבא ,ם"שב ספדנה
 הארנו  ,יסוי 'ר ימוק .יעב ןהכ רב אב
 המ :-השענו "אב יבר,, - בותכ ... היהש
 ו אביבח

 .יקמרוס רב .אביבח בר
 ו( כיבה | בר קילס לכי אמויב

 (אלוע רב הברד אתפקתאל) הרמא | יקמרופ
 עדי אלד ןאמ ל"א ןנברמ אוההד הימק
 י"ע תסרג ךא .'וכו ביתומ יארק ישורפ
 בר רמא :הפ מ"בו ,אבא 'ר קילס יכ

 אביבח



 אנה םה- אברח[תירבייאביפה בח

 יקמרוס רב אביבח בר יל יעתשא אביבח
 והילא חיכש הוהד ןנברמ אוהה היל יזח

 וכו, יהיבג
 אנוה 'ר ,א"הר א"פ האפ ימלשוריבו

 אביבח בר -- שילש דע תוצמל רמא
 הארנו ,םימדל שילש המ ןמתד ןנבר םשב
 הלעש יקמרוס רב אביבח בר אוהש
 ,י"אל

 :אברד הירב .אביבס בב

 ינה רמאש :דל ז"ע .הכלהב א"פ רבזנ
 .ירש אתש אחרי 'בי רתב יאמראר ינצרופ
 ,אברד הירב אחא בר ם"קד תסרגו

 .האנזוחמ אביבח בר

 רימלתכ ישא בר םע רימתירטו ליקש
 ,יבע ק"ב ,,זנ .ןיבוריע  ,:זפ תבשכ  רבח
 בר ל"א ישא ברל השקהשכ םש ק"בבו
 הירב אחא בר ל"צו :'אברד הירב אנוה
 ,אברד

 בר ךרע .תרפד ארוסמ אביבה 7

 ,אביבח
 ו

 ראובמכ ודוד אייח 'רל בר ארק ןכ
 דוד סולקנוא םוגרת ןושל אוהו ,וכרעב
 רוציקבו ןרהאד יהובחא םגרתמ ןרהא
 .ביבח

 .ייגח וא ינה 'ר ימלשוייגו ,אנח בר

 שרופמכ ה"רד ודימלת ילבב היה אוה
 ונוראל ואיבהו ה"ר רטפנשכ ,הכ ק"ומ
 ,ורמא ,אייח 'ר לצא וחינהל ומיכסהו ,י"אל
 אנא אגח בר ל"א | ,היל לייעמ  ןאמ
 יב יארומלתל היתמקואד - היל אנלייעמ
 ,ירק יל יזח אלו ןינש 'חי רב אניוה
 יעריו .(ה'ר ינפל יתשמש) הימק היל עמשמו
 אתרעמל אנח בר דרישכו -- וישעמב
 תיעביא ארונד אדומע םש האר ח"רד
 םיאלכ ימלשוריבו .קפנו .הינוראל היפקז
 'ר הצרשכ :ג"ה ב"יפ תובותכו ד"ה ט"פ
 אתרעמל ובר ןורא תא איבהל ייגח
 יכ ןעי יעב תא .אליע היל ורמא ח"רד

(9 

 (הנש םינומש ןב זא היהש) ןקז שיא התא
 תומת אמש םשל םנכיל הצור התא ןכלו
 וילגרב לבח ורשקיש ל"א ,המש רבקת
 רובעו ,םשמ ותוא וכשמי המש תומי םאש
 ה"רא :אנק תבשבו ,ויתונש ולפכוה הז
 ודימלת היהש ןעי  הזו) אגח בר הל ירמאו

 נ"רל רבח דימלת ומכ | היהו = ;(ה"רד
 ,אגח ינת נ"ראש 1 ןיכרעכ

 רמאש ,גכ ןיטיגכ אלועמ לביק כו
 אלועל ביתוא ,חס ז"עבו ,אלועד הימשמ
 יאמ עדי עדימ אל אגח אלוע רמאו
 ? ביתומ אק אתבוית ןנבר ירמאק

 ןנחוי 'ר ורטפנ רבכ זא י"אל אבשבו
 י"רד ידימלת  ילודנ " לפמ "ילביקו\"8"רו
 דכ"יגח ר"א- ה"ר ז"פ -ןיבוריע ישפר
 דימלת היה אוהו) םחנמ ימוק ןיבתי ןניוה
 .(ז"ה ב"פ ש"עמב ןנחוי 'ר

 ו"ה ב"פ תוכרבכ  '(ב " הישאי"'חמו
 ,הישאי 'רל תיליאש -- יגח ר"א

 יאמוי ,א"פס הלרע הישאי 'ר םשב
 ,חכ תותירכב ל"צ ןכו  ,:אמ

 ביפ" .תוברבכ" וחבויהבי "אבא -'ר יקפשב
 ,י"ה ב"פ- תומורת ,ה"ה

 ב"ב = ,י"ה  ד"פ :"תובותכי ל"בקרה םשב
 ה"הט"פ

 ,ג"ה ח"פ תומביכ והבא 'ר םשב

 ןירב"פ-' ,גהט"פ "ביקש יהזששב

 ,:ב םילקש ינמחנ רב לאומש 'ר םשב
 ,נ'בשר אמיתיאו יגח בר ,בכ ןיבוריעבו
 ,אגח בר ל"צו .אנח בר אתיא ,נ ק"בבו

 ,תינעת שיר ימלשורי תדפ 'ר םשב
 יגח 'ר רמאש וניצמ א"הס ג"פ הלרעבו
 .תיעמש | (הניפס) אפליא ןמ תיתחנ רדכ
 ,ינתמ ביתי אחא רב בקעי 'רד | הילק
 .תוכרב קחצי רב לאומש 'רל לאש ןכו
 תת "בפ

 .ב"פ ה"ר ורמאש דע כ"כ לודג היהו
 תתפ ייגח 'ר ב"ה א"פ ןירדהנסו ה"ה

 יב"5 .תובותכבו / ,ןימהח יסוי "דו הצוי ירה
 רכס :?ןדל .ף "אהד ,יסואה ירח לחאטוד"ה

 יתווכ |
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 אנא (אבא 'ר) היברד לע ל"א ?.יתווכ
 ר"א ה"ה א"פ תבשבו ,הילע ש"בל גילפ
 ל"א לוקה תא תועימשמ ןהש ינפמ ייגח
 ,י"רכי רכס "בר ותואי יפו .'ר

 רשאכ וריעב ןייד היה הארנה יפכו
 םבקעהש בחו 'פ .ר"בה"ה ב"פ תחמבה הפופי
 םיגדש רוצב הרוה יארובנ רפכ שיא
 הנב לומל | רתומשו הטיחש | ןינועמ
 היל חלש ייגח 'ר עמש תבשב ם"וכע לש
 טובח ל"או ול הדוה כ"חאו -- יקל את
 ט"יפ תבשבו ,אטלוקב הבט אוהד ךטנח
 בקעי -'ִר- םשוי = ,יגח ,'ר םשב .רמא ה"ה

 ,אירובג רפכ שיא
 תינעתכ לבב תובישיל ועיגה וירמאמו

 אברעמב . .ורמא : - .נ"בשר | ימיב :ח
 ,אכהמ יגח 'רד הימשמ

 םימי ךיראהש ונעדי םיטרפה וירבחמ
 'רד היניבשוש היהשו ,ליעל ונאבה רשאכ
 ,ו"ה ב"פ תוכרבב יקרופק לאומש

 (ב יינח וא אנה יר

 יאמרכ (א אריעז 'רד ודימלת י"אב היה
 "הל " ךמתפיש-הוהיכח: "רבה \ גם
 ,אריעו יה ימוק 'רמא ז"ה .ב"פ ש"עמו
 ,ז"ר םשב רמא ב"ה ג"פ ןישודיק ח"פ םיחספו
 יעב :אייח כ  ןוב "ה אלה ד"פ .יאמדבו
 אליה "רו רבו יטחו .'ר לע -- ז"ר .ימוק
 ןישודיקכ אוה ארובס שניא יגח וילע רמא
 י ב"ה ג"פ

 יסוי 'רל .קהבומ דימלת היה ןכו
 אגח 'ר :הכ :םי ב"בכ (הנוי 'רד | ורובח)
 ,ג"ה ד"פ  םיחפפו = ,יפוי "רד ::הימשמ
 ל"או ,הסוי 'ר ימוק יעב ג"ה ג"פ ןישודיק
 ,א"ה ב"פ תומורתבו ,ןיבא 'ר ךומדק רבכ

 ירה. למוק :יגח: 'ר "םגרית גה: ה"פ,.הכוס
 י"ה ג"פ תובותכ ,ו"הר ב"פ תוכרבו ,הסוי
 ד"פר תובותכבו | ,יסוי 'ר ימוק ינח ר"א
 .אבהא"ה ה"פ | ריזנבו > ,יפוי 'רל \ ביתמ

 ימוק אדבוע אתא -- ינח 'רד איתובירק

 יגח ר"א -- יסוי 'ר ימוק -- אחא 'ר
 וכרד היה הזו | ,יסוי ר"א תואי "השמ7,

 ירופישד אוח"ה---אנס ה

 א"ה ד"פ יאמרכ "השמ, םשב עבשיל
 ,ט"ה א"פ הליגמ ,א"ה ד"פ | תינעת
 ה"פ ריזנ ,ג"פר תוירוה  ,ב"פר ןירדהנס
 ר"א תועטב אתיא א"ה א"פ אמויבו ,א"ה

 .השמ ל"צו םשמ יגח

 וריבח היה (הנוי 'ר לש ונב) אנמ 'רו

 הירקבמל קלפ אנמ 'ר ד"ה ו"פ אמויכ
 יגח 'ר ל"א (הלוח היהש) פ"כויב יגח 'רל

 כ"חא אבשכו ול ךלהו התש ל"א אניחצ
 יל תרתהש העשמ ל"א התש םא ולאש
 ,אמצה ינממ ךלה תותשל

 .יגח 'ר ימוק אנמ ר"א א"פר תינעתבו
 לכ טק" דחו" (יפח ירש: הארנה יפכו

 הזו אברו ייבא ימי ףוסב לבבל יתוחנה
 הבר רב אבר רמא :ג"יק מ"ב וניצמש

 אנה בר הל ףיקתמ אפסכד אשירחמ
 ייבא ל"א תימרק ילע ואל היל אמילו
 קילפ הוה אגח בר : איק ןירדהנסבו ,'וכו
 א רב, הכה יִבְה . אנררב | ליזאו
 הזו | ,(.דק תובותכב אבר ימיב היה | אוהו)

 ןכ) אגח בר אתא יכ ,במ ק"ב ורמאש
 (יגח ארמגבו תצבוקמ הטישו ס"קד תסרג אוה

 הידיב אתינתמ יתייאו אתא אמורדמ
 .ייבא ןמזבש) הבהא רב אדא ברד היתווכ

 ,(אברו

 תב ול היהש וניצמ םימרפה ויתורוקמ
 היתרבר הומח םש ורמאש מ"ה י"פ ב"בב

 'רד היתרבד אנרופב אברע הוה יגח 'רד

 -- אחא 'ר ימוק ארבוע אתא -- יגח
 ,יפוי:יהימוק

 ,רמשב הרותב 'לודנ 'ןפ ול יהיה פו
 םילקשכ אנמ 'רד דימלת היהש רזעלא
 כ"חא הלעש תצק הארנ הזמו ,ב"ה ז"פ
 ירופיצב שירה אנמ 'ר היהש ןמזב י"אל
 .ב"ב םע בשי םשו

 ..ירופצד אגח 'ר
 לבא א"פ םילקשמ ד"הסב איבמ ןכ

 הבר ה"ר ונלש אסרגו םש אצמנ אל
 .ןרופיצב אנינח 'ר גיהנה רמא ןירופיצד

 ִר 1



 המוח---תפהא הבייאדא .םרד הינתה אגח 'ר

 .הבהא רב אדא ברד הינתה אגח 'ר
 ונלש אסרגו םלשה ןיפחויב איבמ ןכ

 ,אנח בר :ק תומביב

 .יאנה 'ר
 ,'ר םע ,חצ סחנפו מ"פ ךל רהז רכזנ

 ,ןועמש 'רב רזעלא 'רו אייח
 ,(זטדו"מפ תושארב ,דנ ןב יגח) ,"ןח

 זדב"מפ ריב יגח כ תו

 .רזעלא ןב :ינח 'ר
 םילהת 'דמבו = ,גחב"מפ ר"ש | רכזנ

 ,ומשב םולש רב יולה הדוהי 'ר  גדמ"יקפ

 .אניב רב אב 'רד ויחא ארגח

 ת"ס ןתנש ,ביחט"ה א"פ הליגמ רכזנ
 הב אצמ אלו (רפופ היהש) לאננח ברל

 ,םלש דחא ףד

 .תרגח אבא

 רמוא יפלח אבא א"פ הבר א"דב רכזנ
 ץורפ יהת לא ויבא תרגח אבא םושמ
 לאו תועובשב לועמת אלש | םירדנב
 החיש הברת אל ,ה"ע ןהב לצא רחאתת
 ןושלב רמאמה אבומ םירדנבו) ,השאה םע

 רמוא רזעלא ןב ש"ר :הק תבשבו (אנת
 אוהש הארנו .,ארגא רב אפליח םושמ
 ימלשוריב ףלחתמ ף"לאו תרגח אבא
 ,אפליח"אפליא ומכ

 .אקדח 'ר
 תבש ותכלהב םסרופמה אתיירבד אנת

 תודועס עברא לוכאל םדא בייחש :זיק
 ארקנ ג"ה ז"טפ תבש ימלשוריבו ,תבשב
 ןיררהנפב הכלהב םג רכזנו ,םקדניה 'ר
 לע ףא ווטצנ חנ ינבש ףיסומש :ונ
 רמאש : אי תינעת רכזנ הדנאבו .סוריפה
 אטוז א"דבו ,וילע הדיעמ םדא לש ותמשנ
 תא אנשו אמשה תא בוהא רמא א"פ

 תליגמבו ,(ךכב המ רמול אלש 'יפ) ךכבהמכה
 םיביוא ושקבש םוי | רמוא :ב"יפ תינעת
 תיחשהו םיה הלע לארשי ימכח גורהל
 חירל 'פ ש"הש טוקליבו | ,בושיב שילש
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 חירש דמל התא אדה ןמ :רמוא ךינמש
 .םיעשרה לצא רכינו הפי םיקידצה

 וירימלתמ היהש רמול דואמ בורקו
 ירפסבו ,טיק ב"בכ | ע"רד | םינושארה
 ינומקשה ןועמש ,אקדח 'ת רמאש ךתולעהב
 .ע"ר ץרימלתמ רבח .ול.היה

 .(וטדד"יפ תישארב ,םוקמ פש) ,הבוח

 ,חהזהא"פ ר"הק הבוח רב לאומש 'ר

 .הבוח

 בר לאשש :זנ ריזנכ אנוה בר תשא
 ךינבל חלגמ ןאמ ה"רל הבהא רב אדא
 רטנימ ןאמ ולאש ,5 ק"בו "הבוח, ל"א
 ל"א | ,"הבוח, ל"א  ךלש הקד הטהבל
 הלוכש היה ןכו ,הנבל והנירבקת הבוח
 היערז םייקא אל הבהא רב א"רד הינש
 .הבוחמ ה"רל

 ר"ב רכזנ הטוח רב ןועמש המוח
 | הר בב

 ,אנפלוח
 הימשמ ימא רב אייח 'ר :חכ ןיכרעב

 ,אנפלוא ךרע ןייעו  ,אנפלוחד

 ,המוח

 יסיא תב התיה יאיהש :דס :תומביב
 האשנו הרוהי ברד הירב קחצי ברד הירב
 בבר האשנו ,ביכשו אתידבמופד אבחר
 ברי אבו ,םיכשו 'ח"בב הברה הדב" קחצי
 'רש ייבא ינפל רפיסו ףסוי רב קחצי
 הקזח יוה ינמיז אתלתב ךאד רבוס ןנחוי
 םג ביכשו האשנו ייבא ךלה הז ךמס לעו
 :אדבוע דיבעד אכיא ימו אבר רמאו אוה
 רפוסי ,הס תובותכבו + יאה יכ הישפנב
 אנוזמ יל קוספ ל"א אבר ינפל התאבש
 אנערי ל"א ארמח יל קוספ ,הל קספ
 הרמא ארמח יתש הוה אלד ינמחנב היב
 יכ יזרפושב יל הקשמ הוהד רמד ייח ול
 יאערד ילגיא היל יוחמ אקד ידהב | ,יאה
 ראות תפי התיהש) אניד יבב ארוהנ לפנ

 היתיבק לע אבר םק (קיהבמ הרשבו דואמ

 יאקפנ -- (ותשא) ארסח בר תבל העבת

 הרתבא
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 דע אדישד יפלוקב הל אתחמ הרתבא
 ךיל תלטק ל"א אזוחמ ילוכמ הל הקפאד
 ? אנירחא לטקימל תיתאו 'ג

 ,אדא רב אנוח בר

 ,ג"הפ "י"פ | תיעיבש. מלשורי רכומ
 .אדא רב אייח 'ר סרג אייצעניוו סופדבו

 ,אנוה בר אוה ימלשוריב הנוח בר
 ,אנוה- 'ר /אוה הנוח יפרו

 לכ הייר ךהע ו ";אויח הב הנוח פד

 ,אייח

 תועיבשי .הרכמ את רב הנוח 'ר

 הת יב"פ

 ,היה-הרע .,ן רופיצר הנוח יר

 ה ףךרע" .ארחפד :ארפס הנוח ''ר

 .ינוח
 ,ב"מ א"5 םיחבז ,ינוח רב יסוו

 כ ורב תת ירירכ יםוי יד

 .לגעמה יגוח
 שרפמ ליגעד ה"ד :רצ תוחנמ י"שרב

 ,הגוע השעש םש לע לגעמה ינוח ארקנש
 היהש ןואג חמצ בר םשב איבמ ןיסחויבו
 דמולמו לודג דיסח היהו | ,ולגמ ריעמ
 ,ב"יפ .תינעת תליגמב אבומדכ | םיסנב
 ארטמל אמע ואמצ (ודאב) היב םירשעב
 תרוצבו ןובער היהש ינפמ | ,ןוהל תחנו
 ודרי אלו וללפתהו ,ז"אז םינש 'ג י"אב
 אלו רדא בור אציש וארש ןויכו ,םימשג
 לגעמה ינוח לצא וכלה םימשג ודרי
 ללפתהל (ח"מ ג"פ תינעת אבומ ךליאו ןאכמ)

 וסינכהו ואצ םהל רמא םימשג ודריש
 ללפתה ,וקמי אלש ליבשב םיחספ ירונת
 רמעו הגוע גע השע המ םימשג ודרי אלו
 ומש ךינב ע"שבר  וינפל רמאו הכותב
 עבשנ ךינפל תיב ןבכ ינאש ילע םהינפ
 דע ןאכמ זז  יניאש לודגה ךמשב ינא
 ןיפטנמ םימשג וליחתה ,ךינב לע םחרתש
 תורוב ימשג אלא יתלאש ךכ אל  ,רמא
 ,רמא ףעוב דריל וליחתה ,תורעמו ןיחיש

 לצטעמה ינוח אדא הבייאנוח .בר

 הכרב ןוצר ימשנ אלא יתלאש ךכ אל
 לארשי ואציש דע ןנוקיתכ ודרי ,הבדנו
 ואב ,םימשגה ינפמ תיבה רהל םילשורימ
 ךכ ודריש םהילע תללפתהש םשכ ל"או
 םא וארו ואצ ל"א ,ןהל .וכליש ללפתת
 ןב ןועמש ול חלש | ,ןיעוטה ןבא תיחמנ
 יודנ ךילע ינרזוג התא ינוח אלמלא חמש
 ינפל אטחתמ התאש ךל השעא המ לבא
 .'וכו ךנוצר ךל השועו םוקמה

 השעמה רפוסי ,גכ םש ארמגבו
 תינעת תליגמד רופיסהש טעמכו תוכיראב
 ,וריבחמ קתענ דחאו םה דחא אתיירבדו

 אלפנ השעמ ונממ רפסי ןנחוי 'רו
 רעטצמ היה קידצ ותוא לש וימי א לכש
 תא 'ה בושב תולעמה ריש הז ארקמ לע
 םיינד אכיא ימ ,םימלוחכ ונייה ןויצ תביש
 לא דח אמוי +אמלחב ןינש ןיעבש
 עטנ הוהד ארבג אוההל הייזח אחרואב
 ל"א ןיעמ ןינש המכ דע יאה ל"א אבורח
 'ע תייחד ךל אטישפ ל"א  ,ןינש 'ע דע
 וינב ליבשב לתוש אוהש ובישוהו | ,ןינש
 ךירכ אק ביתי ,ורובע ויתובא ושעש ךרדכ
 היל ארדהא םינ אתניש היל אתא אתפיר
 יכ ןינש 'ע םינו אניעמ אסכיא אתינושמ

 .טקלמ אק הוהד ארבנ אוההל הייזח םק
 ל"א +? היתלתשד אוה תא ל"א והיינימ
 ,ןינש 'ע ימיינד מ"ש רמא ,אנא הירב רב
 ינוחד הירב םא לאשו ותיבל אבשכו
 הירב רב ,אהיל הירב ל"א םייק לגעמה
 ,והונמיה אל לגעמה ינוח אנא ל"א ,אתיא
 ירמא אקד ןנבר והניעמש ד"מהבל לזא
 יכד לגעמה ינוח ינשבכ ןיתתעמש ןיריהנ
 ןנברל הוהד אישוק לכ דמה"בל לייע הוה
 אל ,והינ אנא םהל רמא ,והל קרפמ הוה
 יעבמדכ ארקי היל ידבע אלו  והונמיה
 ;תימו ימחר יעב היתעד שלח היל

 ןדוי ר"א ם"ה ג"פ םש ימלשוריבו
 (םימשגה לע ללפתהש) לגעמה הנוח ןידה איריג

 ךומס היהש לגעמה ינוחד .הירב רב היה
 ןינש 'ע ןשי ןושארהו ,ןושאר תיב ןברוחל

 ןשיו



 ןרווח תרבד אינוח 'ר--ןטקה ינוח

 המ לאש ץיקהשכו ןברוחה ימי לכ ןשיו
 עדי אל ךיא והמתו םלועב תושרח
 רמאשכו (שדקמה תיב הנבנש) תושרחה
 תא ינוח םא ל"א לגעמה ינוח אוהש םהל
 התיה שדקמל סנכנ היהשכ ונעמש אלה
 הריאהו הרזעל לע אוה ףא ,הריאמ הרזעה
 ןויצ תביש תא 'ה בושב הימרג לע ארקו
 ,םימלוחכ ונייה

 רצשכ רפוסי  םידוהיה | תוינומדקבו
 והואצמ ויחא סולבוטסירא לע  סונקרוה
 ולחיו הנחמה לא והואיביו סונקרוה ישנא
 סולבוטסירא תא 'ה םשב ללקיש וינפ
 רשאכו םלוקב עומשל הבא אל אוהו
 והותימי אל םאו ןכ תושעל והואפכ
 ויפכ שורפיו ןומה לכ ךותב בצייתה
 םימשה יקלא 'ה ההא רמאיו המימשה
 ךינפל וללפתי םא עמשת לא --- ץראהו
 ועמשבו ,הבוטל א"כ הערל הלא לע הלא
 ,והותימיו םעה יעשר וילע ולפיו וירבד

 ימלשוריו ילבבב םיאבומה תוישעמה לכו
 ימלשוריהש אלו .םה תמא  תוינומדקבו
 הליג איריג ןדוי 'ר ךא ילבבה לע קלוח
 אוה הנשמב רפוסיש המש תמאה ונל
 שממ הירב רב ותנוכ ןיאו הירב רב ינוח
 היה ןושארה ינוחו  ,וינב ינבמ ותנוכ ךא
 'רו ןנחוי 'ר רופיסו ,ןושארה ןברוח םדוק
 הנש 'ע ןשיש ךיא ,םה רחא טעמב ןדוו
 ינשה ינוח לבא ,ינש תיב הנבנשכ ץיקהו
 ןב ןועמש ןמזב לודג םדא .תמאב היה
 ןב ןועמשש עודיו ,הנשמב שרופמכ חטש
 ,ותוחא הכלמה אצנמלש ןמזב רטפנ חטש
 רפוסי רשאכ גרהנ םיחאה תמחלמ ימיבו
 ,תוינומדקב

 דיפחה דילוה ונבו ,תבו ןב ריאשהו
 ןב הדלי ותבו היקלח אבא םשב לודגה
 ראובמכ לודג .דיסח ןנח אבא םשב
 ,םכרעב

 .ןטקה ינוח
 ה"ב ל"אש ב"פס ה"ר אתפסותב רכזנ
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 ש"ב ינקז םכלוכ דמעמב אלהו ש"בל
 ,'וכו רמאו ןטקה ינוח דרי

 ,אינוח 'ר

 'ר :םשב המא בהר 7פ םירדנכ "למזממ
 אינוח 'ר הדחצפ ר"בו ,ןמחנ רב לאומש
 ד"פ ר"שהשבו ,ןנחוי 'ר םשב הירזע 'רו
 ד"יפ תבשבו ,אטמסוי 'ר םשב ב-ח"פ
 ,יבר םשב םיתרפעמ בקעי אינוח 'ר ג"ה
 בר םשב איינוח 'ר זטדב"פ םילהת 'דמו
 ,ידיא

 דידא"פ ר"בכ ,אנוה 'ר אוה יכ הארנו

 'שוריב הזה רמאמהו יבר םשב איינוח 'ר

 םשב :הנוח יר :פתנ"( ב"א7ה אל אב
 אינוח "ה ידדבהמב  אמותנתפו עבה

 'ר םשב םש טוקליב אבומ הזה רמאמהו
 -| אינוח "ה בדניפ ריטה
 ,אנוה 'הי פרג  .הידב"פ יר"םאבו

 .רזעלא רב אינוח 'ר
 ,ג"ב"מפ

 ,ןהכה ססכפ ןב ףסוי ןב אינוח
 ססכפ ןב ףסויב השעמ טדרומא ארפסב

 אפורה שקבו ולגר לע ימונ התלעש
 דע ל"או ונב אינוחנל ארק --- הכתוחל
 אצ ךליאו ןאכמ יב לפטל בייח תייה ןאכ
 יחה ןמ רבא לע אמטמ םדא ןיאש ךל
 םשו א"ה ג"פ ריזנ ימלשוריב אבומו ,ויבאמ
 ,יסוי ןב היינוחנ

 ,ןרווח תרבד אינוח 'ר
 םימעפ המכ הנתשנ הזה אנתה םש

 ןמד הינוח וא אנינח 'ר םשב ארקנו

 םתס םשב םימעפלו ןרווח תרבד וא ןרווח
 תיב תעקב שיא אינוח 'ר וא אינוח 'ר
 ,ןתרוח

 ירה .םשב ..רמאש א"פ ,ךא ,רניצמ בר
 ' א"ה ד"פ הכופכ אתפלח ןב ןועמש
 םשב ןירווח תרכר הינוח 'ר אדכז רב אב
 ד"פ םילקשב ל"צ ןכו ,אתפלח ןב ש"ר
 ,ב"הה

 יארומאד ינשהו ןושארה רוד ילודג לכו

 ריבי רבמ

7 
 ייא



 כד -יפא רד הסה אינה ה 14

 יביב בר מא הפ הדנכנממ'רלבק י"א
 אינוחנ 'ר לש ותודעמ ןתנוי ר"א ייבא רב
 ,(םינפה תרוצ ךירצ לדנפש) וז הנשמ תינשנ

 רמאמה אבומ ג"ה ג"פ םש ימלשוריבו
 לש ותודעמ ל"ביר םשב ןומיס 'ר ש"ע
 | ;איה ןרווח הרבמו/היינוחי 'ר

 'ר = םושמ | ןנחוי ר"א | ,דמ | הכוסבו
 תועיטנ רשע ןתרוח תיב תעקב שיא אינוחנ
 ימלשוריבו ,מ"ללה | םימה  ךוסינו  הברע
 אב 'ר ש"ע רמאמה אבומ א"ה ד"פ םש
 ,ןרווח תרבד אינוח 'ר םשב אדבז רב

 ןולאש איינהכ ,חידא"ה ו"פ תיעיבשבו
 'ר םשב ל"א איינד אטוח ןהא ןנחוי 'רל
 תבשבו ה יגבה  .:ןיהרטה י* תרבר = אנוח
 'ר םשב | ןנחוי 'ר 'ט הכלה 'א קרפ
 ,לימ 'ד ךוליה ידכ .דע [ןירוח תרבד] אינוח

 ןירווח ןמד אינוח 'ר ט"פר תיעיבשבו
 'רכ הציבבו לדרח יחפסב יירופיצל ירוה
 רמא ןנברכ ןול שררו ןנחוי 'ר לאע הדוהו
 ןהה יל  ןותיתיא המ (םישרפמה ושרופ ןב)
 ינש ינפמו .רסא אוהו ירש אנאד אבס
 ןירופיצ ןמ ןנחוי 'ר  תחנ (ולא) םירבד
 ןנחוי 'רש ןכ רמול רואמ השקו .אירבטל
 המ. רגממ לבקש רבב לע ,ןפ  .רמאו
 רמאמה אבומ א"ה א"פ הציבבו .תוכלה
 הז םגו יארופיצל ירוה אנינח 'ר ךא םשו
 ובר אנינח 'ר לע ןנחוי 'ר רמאיש השק
 אניטה 'ה הרעב יתראב רבכ לבא \ ,ןב
 ,הציבבו תועיבשכ .ל"צי ןכש \ יסופ רב

 רירה יםכה הנעה ב"כ !לודג 'היחו
 א"ה ג"פ ז"עב הנשה רוביעב קלח חקלש
 ןרטה הרפר |( נטה | .ךמד לכ ררמא
 קילפ הוה דכ ןירמא ,אירבטד ימי עזבתיא
 .ימוק עובתמ אמי הוה ארוביעל

 ימלשוריכ לאיזוע 'ר םשב ןב ול היהו
 היכרב 'ר א"ה א"פ םילקשו ה"פר ש"עמ
 אנטה 'ר םשב בקעי תב רביבסעי 'ר

 בקעי 'ר הל רמא יסוי 'ר  ,ןרווח תרבד
 א"פ ק"ומבו) לאקזחי 'ר ,ומשב אחא רב
 לאיזוע 'ר (היקזח 'ר םרג א"ה ט"פ הטוסו ב"הם

 אמט אמטו ןרווח תרבד אנינח 'רד הירב
 ךא אתיא ,ה ק"ומ ילבבבו ,'וכו ארקו
 והר לאיויע "רד  הירב דב לאיווע "ר"א
 וכו .אינוה "'ר לש רנב תבית 'רסחו

 םינשל והוקלח הנשמה אובמבו ד"הסבו
 אנת לכה אוה יכ ושיגרה אלו השלשל וא
 תיעיבשב םילשוריו ןויצ תבהא רפסבו ,דחא
 חה ילעב ברה תא םופתי 58 דצ
 םנחבו ד"הדס לע גישמ םנחלש רמאיו
 אותה "רה. ךרעב ואיבמ 'ד"הסב יכ ונישמ
 השע םגו ,אינוחנ 'ר ךרעבו ןרווח ןמד
 ןרווח תיבד אינוחנ 'ר רמאיו 'ד ךרע ול
 ,אינוח .ל"ע

 א רדיהומה איגוה 'ר

 לבא ,טעק זמר ,א םיכלמ טוקלי רכזנ
 תייאיפ :ך"שהשמ ורוקמ יכ פ"מ אוה

 וניצמ ןכלו ,ימא 'רד יהומח יאני 'ר םשו
 ,יאני םשב ןב ול היה ימא 'רש ,איק ןילוח

 .קידצה ןועמשד ינשה ונב וינח

 קידצה ןועמשש רפוסי : טק תוחנמב
 שמשי ינשה ונב וינוחש הוצ ותריטפ םדוק
 לודג היהש ויחא יעמש וב אנקתנו ויתחת
 אב יעמש ל"א ,הצחמו םינש 'ב ונממ
 ילקנואב ושיבלהו הדובע רדס ךדמלאו
 רמאו חבזמה לצא ודימעהו לוצליצב ורגחו
 הז רדנ המ ואר םינהכה ויחאל יעמש
 וגרהל םינהכה וצרו --- ותבוהאל  םייקו
 םש הנבו םירצמ לש אירדנסכלאל חרבו
 השעמהש רפסי י"רו ,מ"ר ירבר --- חבזמ
 כ"פעאו וילע לביק אל וינוחש היה
 .'וכו אנקתנ

 ןועמשש רפוסי םידוהיה  תוינומדקבו
 שמישו וינוח םשב ןטק ןב חינה קידצה
 לבא ,ויתחת ןועמש לש ויחא רזעלא
 אוה םירצמב חבזמ הנבש וינחמ השעמה
 ,קירצה ןועמש ןב וינח ןב ןועמש לש ונב
 ארמגה תנוכש רמול ונא םיכירצ כ"עבו
 קידצה םשו ,קידצה ןועמש דכנ ןועמש לע
 ,הז םדוקש השעמה ןמ שבתשנ

 .קידצה ןועמש ךרעב יתכראה רבכו



 11% םיאצמנ אלש םימכח תומש

 םיתאצמ אלו הזה קלחב ד"הסו ןיסחויב םיאבומה םימכחה תומש
 .ושבתשנש וא

 אניבא רב אב 'ר ל"צו ,הנוי רב אב 'ר
 ,אנוב וא

 ,יקמרוס רב אבא 'ר
 עשוהי 'רו ארפס ברד הירב אבא 'ר

 'ר ל"צו ם"ט אוהו ,יול 'ר םשב ןינכסד
 ,יפפ 'רד הירב אבא

 ,אנזיב רב ל"צו אנסיב רב אבא 'ר
 ,אבס איוא בר אוהו ,אבס יובא 'ר
 ,אטרפ רב ןיבא 'ר
 ,יהיא רב תוביא ל"צו ,יהיארב ןיבא 'ר
 .אליחד תיבא
 ,אייח רב אדא בר
 ,ןהכה איעשוה
 ,אדבז רב ל"צו ,אריעז רב איעשוה
 ,לב"יר דימלת אמח רב אחא 'ר
 ,םוחנת 'ר יחא יאלינח רב אחא 'ר
 אנינח 'ר ל"צו ,אקלש רב אחא 'ר

 ,אקלש רב
 ,ימא רב ל"צו ,ימידבא רב יובדחא בר
 ,וביא רב

 .ןובא 'ר לישו ובו ה
 .סופפ ןב רזעלא 'ר
 ,אנינח 'ר ל"צו ,ארוסמ רזעלא 'ר
 ,אנח רב רב רזעלא 'ר
 ,אתרות רב רזעלא 'ר
 ,יניה רב יסיא ל"צו ,יגח רב ימא
 .ןתנ רב יסא בר ל"צו ,ןתנ רב ישא בר
 ,ישא רב יביב בר
 ,יביב רב אנוה בר
 ,לריג רב ל"צו ,אלד רב יביב בר

 הנתמ .רב .אנות
 ,אחא 'ר יחא אנוה בר
 ,ללה 'רד הירב אנוה
 ,אניברד הירב אביבח בר
 ,אנח וא אגח רב אגח בר
 ,יאמזוכ וא יאמזוב יאגח 'ר

 ,אייח 'רד הירב אייה 'ר
 ,ןירפיקמ אוז רב אייח 'ר
 ,ופיד הדוהי רב אייח 'ר

 ,ןיבי ימ תואינש
 ויבא ןיבל ל"צ ,ויבא ןבל 16 רצ
 ,ווק ל"צ ,ויק 66 דצ
 .ןיבא 'ר ל"צ ,אבא 'ר 93 רדצ

 רב ל"צ ,אבט רב קחצי 'ר 119 דצ
 .אלבט

 ,רבכ ל"צ קחמנ רבב םש
 .ג תורובב ל"צ ,.ג .תוכרב 127 0

 ,ורמא ל"צ ,רמא כ"חא 196 רצ
 .ר"ב ל"צ ,ר"ב 149 רצ
 ,הנמ האמ ל"צ ,הנש האמ 190 דצ
 .ימא 'ר ל"צ ,מא 'ר 997 רצ
 ,הימק ל"צ ,מק ותייא 946 דצ
 ,טס ל"צ ,טמ ק"ב דומעה ףוסב 393 רצ
 .תפימאד ל"צ ,טפמאד 971 רצ
 יידי רוד ל"ש תי דב רצ

 ,ןושאר קלח םת
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 היקזח--ןמגרותמח תיפצוח 'ר

 .ןמגרותמה תופטוה

 הנבי יררהנסב . ןמגהותמה היה א
 רפוסי רשאכ ,לאילמג ןבר תואישנ תחת
 וננרש קודצ 'רד השעמב ,ול תורוכבב
 :ןב תוכרבב - ןכו- .,הומע--ללאו ה
 .רומע ל"א ותואישנמ ג"ר תא ודירוהשכ

 ל"אש ןושלה א"הס ד"פ םש ימלשוריבו
 ,םעה תא רטפה

 םשב ו"מ י"פ תיעיבש הנשמב רכזנו
 לע םראל ןיבתוכ רמוא תיפצוח 'ר םתס
 ב"ב םילכ אתפפסותבו ,'וכו ותשא יסכנ
 אתפלח 'רו בבשי 'רו תיפצוח 'רש ב"פ
 ירופיצב שרח וּבשְי . ירונ:ןב : ןנתוש'הו

 .ע"באר לצא
 הכיא שרופמכ תוכלמ ינורהמ היהו

 -ט"פ םילהת שרדמו ,עלב 'פ ב"פ יתבר
 שררמב אבומדכ הנש ל"ק ןב זא היהו ,גי
 ,'ב רדח רמה"בב םפדנה | הרכזא הלא
 ,טל ןישוריק שרופמכ הרובקל ןתינ אלו
 אנשיל האר רחא"עשילאש ןילוח ףוסו
 א"ד היל רירג הוהד ןמגרותמה תיפצוחד
 !רפע ךחלי תוילגרמ קיפהש הפ רמא

 היהט . ..ול .. תירובב .."םותב שו
 ,הוכלמ יגורהמ

 היהש .בתכ,. תורובב "ה ' ענר וו

 ,לאיזוע ןב ןתנויב לוקש

 .תינרוח וא ינרוח

 זמ ב"פ .הכופ  ינרוהה .ןב ה
 ,תינרוחה ןב סרג :גי ןיבוריעבו

 ,היקזח
 ותשאו אייח 'רד ינשה ונב היה אוה

 ח"רל הדליש :הפ תומבי שרופמכ תידוהי
 ,םהיתויחא יזמו יזפו ,היקזחו הדוהי םימואת
 תחא העשב ודלונ אל היקזחו הדוהי ךא

 ינשהו םישדח 'ז תליחתל רדלונ דחא םא יכ
 אוה ןכו ,םישדח 'ט ףוסל דע ההתשנ
 אדא בר רב ןיבא ר"אד ,זכ הדנב שרופמ
 השעמ םירעש רפכ שיא םחנמ ר"א

 ןיבשוי םה ירהו םישדח 'ג .רלוה ההתשנו
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 ם"לבו ,אייח 'ר ינב היקזחו הדוהי ונינפל
 ם"שה לכב והל ירקרמ רוכבה הדוהי היה
 שרופמ ןכו היקזח כ"חאו הדוהי םדוקמ

 ןימימ ויבא לצא חנומ הרוהיש ,הכ ק"ומ
 .לאמשמ והיקזחו

 לבבב ירפכ ריע אוה ס"לב ותדיל םוקמ
 םהיבא םע ולעשכ יכ ,אייח 'ר םיקמ
 ל"ר תודעכ רודה ילודג רבב ויה י"אל
 ת"ר תרפכ " ינירה | ל"ראד * ,ם הפוסב
 וינבו אייח 'ר ולע החכתשנו הרזח -- וינבו
 הלוגה ינב ולעשמ ,ופ ןילוחבו  ,הורסיו

 םניי ץימחה אלו  תועוזהו ןיקיזה וקספ
 םהיניע םימכח ונתנו ןנתשפ הקל אלו
 ש"עמ ימלשוריב אוה ןכו | ,וינבו ח"רב
 ,ה"'ה''ה"פ

 ךרע ןילמ ךרע ורפסב ר"יש ןואגהו
 י"אמו י"אב ורלונש רמאי 190 דצ ארומא
 'ג  דלונש) 'רופיסה אצמ לבבמ הקוחרה
 ארמ היל ירשו ,הל ןק (ויחא רחא םישדח

 י"אל ואבשכו לבבב ודלונש שרופמ אלה
 ילוע דוע ויה לבא ,רודה ילודנ רבכ ויה
 הביחב םלכק יבר ינפל .ואבשבו | ,םימי
 ןחלש לע ולכא = וינבו אייח 'רו  ,הריתי
 היקזחו הדוהי ,חל ןירדהנס שרופמכ יבר
 ירמא אלו יבר הימק אתרועסב יבתי ווה
 ארמח | ירבגא | (יבר) ל"א | ידימ אלו
 ןויכ  .אתלמ :ורמולה :יכיה  יכ: "יקדרחא
 דע אב רוד וב ןיא ורמאו וחתפ םוסביאד
 ישיר = לארשימ תובא יתב יתש ולכיש
 םהל רמא  ,י"אבש אישנו לבבש אתולג
 ז יניעב יל ןיליטמ םתא םיצוק ינב | ,יבר
 = :הימיעצווערי לאי ךיבה אידה תל
 תבהא םיאור ונא הזמו ,דוס :אצי ןיי םנכנ
 ,וינבו ח"רל יבר

 : הפ מ"בכ ןתלודג תא בטיה האר יברו
 המה | וינבו ח"רש יברל הליג .והילאש
 נפו :ת"רל '"יברי דיחתהה .תצבאה מוד
 הרתכב שמתשהלמ ופאמ םה ךא ,ללפתהל
 היהש | אייח 'ר  ןהיבא ומכו ,הרות לש
 םהל הוה | וינב ןכ אנתיכו ישמב רחוס

 תורש



1[20 

 קופנ ח"ר ינב :ט הציב וניצמרכ תודש
 (י"שר | ,ןהיתודש תוארל םירפבל) אתיירקל

 השעמ אב םולכ ןהובא ל"א ותא יכ
 קופנ ור וגב ו הכח ההנב כו היל
 ןכו .,'וכו .ןהובאר היטקל ותא אתיירקל
 תוכרבכ ןהיבא תריטפ רחאל םג וניצמ
 והל רקייא אתיירקל קופנ ח"ר ינב :חי
 ל"א ירוכדאל ירעצמ אק הוה והיידומלת
 ,'וכו ארעצ יאהב ןובא עדי  הירבחל רח
 חל .ז"ע:\ םותו .: קוק ןילוח - י"שר  תעהלו
 םשב ןיארקנ ויהש ףאו .אנת היה היקוחש
 ןעי ךא הז :הע ב"בכ אברעמד יארומא

 םג יכ םיאנתה ירחאש רודב תמאב  ויהש
 ילודג לכו אנינח 'רו םהיבא אויח 'ר
 ,םיארומא ןיארקנ ויה יבר רחאש רודה
 תותיירב ורדס המהש ועי םיאנח םג ויה לבא
 תבשכ תוקוח ומדי אנת ,ם"פב .רניצמהכ

 :וכ ק"ב חל מל + 3%::תובותכ . ,ן כ
 יבה וא, גול ,ןוררהנס :\(3מק 'ב"ב נס
 :וט ןירדהנפ ,,הל ןישודיקכ אנת היקזח
 ,טס ,אמ

 שרופמכ אויח 'ר לש ונב היקזח אוהו
 ,ימו ה"ד ,הל תובותכ 'סותב

 ומע קלוחש ארפק רב ויה וירבחו
 .ק ןיררהנס

 לבא ,וט םיחבזכ ומע קלוחש יאני 'רו
 רמאש ,כ ןילוחכ וגממ שישק היה יאני 'ר
 םתבושת תא :םיבורה | ולבקי יאני ד
 דימלת) אנהכ ברו .(ה"ר ינב םירענה י"שרפו)

 בר קילס יכ ,רכ : גב תוחגמכ (ברד רגח
 והיינימ יעב אוהו ח"ר ינבל היחכשא אנהכ
 ,ונממ ועב םהו

 רתיהש האישנ הדוהי 'רמ שישק היהו
 ;היתוה"ר חל וע 'םותכ פשה

 ,טק םיחבז םתוקלחמ ל"ביר

 תבשכ ןנחוי 'ר ויה םילודגה וידימלת
 תונש " "יבר,, ןנחוי  'ר :ול רמאש ::ביק
 וףפי ןיסונ "םותה הבת בוי .לדנפי'ונל
 אל םייק היה היקזחש ןז"כש י"ר ה"ד
 ,הבישי שיר י"ר היה

 היקזח

 הגיגח ,,נ ןיבוריע .י"רו היקזח תקולחמ
 ןיררהנס ,.טמ ןישוריק ,,גנ ןיטי ה
 ןילוח ו ונ םיחכז | ,: גע ומ ז"ע | ,,ק :,ופ
 היקזח א"ה ו"פ ןירדהנס וניצמש המו ,,וק
 קלה אה רמאו ןנחוי 'ר עמש --- לאש
 ןימאה אל .י"רש טושפה טשפ ,ארמחד
 עמשש אלו | ,וזכ הלאש אצי ובר יפמש
 ,ויפמ .י"ר

 ירמא | ,זנ ןילוחכ אנינח רב יסוי 'ר
 וירבדמ אנינח 'רב י"רד הימשמ אברעמב
 (י"שר | ,ורודב לודג היהש היקזח) יבירב לש
 ,ןילוגנרתב יקב וניאש רכינ

 הימשמ אבא רב אייח 'רו יסא 'ר
 ני ו ק"מ

 ,א"הס ה"פ תובותכ ומשמ אסכלא 'ר
 (והייורת ל"צ) ייתרת היננה 'ר הנוי 'ר

 ,,.וכ ילבבכו ה"ה א"פ ןישודיק היקוזח םשב
 םשב הפוי 'ר ג'ה .בם"פ .ש"עמ וניצמ- ןכו
 תסרגכ היקוח םשב ל"צו היקזה 'ר
 ,םינפה הארמ

 ןימוחת רפכמ אמח ברד הירב ןדוי 'ר

 ,מ"ה :ב"פ 'תובותכ הימשמ
 תונותכ הוסשמ .רועלא 'רב קחצי 'ר

 הפ וע טק הב
 33 ₪"ק"ב הימשמ .ל"ר

 ,ה"ה א"פ

 בב ,:וכ .ןימיג .היקזח .רמא יתבש 'ר

 ,גסק
 אבה ,םשה . לבב, ,םואלמ , .ויתובלה

 ;אכ םיהפפ המח תומסרופמהו ימלשורוו
 ,האנהב רוכאש חספב ץמחל ןינמ רמאש

 ןיאו המהבל המהב ןילפוט ,מ הגיגח
 ,תועמל תועמ ןילפוט

 קיז :גנ ןימיג
 ,קויה

 הטורפ הוש וב ןיאש ש"עמ :בנ מ"ב
 .'וכו ושמוחו אוה רמוא

 הריכמ ידיעו .הבנג ידיע ,ופ ןיררהנס

 רבד ע"רכ ל"סד ןיגרהנ ןיא ומזוהש שפנב
 ,רבד יצח אלו

 הלרע

 הימש רכונ וניאש

 וע



 היקזח 'ר

 ,רופא רוסיאב רלידגה ונע אש
 ןהמ ןילטונ ןיא אירבט ימח ,וק ןילוח

 ,םידיל
 ןישודיקב ארק רמא דימת רמא ןכו
 ,גנ דע: ם ,ר" תוירוה וו

 הטוסכ טעמ ךא ונממ וניצמ הדגאב
 תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא רמאש ,ה
 ,מי  ןיכרעבו ,רשבכ ובל םישמ כ"אא
 יחאפ אתיבב אבס ישניא ירמא רמא
 ,'וכו .אתופב

 .ךנ .ז"ע 'יתכונש חשו
 ,ןורחאה

 ;:ה הליגמכ אירבט היה עובקה ומוקמ
 תוכרבו ,ו"מבו ד"יב אירבטב ירק היקזח
 לש אמזולמ ןיב  ריכיש ידכ רמא | ,גנ
 תובורק ויהש). ירופצ לש אמזולמל אירבמ
 ,(ז"אז

 שרופמכ םש רבקנו אירבמב רטפנו
 ימא 'ר  י"אל ה"ר אבוהשב ,הכ ק"ומ
 אירבטב ויה המהש עודיו ,וקפנ יפא 'רו
 ה"ר תא ולעהשכו | ,ןנחוי 'ר םוקמב
 הינימימ הדוהי ינג הוה ח"רד אתרעמל
 לצא ה"ר תא ורבקו ,הילאמשמ היקזחו
 ,היקזח

 היקזח 'ר אוה

 ,היקזח 'ר

 ליזאש :טס הנ ןייע רהזב רכזנה
 םשו ,אסיי 'ר היב ענפ דולל איקטופקמ
 ויה ...היקזה . "רג | אווה "רי א וה

 'רל אצמש :ועק חלשיו םשו  ,'וכו יבתי
 אסיי 'ר םע ךלהש :זצק םשו ,'וכו יסוי
 דמלש | ,וכר יחיו םשו ,דולל איקטופקמ
 :םכר םשו ,אבס אביי ברד | ןיקריפמ
 ,אחרואב הדוהי 'רו יסוי 'ר םע ךלהש
 תוארל יפוי 'ר םע ךלהש :ג"מר םשו
 ךלהש :חס ורתי םש ,איקמופקב ש"רל
 'ך הצרו דחא שחנ וארו רועלא 'ר םע
 ,א"ר והינה אלו וגרהל היקזח

 איקטופקמ הדוהי 'ר םע ךלהש ,ופ םש
 ,ש"רל תוארל דולל
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 אבא 'ר םע ביתי .וגכר ידוקפ םש

 ו
 ,י"בשרל לאש :ד ארקיו םש
 .קחצי 'רד הימק בשי :בי םש
 ,ש"רר הימק בשי :נ עירזת םש

 ,א"רד הימק בשי .רנ ערוצמ םש

 ויה אסיי 'רו אוהש ,אע ירחא םש

 ,בלח שוגב
 רב היקזח 'ר וארק  :ןכקי אשנ רחובה

 ,בר
 האנ המו

 הירופ ןפגכ
 הידידמ אלא
 הלע אלבקמ

 ,(יעיברה רודב י"אב ארומא) ,היקזח ה

 הימרי .'הד. קהבומה .ודימלת הוה אוה
 ידימלת היקזח 'רו אנוה 'ר :הע םיחבזכ
 ב"ה . .ח"פ ...תיעיבשבו ,ורמא הומל רד

 תומביבו ,הימרי 'רל לאשו היקזח 'ר אתא
 יה. ימוק . רמא ,ןהכ רב... אב "ראה
 היקזח 'ר ל"א הרמא הימרי 'רש יפוי
 רמאו יסוי 'ר דפקיאו הימרי 'ר רמא אל
 אל השמל רושק היהש עשוהי וליפאש
 ןיאור ונא .הזמו ?ןכ תרמא תאו ןכ רמא
 ילבבב וניצמ ןכו ,קהבומה ודימלת היהש
 ר"א היקזח :זצ ןיררהנפ ,:המ הכוס

 ,(הוקזח 'ר .. .אוהנ) .חימרי
 ה"פ :תוכרבב הומרו .'ר.םשב המאהב

 םוקמ.. .לכבו.. .ב"ה ..מ"פו '\ .,ו"פהו בח
 היקזח 'ר זכדרבדמב אמוחנתבו ,ימלשוריב
 לצו .ןנחוי 'ר םשב אבא רב "היט ל
 רב איח ר"א הימרי ר"א היקזח ר"א
 ,תוהגהב םש אבומדכ אבא

 ירו .היקזח רד : ,אפרא"ה :כיפ תובחבבו

 ,ו"יו ילב ל"צו ןנחוי 'ר םשב הימרי
 ב"ה א"פ הציבכ והבא 'רמ לביק ןכו

 ל"א יבר עמש ןה ןמ אנמ 'ר ולאשש
 הבאר. םשב  ירמאו ןכו , הכה ומ
 ב"ה א"פ, תומכי ב ב"ה אופ הבש ב
 ויה היפ ית אפ תובת

 ךתשא ,וככ אשנ ותשרד
 הילע לבקמ .אל" ןפנ \ המ
 אל -- לארשיד אתתא ךכ

 ,הגוז רב אוהה אלא

 תמאבו



 בקעי רב אחא רב היקזח 'ר- -שקיע יבא היקזח | 9

 ירפיקב היקזח 'רד ומוקמ היה תמאבו
 האלה ראבנ רשאכו והבא 'ר םוקמב
 [יבר| "רמא 5 ןישוריקב וניצמ ןכל
 והבא 'רד הירב אנינח 'ר יל רמא היקזח
 "ה כ"ב םירוכבב אווה כו ההפא ר"א

 שיר ימלשוריכ אחא 'ר םשב רמא ןכו
 .ב"ה ה"פ הציב תבע

 ח"פ םיחספכ לממ רב אבא 'ר םשב
 סב יב נ"פ ן"ע יניב ירך" םשב כס

 ןקירז 'ר םשב ,ה"ה א"פ הגינח יתסוד 'ר

 :ה-א"ה . א"פ .תוברב
 ,ר"ה ר"פ םילקש ארסח בר םשב

 'רל לאש אריפח 'ר א"יהס מ"פ הטוסבו
 ,ארפח בר הז ןיא היקוח

 .ב"ה ר"פ םילקש תורגורג הרוהי 'ר םשב
 ,ביפסיותבש דם" ןכ 'החהי "ר 'םשב

 היה הי ו תוברב לאנינח  'ר םשב
 .א"ה ח"פי"תובותפ ל"ביר י"םשב
 ,ה"פר תוכרב אחא רב :בקעי 'ר םשב

 וה ט"פ ק"ב

 ב"פ תוברבכ""החיב "םתוא "רניצמי ןכו

 | וכ אדה יפה היה
 (הנוי 'רד וריבח) יסוי 'רמ לביק ןכו

 סחנפ 'רו הר .אמלד 'ו"ה א"פ ןישוריקכ
 'רד אמלשב לאשימ ןיקילס היקוח 'רו
 .ך םשב ראי בו ל רי יסוי
 ,ה"ה* א"פ ו ןומיס

 טיפ תוכרבב טייב ארא 'ר :וירבח

 בם תינעתכי ל"צ ןכו ",ב"הפ
 ,ריפרי טיב" ,יחע םיתבזכי אנוה "'ר

 םהינשש ןישודיק ףוס ימלשורי ןהכ 'ר
 .בר םשב ורמא

 רה יש תיכרבב (ואלבב) מא" ר
 םירדנכ רבח רימלתבכ ול היה אנמ "רו

 'ר .ימוק היתישק אנמ ר"א ה"ה ה"פ
 ,אנמ 'ר ולאש ט"פס תיעיבשבו ,היקזח
 ןירסיקל תילזא אנמ ר"א ג"ה ט"פ ק"בו
 ז"פ ריוגנבו ,שירדד היקזח 'רל תיחכשאוי

 יב החד תאי ריחו ענפ"ייר ל"א אה
 ,אכה םיאק אחא רב בקעי

 וכ םע ייבא ןמוב ל
 ןילוח ,:חק : חל תבש וניצמש הזו יתוחנה
 :ח"פ תומביבו ל םשב רמאש : איק

 אוהש הארנו אבר םשב היקזח 'ר א"ה

 :רמאש א"ה ז"פ תבש וניצמדכו ,אב 'ר

 ,אב 'היםשב
 וניצמ אנמ 'ר דבלמ ומשב םירמואה

 5 יה 'ב"פ | תוכרבכ "וטויבט "'ר

 .אנינח 'ר .ו"ה ו"פ תומבי וניצמש המו

 [ שייהארנ ,היקוח 'ר םשבי'ליגע רב
 ,ךופיהל

 בבל דריש הארנו

 ,שקיע יבא היקזח
 .ג"ר .ינפל ריעהש ,חל תורוכב רכזנ

 ארפסב אוה ןכו ,וקזה ג"ר םושמ הנביב
 טלקת ומר םש םיקליבו ,םכק ינימש
 -אוהש רשפאו ,שקיע שיא היקזח יסרג
 ,םוקמ םש

 .ללה לש ויחא היקזח
 אישנ היהש הלבקה תלשלשב אבומ ןכ

 ע"סבו ,הזל רוקמ םוש וניצמ אלו לבבב
 היקזח םשב דחא אתולג שיר רכזנ אטוז
 ,ןבהוחה .רחא בה ןמז היה לבא

 .וטוליב רב היקזח
 ו ישו רמא :הכ ןיכרע רכונ

 ,והבא
 ,ןורג וא ןוירוג ןב היקזח

 ןמ ולאו ןושלב ר"מ א"פ / מ
 :היקזח ןב היננח תיילעב ורמאנש תוכלהה
 ו ב ו: ני" םש :ארמגבו + ןוירונ . ןב
 םשב ךא רכזנ ,המ תוחנמ ,: גי הגיגחבו
 : תליגמ בתכ היננח ונבו ,היקזח ןב היננח
 ,וכרעב .ראובמכ תינעת

 9 רה .,ירפ ..תיקומ

 :אטת כ "ברד הדב

 אופ א"בשרה םשב ר"הםב איבמ ןכ
 ,שרגמה

 אחא רב בקעי רב. היקזח 'ר
 י'ף םשב .רמא ד"ה ג"פ תיעיבש רכונ

 ;היקוח .'ה ל"צש הארנו ,אנינח 'רב יסוי

 קב



 8 אייח--הימרי רב היקזח 'ר

 תוברבכ ..אנינתו "הב ים רם ול
 ה .ח"פ

 .הימרי רב היקזח 'ר

 אוהש הארנו .ב"צפ םילהת 'דמב רזנ
 א"פ ןישודיק .ןכו ,הימרי 'ר םשב ת"ר
 תא .לוכי םא; הימרו רב .היקזח ב ז"ה
 לצו ,'וכו השמ דע העומש לשלשל
 ,: גדא"ה .א"פ .תבשכ .הימרי ו משב

 ר"א .ךנרפ 'רד הירב היקזח

 ;סותוכרב

 .בר לש ותב ןב היקזח
 היתרב ונב וביאו היקזח !דמ הכוסב

 .ברד הימקל הברע ותייא ברד

 .קוקוח היקזח 'ר

 אוהש הארנו ,ט"הס ג"פ ןירדהנס רכזנ
 סחנפ 'ר אנוה 'ר ימלשוריה ל"זו ס"מ
 אוההב אקריפב ןולע אל קוקוח היקזח 'ר
 'רל חכשאו לאעו הנוה 'ר קחד ,אמוי
 היקוח 'ר ל"צש הארנו ,רעטצמ הימרי

 ה"רו ,אקרפב ןולע אלו (קוקוח אלו) קוחד
 א"פ ןישוריקב ב ןתשלש וניצמ ןכו 0 קחד
 |. ודימלת .היקזח 'ה .אוהו הבה מורו ה
 רעשי 0 - אובמבו = | קמר ירד
 היקזחמו ,היקזח פ"ב בתכו העט רפוסהש
 ,קוקוח תבית השענ ינשה

 ,הייכע היקזח 'ר
 ןנבר םשב רמא -ר"ה יד"ופו תבש הפ

 תבית אתיל . ב"ה :ם"פ עשב  רפיקמ
 ,הייבע

 ,אנימגרות היקזח
 ארומא םש אצמנ אל ד"הסבו ןיסחויב

 ךרע לעב ןואגה םהילע ,וספת רבכו ,הזכ
 רעבוב 0 ,191 דצ ארומא .ךרע ןילמ
 ןואגהו ,173 רצ ד"ח תורפסה רצואב ל"
 הרעהב 46 רצ ג"ח ר"ודבו ,ןדע לחנ לעב
 םלוכו .לארשי רצואכו ,םרכהבו 1
 -ה"ספ ר"ב רכזנש דחא ןונגסב ןיאבנתמ
 רמאיו ינב (ושעל) וילא רמאיו ל"זו אי
 לא ולוק ןנחי יכ (וב ילשמ) ד"הה ,יננה

 ןנחוי

 (םש) : רמא ...אנימגהות .היקזמ . ,יב ,.ימאת

 בלב תומה בש ב
 ,האורב וגש םלוכ יכ םדובכמ הליחמבו

 היקוח לע יאק ךא ארימא םש הז ןיאו
 ורמא ילשמב 'הב 'פ ןמש עודיב ,ךלמח
 וקיתעה. רשא המלש ילשמ הלא םג
 ר"הה שרדמה רמאש הוו ,היקזח ישנא
 רמאמ הזו) וב ןמאת לא ולוק ןנחי יכ
 רמא המלש ירבד קיתעה אוהש היקזחש רגסומ

 הזו  ,ובלב תובעות עבש יכ | (ןעו םעטה
 .רורב

 ,איטח רב ךרע .איטח

 ,יאויח

 :אכק תומכי הכו
 ,ש"ע ,אשנהל ותשאל

 ףסוי בר  ריתהש

 .:ולק תבש ןויח רב אנוה בר | ,ןויח

 ,אייה בר א >:;אייח
 (אייח היה םהיבא םעש םיארומאה תומש לכ)

 .טוםיתבז .איית הבא ה

 7. םירחנ . 'אווח ברד הב חיה

 ז"עבו = ,הקנםיחבז . אח .מפ מאו 'ח
 .אייח :רב/יסא ה =: אנ

 ,:ומ תומבי אייח רב איעשוא 'ר

 .ה"ר ףוסי איי ירבו נב ."ר
 .זמ-.תבש- אייתיערב אנו בר
 ,:.אכ :תובותפ .אייח:!הב אני בר
 ןילוח .(ףסוי בר םתכ) אייח רב ףסוי בר

 ,:חי
 קחצ* 'ר

 .ידחח"ה א"פ

 ;תוכרב פופ: .איח תב ל ,'ר
 ,םבק תומכי וארחייהב ומויפמו בר
 ,זפ ןילוח ח"רד הירב הישרשמ בר
 .! גס תומבי .אייח רב אנקוע המ
 יי השק ..ב"ב,.א"ח-הב. רמ

 ,זמקי תומכי אלה הב. נע
 .:בע :מ"ב - אח רב, \ ,לאומש בר
 ,ה"ה ה"פ ןיבוריע אייח רב ןועמש
 ,ו"ה .נ"פ ק"מ אליה רב םותבת ור

 'ּר

 םיחספב ,יתיבותפ איה מפ
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 תודלותב היפוצ ןיעב טיבהל הצרנ םא
 החגשה דימת הארנ ,הזה אלפנה םעה
 ,אבל הבורק הנכסה רשא תעבו ,תיטרפ
 הכורכה " הנכטהו : ,האופרה "ה םידקי
 אלו ,היה אלכ  היהו ףולחת היתובקעב
 לע רשא םינושארה םימי לע רבדנ
 לע ףפוחה 'ה דובכ ואר דעצו דעצ לכ
 לארשימ האובנה לטונשכ םג לבא ,י"ב
 ,הרותה לגד יאשונ םימכח ודמע םהיתחתו

 ןטקה יוגל השענ םיאלפ יאלפ זא םנ
 לארשי לע ימור תוכלמ השרפשכ ,הזה
 אסכ לע ימודאה דבעה תא ובישהו
 הבברמ לוגדה תא םהל חלש ,םיאנומשחה
 ,כ הכוס ורמאש ומכו ,ילבבה ללה תא
 ללה הלע לארשימ הרות החכתשנשב
 לטונו ונייח תיב ברחשכו ,הרסיו ילבבה
 םיצע לע ךא ותמח ךפש  לארשימ רובכ
 חלש רבכו ,ומע ותמדא רפכו םינבאו

 תא הבברמ לוגדה.הלענה שיאה תא ונל
 הלודגה ותמכח י"עו ,יאכז ןב ןנחוי ןבר
 איה ונדמחמ תיראש תא ונל ליצה
 הנבי יל ןת רסיקהמ שקיבו | ,הרותה
 ץירע עדי אלו ,ג"רד אתלישלושו הימכחו
 הארת הנבי הנטקה ריעה יכ תומואה
 תמחלמ כ"חאו ,הלודגה ימור לש התלפמב
 רשא תושקה תוריזגהו .תוערהו רתיב
 הנכסה תמאב היה  םהילע ואב
 תא רוקעל ושקב יב. לארשי ללבל הלודנ
 שודקה וניבר תא 'ה חלש זא ,לכה
 םימה ולקוה םהידי לע רשא סונינוטנאו
 וכשמנ רשא תורצה בורמ לבא ,םינודזה
 םינב דילוהל ולכי אל תורוד ינש ךשמ
 הרותל
 ,ןיקמוצ תויהל

 וינפל רשא הנוילעה החנשהה לבא
 תבחר ץרא ןימזה רבעה ומכ ריתעה

 .רתויה

 | וליחתה םידשהו הבורמ הדמ

 אייח 'ר

 םיבשויה םהיחא תא םחכמו םפסכמ
 וארשכו ,ךרוצה תע לכב השודקה ונצראב
 חלשל תעה עינהש שודקה וניבר ימיב
 ןורפח תא תואלמל הימכחו הינב ירחבממ
 ובדנתה זא ,ארזע ימיבכ השודקה ונצרא
 הברה םימכח דוע םהמעו וינבו אייח 'ר
 הובאו אנינח 'רו יולו אנח רב הברו ברכ
 ורכזנ אלש םיבר םימכח דועו לאומשד
 ידכ שודקה וניבר תבישיל ולעו ןתומש
 רואל השורקה ותבשחמ תא איצוהל
 = לארשי לכל הרספמלו הנשמה תא ררפלו

 [ב כופ .ל"ר; .רמאש הוו | ,התרהטב
 אייח 'ר ולע לארשימ הרות החכתשנשכ
 רב ןיבר .רמא ,ופ ןילוחבו ,הודסיו וינבו
 ןיקיזה וקספ הלוגה ינב ולעשמ אבא
 ונתנו -- םניי ץימחה אלו --- תועוזהו
 רמא ןכו ,ויננו ח"רב םהיניע םימכח
 יברו ,ה"ה ה"פ ש"עמ ימלשוריב ל"בשר
 יתצע שיא קחרמ ץראמ הילע ארק
 .: חפ תוחנמכ

 םשב ארקנ רשא הוה יאלפה שיאה
 'ר וא ילבב ם"שה לכב אייח 'ר םתס
 טעמכ ימלשוריבו :חל תבשכ הבר אייח
 'ר ןמ ולידבהל) אבור אייח 'ר םשב דימת
 םשב ימלשוריב בור פ"ע ארקנש אבא רב אייח

 אייח 'ך םשב ארקנ ןכו | ,(אייח 'ר םתס

 ו יישב ילפב | דילי היה" ,לודגה
 הנחו (בר יבא) ובוא ורמאש ,ה ןירדהנסכ
 והלוכ אייח 'רו אתרמו אלישו (הבר יבא)
 דב ס'קד תסרגו) אלסרכ אחא רב אבא ינב

 ויבאל דלונ אייח 'רו  ,ווה ירפכמ (אלמ |

 | ובשי המש רשא לבב תנידמ תא םודו

 וציברהו ןנאשו חמב תובברל לארשי ינב
 רחשל םינוכנ דימת ויהו ,הברה הרות

 םאה ןמ ותוחאו ,הינשה ותשאמ אבא
 וביאל תאשנ (,- םיחספ י"שר תעדל) אמיא

 .אייח 'רד ויחא בר יבא

 עזגמ רצנ התיה .אייח 'ר תחפשמ

 תינעת ימלשוריה תערל לטיבא ןב היטפש
 ,בס תובותכ ילבבה תעדלו ,ב"ה ר"פ
 תבש אוה ןכו ,דוד יחא יעמש עזגמ ויה
 ,בר רמאש ,ונ
 ,דודמ ותא אל אייח 'רו ברש עמשמ

 ימו
- 

 .('וכו דודמ אתאד יבר

1 



 אייח 'ר

 עדונ אל ,ויה ימ ויתוברו וימולע ימי
 לכ ונל עודי אל רשאכ רבד םוש ונל
 ךא ,ח"ר דע םיילבבה .ימכת מו ה
 הלגש םוימש רוריבב | ונל עודי תאז
 הקספ אל ,לבבל רגסמהו שרחהו ןיכיוהי
 לבבש הלודג רתויה היארו | ,ןהמ הרות
 י"אל אבשכ יכ | ,ןקזה ללה תא הלדיג
 רבכ זא היה ןוילטבאו היעמש יפמ דומלל
 דרישכ ןכו ,וכרעב ראובמכ רודה לודג
 וליחתהשכ םינש רבעל אעררהנל ע"ר
 ,לאילמג ןבר | ייחב דוע  י"אב תוריזגה
 שיא הימחנ לודגה םדאה תא םש אצמ
 םש ץיברהש ,ןקזה ג"ר דימלת ילד תיב
 הכלהל ולבקתנ וירבדש דע הברה הרות
 ,הנבי ירדהנסב םג

 יחא ןב היננח דוקפ רהנל דרישב ןכו
 'ר םילודגה םימכחה המש ויה עשוהי 'ר
 ד"באל כ"חא הלעתנ רשא ,ןתנ 'רו קחצי
 ונל עודי ןכו ,אשואב ג"שרד יררהנסב
 ,הלוגה שיר ה"ר לבבב היה יבר ןמזבש
 ואיבה י"אל | ואבשכ וינבו | אייח 'רו
 תובישי םש היהש אוה תוא םהיפב םתרות
 בתכש ומכו ,הברה הרות וציכרהו תולודג
 א"פר ג"ח ותרגאב ןואג ארירש וניבר
 ויה אל ןירדהנסו הבישי ישאר ךאש
 םשמש םילשוריב ךא היה הזש ,םהיניב
 ויה לבא לארשי לכל הארוהה האצי
 תובישי ישארו ,ןאכב םג הרות םיציברמ
 ןכו .אררפ שיר םשב ןיארקנ ויה ןהלש
 אתיירבה לע " ,הכ תובותכב "ישר" בפ
 םיפכ תאישנ הנוהכל הקזח הרמאש
 ר"בו הבישי םש שיש יפל י"שריפו לבבב
 ושע אייח 'ר רמא  ,ה םיהספבו ,עובק

 .י"אב ןיי תורצואכ לבבב רכש תורצוא
 תורהט לכב וגהנש ןיאור ונא הזמו
 ,הרותה יניד ימרפ לכב שדוקה

 רמלש המ אייח 'ר תרותמ ונל ראשנו
 אינתד ,די הדנכ | (לבבב ותויהב) ותודליב
 ח"רו -- האמט רמוא יבר -- דעב הקדב

 יאק ותונקזב ואל יאמ -- 'וכו .רמוא
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 אמיט ותורליב אה | (יבר לצא היה זאש)
 י"אל הלע ח"רש עודיו ,מ"ש הדנ םושמ
 ,ראבנ רשאכו ויתונש רחבמב רבכ היהשכ

 ךא :רוריבב .עדנ אל י"אל .הלע יתמ
 רודה ילודג רבכ ויה וינב םגש עודי תאז
 וינבו ח"ר ולעש ,כ הכוס ארמגה ןושלכ
 ,הודסיו

 ומאו ויבאש ,ד םיחספ 'פותה תעדלו
 אבשכ ךאו ,םתוא בזעשכ םייחב ויה ח"רד
 ,ורטפנש וירבד ךותמ ןיבה וא ודודל בר

 הבהא תותוא לכב ולבק שודקה וניברו
 יתצע שיא קחרמ ץראמ וארקו דובכו
 וליפא ןודל תושר ול ןתנו ,:חפ תוחנמכ
 ב"ב .לנוצמ ..ןכו < .,/ח ..ןיררהנסב . ודיחמב
 .תונוממ יניד ןד היהש :אמ

 ןמו בע .ןיבוריעב . םרפ הל בצק  לםלה
 יבל ותאד אתינב בש והנהש ,חכ הציב
 אלו ח"ר יב :והיינימ "ה  הכתשאו יבמ
 וביבחה יברו = ,יבר רב ןועמש  'ר פע
 ט"פ םיאלכ ימלשוריב ורמאש דע כ"ב
 ןיסנכנ ויהשכש ג"ה ב"יפ תובותכו ג"הס
 הבור אייח 'ר םנכי יבר רמא דעוה תיבל
 היה ובהוא י"רב לאעמשי 'ר ךאו ,םינפל
 ,ול םהוק 8

 וניצמש הזו  ,רבח דימלתכ יברל היהו
 ז"עבו ,אייח 'רמ יבר יעבש :אי תוירוה

 ירבד 'תנה'םרמע ןב ןתנל''ובר ל"א/+ול
 ,אייח 'ר ירבד זוחאו

 ימעטב ותמכח בור ול רסמ יברו
 רמג יברש ,אמ םירדנכ הנשמה ישורפו
 עבש ח"רל הירמגאו אתכלה יפא 'גי
 ח"רו | ,ןהכשו יבר שלח ףופבלו ןוהנמ
 ביתי זמ ןילוחבו ,'ז והנה הימק רדהא
 חראו ,יברד הימק ח"רו ח"רד ירוחא בר
 ולזא א"פש :ה הגיגחכ יבר םע הרבחל
 אתמ אוההל וטמ אחרואב ח"רו יבר
 וכלי אכה ןנברמ אברוצ אכיא יא ולאשו
 אברוצ = הפ שי .יכ . ל"או - = ,וינפ .לבקל
 .היבגל וכלהו אוה  םיניע רואמו ןנברמ

 ,ווט  .ק"ומכ רמ" ח"רל ארק ברו
 תובותכבו
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 יבד אחתיפא שרד ח"רש ,דל תובותכבו
 יבר בל ןושש היה ם"לבש פ"עאו ,האישנ
 םחלב םאמ אוה לבא סרפ ול עובקל
 ,הרותה דיבכמ תונחיל 'תצר | אלי טה
 'ר םע דחיב ישמה  רחפמב ודי \ 'חלשו
 רחפ ןכו ,ביז"עפ ר"בכ יבד"הבי עמש

 ו"פו" ו"ה| ה"פ מ"ב ימלשוריכ  אנתיכב
 לפנ א"פש רפוסי ה"פ ןילוהבו ,א"ה
 הצע ול ןהנו יברל לאשו הינתיבב אבינאי
 חרומד אימד אתיבוב לע ףוע .טוחשיש
 השעמ תא ךריב 'הו | היל קבשו אמד
 ותוחא ןב תא תונמל ךרצוהש דע | וידו
 י"שרב 1 םצ ק"בב "ריזנג רמוש רתויחל: בר
 , ,םש

 םיבוט םא תועבטמב יקב היה ןכו
 | :םש קבב המה

 הוצו ורשעב האגתה אל אוה ךא
 ימודקא אינע אתא יב : אנק תבש ותשאל
 ,הינבל  רמחקלה ..יכיה- יפ., אתפוה היל
 -- ל"א +והל תטייל אק .טלימ היל הרמא
 ,םלגעב .בוותש ,אוה .לנלנ

 יכ האר זא וידי ישעמב חילצהשכו
 הרות ץיברחל קרו ךא הנה םורממ חלוש-
 רשאכ תולודג השע תמאבו ,לארשיב
 רויצה ד"ע  רפוסי םשו) : נק תובותכ רפוסי

 אנדיבע אנא אנינח 'רל ח"ראש (הצילמהו
 אניתייאר לארשימ הרות החכתשמ אלד
 אנדייצו יבשינ אנלדנמו אניידשו אנתיכ
 אנכיראו ימתיל ארשב אנליכאמו איבט
 אתמל אנקילסו איבטד יכשממ אתליגמ-
 השמח אנביתכו יקדרד ירקמ הב תילד
 ירריפ אתיש אתינתמו  יקוני 'הל ישמוח
 וישעמ תא הארשכ יברו .'וכו יקוני אתישל
 םילודג המכ רמא אייח 'רד  םילודגה
 ? ךממ וליפא ונב ש"ר ל"א ,אייח ישעמ
 | ,ןיא .ל"א

 חכ 'ה ול ןתיש ךא היה .ותמגמ לכו
 תוכרבכ ,השודקה ותדובע רובעל המצעו
 אהתש ןוצר יהי ללפתמ היהש !וט

 אייח 'ר

 ה

 לאו ונבל .הודי . לאו ..ונהנמוא , ךתרות
 ,וניניע ובשחי

 בישה ןייכז .יאמב םישנ ,בר ולאששכו
 ייונתאבו אתשינכ יבל והיינב ייורקאר ול
 ותאד דע והיירבגל ןירטנו ןנבר יב והיירבג
 ו עו | זי ..םוכרבב = ןנבְרג יבמ
 תוביבח הזו וייחב ול ביצה תחא הרטמ
 םהינב תא תושעלו הירמול לע | הרותה
 וח לש רפוסי הפ. מ"בבו . ,'ה. ידומל
 ןיבושח = וינבו . אייח 'רש | יברל  הליג
 חרק והנה:הו. תינעת .יבר .רזגו .תובאהכ

 בשנ חורה בישמ רמאשכו ללפתהל וינבו
 ,ארממ אתאו םשגה דירומ רמא | ,אקיז
 ימלשוריב רמא ותונתונע .בורב אייח 'רו
 ל ומ -.אנא-.ר"הס ב"פ " תוכרב
 תירהרהו הנווכמ יעב ןמז דח אלא תינויכ
 אכלמ ימוק לילע ןאמ תירמאו יבלב
 ,אתולג שיר יא הסבקרא ימרק

 ןתי םאש הארו ,ובבחלמ וז אל יברו
 ז"יע למבתי .הלודגה ותבישיב תונמתה ול
 שרגפמכ םייחב ול ביצה רשא ותרטממ
 5 לע םע | ןכל .,;נק .תובותב
 בשי יברש עודיכו הלודגו הבושח רתויה
 שדקל וכרצוהשכו | ,לילג אוהש ירופיצב
 הדוהיב .אהיש דימת ולדתשה שרוחה
 ןירבעמ ןיאש :אי ןיררהנס שרופמה ןידכ
 הדוהיב אלא .הנשה תא
 ,(שדוחה

 היה םשו בוב ןיעב ןישרקמ ויה ןבל
 יתכה םפבוייא"ה. ד"פ תוכרבכ עובק .ך"ב
 רסמ תאזה .הלודגה תונמתהו ,ועקת 'פ
 וחלש יברש ;הכ ה"רכ אייח 'ר ובוהאל
 רסמנ תאזה תונמתהו) המש שדוחה שדקל
 ד"פ ןירדהנסב איעשוא 'רל ה"רד ודימלתל כ"חא
 .(א"ח

 אוב תע לבב  ובכחלמ הז אל יבדו
 יבר ג"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריב אבומרכ
 ימוק,'אבור אייח 'רד ' היחבש ינתמ הוה

 ח"רש א"פ עריאו יסוי 'רב לאעמשי 'ר
 אל י"רביר אבשכו | ,ץחרמה תיבב היה

 שודיק ןבו)

 םק



 אייח 'ר

 ולאששכו ,יברל תאז רפיסו ,הימקמ םק
 שיגרה אלש ובישוהו ןכ דבע המל יבר
 ,הדגא םילהת רפסב זא ןייע יכ ואוב תא

 םידימלת | ינש יבר ןל  רסמ ' א
 ,הנכסה ןמ והורמשיש

 ןתחתהש דע יבר יניעב כ"ב לדגתנו
 אייח 'ר תב יוט תא אשי יבר לש ונבש וב
 ןועמש 'ר םשב ןב הל היהש כ"חא תאשנ יזפ יב)
 .(ירמ בר ה"ד ,טמק ב"ב 'סותב שרופמב יזפ ןב

 םויב הרענה התמ םהינש בל ןובאדל ךא
 תובותכ שרופמכ התבותכ בותכל ואבש
 לאעמשי 'ר לעו וילע רמא יברו .:בס
 הליגמכ וכותב םתאש רודה ירשא י"רב
 .:וכרא"הי "ב

 יבר סעכש וניצמ םימעפ ינש | ךאו
 יבר רזג א"פש :זמ ק"ומ אבומדכ וילע
 אצי ח"רו ,קושב םידימלתל ונשי אלש
 הנח רב הברלו ברל ויחא ינב ינשל הנשו
 ייוזחתיאל ח'ר אבשכו יבר דפקיאו קושב
 לובי היה אל ח"ר יב) "אייע,, יבר ל"א היל
 רב וארק ןכו ,:דכ הליגמכ ת"יחה בטיה .אטפל

 ץוחב ךל ארוק | ימ | (,ח תותירבכ ארפק
 ושפנב עדי (םדא םוש אצמ אלו ץוחב אצישבו)
 הישפנב אתופיזנ גהנו .וילע סעב יברש
 יבר היל חלש ןיתלת | םויב ,ןימוי ןיתלת
 ח"רו == ,יתיל :אלד: היל חלש רדחו ₪
 אבשכו ינשה אלו ןושארה חילשה תא האר
 'ה תוצרב ארקמה וילע ארק יבר ינפל
 .ותא םילשי ויביוא םג שיא יכרד

 ר"בו ג"ה ם"פ םיאלכ ימלשורויבו
 ה"ר קילפ םא רמא יברש רפוסי .ג"ג"לפ
 ליעל היל ביתומ אנא : ןאכל אתולג שיח
 -- ןימינב ןמ אנאו הדוהי ןמ אוהד יאנימ
 אה ל"א היבגל הבור ח"ר לעא ןמז דח
 ל"א יבר לש וינפ ומכרבתנ"  ,הבל הלר
 ךל יעב ןאמ ימח קופ ל"א  ,אב ונורא
 אוהד עדיו ,שנ רב חכשא אלו קפנו ,רבל
 .ןימוי ןיתלת היבגל לע אלו ,וילע םיעב
 ,אייח 'ר תומדב היבגל והילא לע 'ל םויב
 ייניש דח יבר ל"א | ,דיבע ירמ המ ל"א
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 ול הארה ,ותוא ינארה ל"א | ,יל אקיעמ
 רחמל .אפרתנו הלע היתועבצא ביהיו
 ולאשו היבגל אייח 'ר לע (םוי םישלשה ףוס)

 ובישהו | ,ול היהש םינשה באכ  תודוא
 ךא ,אפרתנ וילע ועבצא ןתנש םוימש
 .אניוה אל אנא ל"או תמאה ל"א אייח 'ר
 .רקיב היב גהנ הוה אתעש אוהה ןמ

 אתפסותכ "וניבר, יברל ארק אייח 'רו
 יבר ינפל .יתרמא ח"רא ח"פ | םיעגנ
 ,יתרמא ךכ ינא ףא ל"א --- וניבר ונתדמל

 --אינתד :הכ תובותכ וניצמ םתוקולחמ
 ז"ע .. בר. ונומאמ התא .םא ח"ו
 יהי הנ ו בצ וס ילו וש
 ,(אינתד

 ואצמו ורקבל ח"ר סנכנ יבר הלחשבו
 .(ח"ר םדוק תמ יברש ד"מ דחל) ,הכוב אוהש

 םשב ח"ר רמאיש וניצמ אל יבר תלוזו
 'ף םשב רסאש א"פ הנצמ

 ,דחא"פ ר"ורכ רזעלא 'רב ןועמש

 ,םילודגה וירבח
 תומביכ יבר תבישיב רחי ווהש ןדבא
 הק

 .; דפ ןילוחכ רפקה רזעלא 'ר
 אמויכ יבר ינפל דחיב ויהש ארפק רב

 ועבשנ םהינשו וקלחנ :בל תומביבו ,:זפ
 תצק עמשמ הזמו) יבר יפמ ועמש ןכש

 יאלבב | וארקו | ,(אייח 'ר םדוק רטפנ יברש
 ב"פ.. .תבשב:חיחל ביתמ . .,.ח תותותפב
 ןולאש אמורדל .ה"ר ,לוא א"פו ,ב"הס
 רבו .איעשוה 'רד הובא אמח 'ר היל
 .ב"ה ב"פ הרנכ ארפק

 לבא ,: גק תיבותכב אמח רב אנינח 'ר
 ימלשוריכ ונממ לביקו ח"רמ ןטק היה
 ןכו .:.,ח"ה םשב ,,רמאש ב"ה מ רסרנ
 'רל .לאש ל"בשר א"ה ו"פ תיעיבש
 ןכו ,ח"רמ יתעמש אל ינא ל"א -- אנינח
 ר"א יי תובותכבו ,א"יה ד"ש תופפי "אוה

 םתוארניצמ ןכו  ,אייח 'ר ינתד = אנינח
 ,:זפ אמויכ יבר ינפל דחיב

 ינפל דחיב ויה | ,יסוי 'רב לאעמשי 'ר

 יבר

 ןושלב)



 0 ה

 ןיבוריעב יאלבב וארקו ,: הק תומביכ יבר
 רבכ רמאו ומע לודג .דובכ .גהנ ח"רו \ ,,פ
 ! מכ יזירחהנסכ לו הרוח

 םיבוהא וסע היה ' ,יבר רב" ןועמש /ר

 -ו"עפ ר"בב תופתישב ומע רחסו םירודי
 הק .תומביב .יברי ינפל .רחי' רבשי\ ב
 ילמלא ח"ר ל"אש רפוסי :דכ הליגמבו
 םושמ ןכודה ןמ התא לוספ יול התא
 ליז ל"א הובאל ל"או אתא ךלק יבער
 יתיבחו לצא .עיגמ התאשכ היל אמיא
 ? ףרחמ תאצמנ אל
 .(ת"יחה בטיה

 ינת דח .הל תוכרב וניצמ ןתוקלחמ
 תבשבו .יעבר עטנ ינת דחו יעבר םרכ
 רחו ללוגה םותסיש דע .רמא רח :בנק
 .(תמה עדוי) .רשבה לכעתיש דע רמא
 יחל םושמ ןודינ רמא דח :ם ןיבוריעבו
 .תוציחמב תקולחמ רמא דח ,בע םשו ,'וכו
 ;רפאי  א"חו ,רסיו  ךמא דח .,בי תינעתכו
 א"חו וז דגנכ וז רמא דח :וט תועובשו
 ינת ירח  :םלק | למבו הז :רחא רו
 תורוכבו .תואיסדרה ינת רחו תואיסרדה
 ץאי .רמא . דחו | ועילבמ ,רמא רח  ,בל
 בשי א"פש רפוסי ,גל ןישודיקבו ,ועילבמ
 רב ש"ר ליזאו ףילחו אתוהסמ יב ח"ר
 ל"א אתאו דפקיאו הימקמ םק אלו יבר
 רפסב ול יתינש םישמוח ינש | ויבאל
 ,ינפמ רמע אלו םילהת

 אתפלח ןב ןועמש 'ר לודגה ורבחו
 -א"ה א"פ תוכרב ימלשוריכ (יסוי 'ר יחא)
 תעקב ארהב ןיכלהמ ויה םהינשש ;:ד
 תלייא וארו רקובה תרומשאב לברא
 איה ךכ ח"ר ל"א הרוא עקבש רחשה
 האמיק הליחתב לארשי לש ןתלואג
 הבר איה תכלוה איהש המ לכ האמיק
 ,תכלוהו

 ןקכתי וה היבשר קת לד 5 ד ורבו
 אבר שרדמה תיב ןידהב אתיירואב ןיעל
 ,חספ ברעב אירבטר

 יבה הב שטר רוחב עפ רבו

 אטבל לובי היה אלש)

 אייח

 וכלהו םוגרתה ןמ ןילמ וחכש ח"בשרו
 .ונממ לאשל איברעד ארגה אוההל

 ןב ש"רש תצחרו קוספ ה"פ ר"ורבו
 [ || לקה ארה . ת"רמ  לבק \ .אתפלח
 ימלשוריבו | ,ילילג לע 'פ א"פ | ר"סאו
 ,ןתוקלחמ ר"ה ד"פ תוכרב

 ו םלב .היהש ףא ל"ביר ןכו
 'ב ןמזב רודה לודג היה .ונממ הברה
 אמורדל לזא הבר ח"ר ודג"פ ר"ביאכ ח"ר |

 אתא ןימוי רתבל -- ל"ביר יבג לבקתיאו
 הבר ח"ר יבג לבקתיאו אירבטל ל"ביר
 ל"או ןינומכרד ל"בירד יהודימלתל .ביהיו
 תובותכב ןכו ,היגהנמכ ןוכברל וריבע וליז
 עלקיא הנשל --- אלבגל עלקיא ל"ביר ,ביק
 דיבעת אל ליז ח"רל ורמאו םההל ח"ר
 .הקכחמב ול

 אתביתמב ח"ר היהש המ רבלמ הנהו
 היה ,ול חאכו ערכ שודקה וניברד יתבר
 ומוקמ היה םשו אירבטב תיטרפ הבישי ול
 ליעל  ונאבה רשאכו ב"ב םע עובקה
 ,אירבמל ח"רל אב ל"בירש וחג"פ ר"כיאמ
 תוירוהכ לודגה רמה"בל תובדנ ץבק ח"רו
 השעמ, ,חזד"פ. הבר .םירבדו = ,ד"ה ג"פ

 לונה :והמה"בב :הבדנ  השעש = חרב
 לש ארטיל רחא םדא קספו אירבטבש
 וילע ארקו ולצא ובישהו ח"ר ולטנ .בהז
 הח'פו רייורב ןבו = ,ול ביחרי םדא ןתמ
 המש ותרובק םוקמ ןכו ,אירבמב היהש
 ,ןמקל איבנ רשאכו

 בר .,ויחא ינב ויה םילודגה וידימלתו
 ח"רו :טצ ק"בכ ויזנג רמוש כ"ג היהש
 ,גמ תוכרבכ יבר ינפל ודימעהו ואיבה

 זא אתופיזנ ח"ר גהנש םוי םישלשבו
 יאלבבד אתיירואד יללכ לכ בר םע רמל
 וארקו | ,גחג"לפ ר"בו ד"ה ט"פ םיאלככ
 וכרעב .ראובמכו יביבת םשב רימת
 ,תוכיראב

 ומ קיומכ אנה .רב הבר א"ב  ןכו
 ברל ויחא ינב ינשל הנשו ח"ר אצי
 יח"רא ח"ברא ,רכק ב"בו ,הנח רב הברלו

 ודימלת



 איהה

 תותירכב איעשוא 'ר  לודגה ודימלת
 ארפק רב תא קבש איעשוא 'רש ,ח

 ר"א :חל תבשבו .,ח"רד הימק אתאו
 ח"רמ אליעל םידמוע ונייה א"פ איעשוא
 הנשמה ישוריפ ול .רסמ אייח 'רו ,הבר
 :אמק = ןילוחכו ויתוברמ לביקש יפכ
 ח"ר יב אינתמ אלד אתינתמ לכ ז"ראש

 ,איה אתשבשמ איעשוא 'רו |

 ואצמש ,ונק תבשכ ודימלת אריעז
 ונמו יבר הימק תירמא היסקנפ לע בותב
 ,אייח 'ר

 אפ ק"בכ ודימלת אסוקנ ןב הדוהי
 ןימיגבו- ,,מ מ"ב אויח \ ר"א: ןתנוי

 פשו) אייח 'רל ילימ רסמ ןתנוי 'ר | ,זל
 םהינשש ,חי  תוכרבו | ,(ט"טמ אוה אבא רב

 'רד אתלכת אירשקו קה"בב ילזאו ילקש
 .'וכו היילה .ח"ר::לדא קה

 '- לש ותטמ ירחא וכלה םהינשו
 ב"פ תוכרבכ אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש
 46:רצ ג"ח רו"דבג = .ההמ"פ ר"הקו יח

 ןייציו ח"רד ורבח היה ןתנוי 'רש רמאו
 ךא ורמא םש יכ תועמ אוהו :זי ןיבוריע

 ,אייח 'ר ינתד -- יאני 'ר יבד ירמא -

 תוכייש המ כ"א  ןתנוי 'ר הל  ףיקתמ
 ר"ה ג'פ םש ימלשוריבו ,ח"רל אוה
 ,תומשה ופלחתנ

 אתא יאני 'רש ,נצ תומביכ יאני 'ר

 כ"חאו ,תדבע ריפש ל"א ח"רד הימקל
 תב אשנ הרוהי אייח 'ר ןבש ומע ןתחתנ

 היה הזש הארנו) :בס תובותככ יאני 'ר
 רשפאו הדוהי תנקז תעלו אייה 'ר תומ ירחא

 תוכרב ןתוקלחמ ,(הינשה ותשא התיהש

 .ה"ה ד"פ
 לזאש א"ה א"פ ןירדהנסכ ןנחוי 'ר

 ,הבר ח"ר ימוק ןודימ
 ריכזהשכו .ל ז"ע ח"ר םושמ ל"בשר

 רמאו דובכה תאריב ריזה ומש תא
 ילשוריבו ,כ הכוסכ וינבו ח"ר תרפכ ינירה
 'ג םצ ל"בשרש רפוסי ג"הס מ"פ םיאלכ

 (םולחב) ח"רל יזחיל הכזיש אתינעת תואמ

19 

 םוי 'פ םצ (יפא 'ר) יסוי 'ר ןכו ,הכז אלו
 ,ויניע והכו יזח ףוסבלו

 ותבישיב אנת ול | היהש וניצמ | ןכו
 .ח"רמ :יעבש :;הי ו/תוכרבפכ יהא" םשפ

 פ"עא הימשמ ורמאש הברה וניצמ ןכו
 ורמאש רזעלא 'רכ וידימלת ויה אלש
 היהש ה"הס ט"פ | תובוהכ ימלשוריב
 יכ ,ותטישב דימת ךלהש הנוכהו ודימלת
 ,ח"ר .רמפנ רבב ןא י"אל .א"ה  הלעשב

 תומבי ומשב ארמוז רב אבא 'ר ןכו
 .זל תוחנמבו ,ג"ה א"פ הדנ ,א"יה ד"פ
 אא  בףד יהירב אחא :בהו חה" ינשמ

 ,איוא ברד הירב אייח 'ר ל"צ
 ב"פ א"ה א"פ הליגמ ומשב אנוח 'ר

 ,ג"'הס
 :י תינעתו :ו תבש ח"רא הדוהי בר

 ח"רא בר רמא הרוהי בר ל"צ םהינשבו
 ,וע ןילוחו ,ק תבשכ

 ;הכק . תבשי 'ח"רא - הבר רנוצמ וו

 == הבר ",ופ 'תובותכבו ,,הפ :,הע !ןיבוליע
 ארומאה םש רסח ס"לב ח"רא ףסוי בר
 ,יעצמאה

 איקסיד ולצא רדיקפה האקוקח ןנחוי
 ,ר"ה א"פ םיחספ ,ץמח האלמ

 ,,חלק :המ תבש ח"ר םושמ לאומש
 ,גיק ןילוח ,: אי הכוס ,: כ םיחספ

 הימקל אתא םונירמ 'רד הירב יאתבש
 ןי "בפ חה

 םיטרפה ויארקמ
 .ב"'בו ותשאו

 ופתכלעיגמ היהו ורודב ךורא היה אייח 'ר
 העירכ הארה א"פו ,:דכ הדנכ יבר לש
 .תוכרבכ אפרתנו חספ השענו יבר ינפל
 ,י"ה"ה א"פ

 רתוי וירבח דובכב דואמ ריהז  היהו
 ,אי ןירדהנס רפוסי רשאכ ומצע דובכמ
 חיר חירהו שירד אקו יבר בשי א"פש

 ח"ר דמע ,אצי םוש לכאש ימ רמא םוש
 ש"ר ואצמ רחשב ,ואציו םלוכ ורמע ,אציו
 3 אבאל תרעיצש אוה התא ל"א יבר רב

 ל"א



 ז
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 אלש ךאו) .לארשיב תאוב אהת אל ל"א
 ,(תאזכ יתישע םושה לכאש ימ תא שייבל

 :הפ תומביכ תירוהי היה ותשא םש
 ,היקוחא"הדיחי תא ! .םימואת טל .הדליו
 ,הביל רעצ חל .הוהו ,םהיתויחא יוטו :יזפו
 אלש ירכ הידגב תא התניש התשע המ
 םא ותוא הלאשו וינפל תאבו ח"ר הריכי
 רמאשכו | ,רו"פ תוצמ לע הווצמ השא
 תישענו אמס התתשו הלוא ,אל הל
 הרח בטיה אייח 'רל עדותנשכו ,הרקע
 אסהכ"אדמ יל תדלו וכיא. הל .רמאו הל
 א"פש רפוסי בי. ןישוהיקבו / ,אתירחא
 (ןקדה |, "י"ר שנת ותדולמ הל"  היהש רעצ פורמ)

 היבאש הל הרמא המאש ח"רל הרפס
 .הנטק התיהשכ רחאמ ןישודיק י"ע לביק
 .הגימפ לפ יראל.הל. בישה ח"ר ךא

 תרעצמ .התיהש ..רפופי - ,גס .תומביבו
 ודימ .חכשמ תוה וכ | ,הטיקשהל ידבו ול
 ולאששכו ,הלהינ יתיימו הירדוסב היל רויצ
 בישה /:%חמל היל ארעצמ .אק | אהו = בר
 וגתוא תוליצמו;.הונינב .תולהגמש .וניוד ..ול
 ךריבש :הס םש רמאש הזו ,אטחה ןמ
 השקה : אריממ  ךלציל .אנמתר בה .תא
 ,הער ,השא ו -- אתוממ

 ה וה ה תרשה

 בכ | תיבה .תיפלוחו  רביחש ' לניצמ
 היה בדר תיבירב אפס בר אנת :הפ:בפ
 .(י"שר ,ח"ר הנשש תיבר תכלוהב)

 < תבשב םירתס "תוליגמ  ולצא היה ןכו
 ה"ב לש היבש או בצ ם"ב ,גוצ

 ,יבנ ' תפיומב
 ונפל יףיאשהש :תותיירבה םלוכי לעו

 לכ  :ואטקו :ןילוח :רחמאש- - דע :הברבל
 איעשוא 'רו ח"ר יב אינתמ אלד אתינתמ
 ,איה אתשבשמ

 םרמג ודימלת .איעשוא 'רש | ןעי הזו
 'ף ארקנש  ומכו : ,ומש- לע ןיארקנ ;ןכְל
 ,הנשמה יבא מ"כב איעשוא

 תיתיירבהו
1 //- 

 5 ית כב תיקו תי ברל פ יל תו שש

 אייח "ר

 ו תיל יה" ל"א 2 פר פס
 ,אתינתמ אהכ

 הארי ס"שב | העידי ול שיש ימו
 ס"שבש ר"תה לכש הנושאר הפקשהב
 רביח םרט ,םינושארה םיאנתהמ המה
 הנוש היה דחאו רחא לכו הנשמה יבר
 ,רחא ןושלב לבא רחא םעמב ותנשמ
 אתלכמ | ןכו ,ג"שרד תרגאב אבומדכו
 ןמ םינירה יזמר המה ירפסו ארפסו י"רד
 איעשוא 'רדו ח"רד תותיירב לבא ,הרותה
 יפכ "הרהינו הנשמה ישוריפ ךא המה
 ,ודומל ךרדב שודקה וניבר ול רפמש

 אוכמ ורפסב פ"זר םכחה ברחו
 יה רש ףמול הצרי ,בכ דצ ימלשוריה
 והפפותהי :יררסמ המה | איעשוא רו

 ןיררהנסב ורמא ז"ע רשאו םויה ונידיבש

 ע"רד אבילא הימחנ 'ר אתפסות םתס ,ופ
 המלשנ איעשוא 'רו ח"ר ונייה םהינש י"ִעו
 .אתפסותה

 |[ 0 הצ הנשמה :אובמב רמאי 'ןכו
 רשא םימכחהש , 'כ רצ ימלשוריה אובמבו
 -= ותומ רחא תצקו :יבר ימיב ויה,
 אייח 'ר םגו יול ,ארפק רב םשארבו,
 םהל ועבקו ותנשמב יבר תסרגמ ורס,
 ףדבו | ,,חס תבש ןייע תורחא תואסרגו
 !ף תצע רטאי ימלשוריה אובמב רדכ,
 תנשמ תא ןקתל הנושארב התיה אייח)
 םיקמב תורחא תוכלה םימעפל גיצהו ברו,
 תבש ימלשוריכ ,יבר לש הנשמה תוכלה,,
 נה ןחחנמל  ךומס ןנינת :ןנא ב"ה א"פו

 ןנא ה'ה א"פ ו"עבו .הכישחל ךומס ח"ר
 לוטניהיאייח 'ר :ינת ,ןבל .לוטנהה ןנינת
 העשמ * ןנינת ןנא תוכרב שירבו ,םתס,
 ינב ךרדש העשמ אייח 'ר ינת םינהבהש )

 'ר ונת ךה שרפל א"א םשו ,'וכו םדא,
 אלו ותנשמב ח"ר הנשש א"כ אייח)
 ,אתפסיתב,,

 ףישחודו ףור .ורפסב - ו"האר-.ח"הרהו
 וחש רש>א היאר  איבמ 698 :דצ ביחב \ רניצמש :המ :"םניא //ת"הד

 ה"ה ב"פ .יאמרמ הנשמה לע קלוח

 ורמאש



 אייח 'ר

 שביב הסג הדמ והויא הנשמב ורמאש
 אייה 'ר ינת -- רניד חלבו ןיבק השלש
 הדימ :הטמלו ןיהה ןמ ,הסג :הדימ ןיה

 'ר גילפו ורמאש ו"הס ג"פ הטוסבו ,הקד
 .ל"בע  ,אייח

 הוחאה תירב, רמאיו אצמ הליע הזבו
 המימתו הנמאנ התיה ח"רל יבר ןיב,
 ,ןכ בשח אל ובלב לבא --* ןיע הארמלע
 וירימלתו ויביבס דגנ הלג םימעפל ףאו,
 םהינפל הלקמ יהיו ובלבש .םירבדה תא
 אייה 'ך רשאכ -- (:זט ןילוח) ותרות תא,

 יבר | יניעב | םיצוק םיליטמ ווה . :וינבו
 םימכח ול הושע  םג ןכ / ,והוסועבהוו
 השעמב השע אוה םג ארפק רבכ םירחא,
 ןדימעהלו  תולודג . תוינשמ רבחל  .ח"ר,,
 ,הנממ  הלעמל :יא: יבה .תנשמ : לצא
 יח אצמ אמח רב אנינח 'ר ךאו ,ל"כע
 ,ו"'האר םכחה יניעב

 ימי ירבד  יבתוב::/ימכח ישעי :תפמ
 ךאו ונל שודקה תא רפעב רפעל לארשו
 תמוח תא וליפי יכ ומד הזבו תמאה ןעמל
 הזבו | ,אוה םשפנב יכ .ואר אלו = תדה
 םתרטמל ועיגה אלש דבל אל יכ :וארה
 ,ל"ז ונימכח ימי  תודלות תמאב בותכל
 טשפב םתעידי יא תא וארה םג לבא
 יכ ובשחו ,דיזמב םא גגושב םא ארמגה
 המה ךאו לארשי להק ךותמ רבאנ ם"שה
 ימ יכ  וחטבו  ,שאמ לצומ דוא .וליצה-
 תוארל םהינויצ לכב ןייעל  עגושמ היהי
 ,אל םא םהירבד ודמעיה

 םימכחה ירבדב רתוי ןייענ .רשא לכבו
 שממ ושעש אלפו אלפה םמותשנ ולאה
 רמאנש ו"ע דיבעל הוצמש רמאש ותואכ
 ,םירחא םיהלא םתרבעו
 לופלפו תורבס איכנ אלו
 ,םינויצה .לכ

 ולאה םימכחה וערי" אל םאה ךועו
 בשי ודבל אוה אל תוינשמה יבר רדיסכש
 הכאלמה .השעי םשוי רגוקמו. רוכב ,וההחמ

 תינש איבנ ךאו
 "המה ושע ןב

 | לכ ץבק אל  םאה . ,האלפנהו :.הלוהגח
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 םי "הבעה הוד יפקז" םגו 2הוש מפח
 רבו אייח 'ר םשארבו םילודנה וידימלת
 בר תא םגו וינבו אנינח 'רו  יולו ארפק
 ירחאש רמול לכונ ךיאו .ריעצה ודימלת
 ? ורוביח לע וקלחו .וידימלת .ומק .יבר

 לזו  .תחאל תהא םהיתויאר  איבנו
 ךומס ןנינת ןנא ב"ה א"פ תבש ימלשוריה
 ,הכישחל = ךומפ | אייח 'ף ינת " החנמל
 ,אייה "רד  חיתינתמל "הכירצ = ןתינתמ
 ינח ולא  ,יתינתמל  הכירצ ח"רד \אתינתמ
 אל" ןירמא *ןניוה . ,ןנא-'ןנינת אלו \ ה"ר
 אכירצ יוה | ,אל החנמ אח הכישח אלא
 ,ח"ר ינת אלו ןנא ןנינת ולא וא ,ןהינתמל
 ,החנמ החנמ אנינתד ןוהלוכ ןירמא ןניוה
 המ ןמ הכישח הכישח ןנינתד  ןוהלוכו

 החנמ אנינתד הכישח הבור ח"ר :אנונהו
 הרתבד ןנינתר הבישח וליפא הרמא אדה
 ,איה החנמ

 ליננרת נינה ןנא ב"ה אלפ וע חכו
 ןהינתמ | :םהס  לוננחת ח*ך "6 ובל
 ת"רד אתינתמו ,ח"רד אתינתמל :הכירצ

 ת"רינת אלו ןנינת ודא ,יתינתמל הבירצ
 ,ןבל לוגנרת אלא ןנירמא אל ןירמא ןניוה
 1.4 ןבל לוגנרת יל רזכמ שריפש :ןמזב אקוד 'ופ)

 וניב וליפא  םהס לוגנרת לבא | ,(רופא
 ,(ןבל וליפא ול רזכמל זא) רתומ ומצע ןיבל
 ינה ולא וא ח"רד אתינתמל הבירצ יוה
 רמא אל ןירמא ןניוה = ןנינת אלו ח"ר
 וליפא ןבל לוגנרת אה םתס לוגנרת אלא
 הכרוצ יוה רופא  םילוגנרתה -ןיבל = וניב
 ,ח"רד .אתינתמל .חכרוצו .ןתינתמל

 םינהבהש העשמ ורמאש תוכרב שירבו
 םדא נב ךהרש:ההעשמ  ת"ר נמו ושו

 תיבה ןפזב :.רבדתיהנשמח יב ועו הכה

 ,טהל עוריה ןמיס' ::םנושלפ אטקנ  (ףּפל
 ןברוחה רחא םירמאנה | תותיירבהב לבא
 תוברב אבומש ומכו ,םירחא םינמיס ונתנ
 האריי!חתעו : ,םירחא :םינמיס :חמ3 | 5
 לש ביטרוק םג .אצמנ םאה  טיפשיו להקה
 תנשטה לע. קלוח חרש = םהיהבדב -תמא

 איבמו

 םג
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 תוכלה םוקמב תורחא תוכלה איבמו
 ? הנשמה

 'ר לע םג ימלשוריב וניצמ הזכ שממו
 לע ט"ה ד"פ תועובשכ תדפ ןב רזעלא
 עבותה יפמ ועמשיש דע הרמאש הנשמה
 המל הכירצ ןתינתמ -- ל"ת המ א"רא
 .ןתינתמל .הכירצ א"ר רמד המו  ,א"רד

 ג"פר האפ וניצמ ומצע יבר לע ןכו
 יבר יבד ינתו = ,םיתיזה ןיבש ןנינת ןנא
 תיבדל הכירצ ןתינתמ ,תונלאה ןיבש
 מיי ,ןתיגתמל .הכיהצ יב תיבה ..,יבה
 אינת ,תריסנ ןנינת ןנא א"ה ר"פ תבש
 ארה ארמגב ורמאו ,תרוענ יבר יבד
 אלש 'יפ איה הרמא אדה איה הרמא
 לכ ןנת ןנא ז"פר תבש ןכו ,ללכ וקלהנ
 לב:יבר  יבד- יינת - ,תבש רקיע . חכושה
 ורמאדכ אוהו ,תבש רקיע עדוי וניאש
 והייורת ירמאד לאומשו בר םש ילבבב
 רגו םו"כעה ןיב הבשנש קונית וליפא
 ,ימד חכש ףוסבלו ריכהכ רייגהנש

 ב"פ יאמדמ ו"הארה ינויצ לע אבנו
 הסג הרמ איה וזיא הנשמה ל"זו ה"ה
 יה/רנה == הר חלכו ו ויפק:י'ג:.ישפיב
 הדמ ןטמלו ןיהה ןמ הסג הדמ ןיה אייח
 גילפ ח"רש ו"האר םכחה בשחו ,הקד
 שרפמ השמ ינפבש ותעטה וניעו 'ינתמא
 לבא | ,אבפיא ג"פ אתפסותב ח"ר ינת
 ל"זו ג"פ יאמד אתפסותב שרופמ תמאה
 ןיה חלבו --- יסוי 'ר םושמ רמוא ג"בשר
 הזו ,הקד הדמ הטמלו ןיהמ הסג הרימ
 רועיש ןתונ הנשמהש ,הנשמה שרפמ ךא
 רניד רועישש שרפמ אוהו | ,רניר חלל
 .רורב הזו ,ןיה איה

 ורמאש ו"הס ג"פ המוסמ איבמש המו

 אייה 'רש שרפמ ארמגה אלה ,ח"ר גילפו
 תטישל יברו ןועמש 'ר תטישל ינת
 ,ש"באר

 ומכ ןינעה תתימא לא אבנ תעכו
 אתפסותה יכ הלעמל ונרמא רשאכו ,אוהש
 רשאכו םינושארה םיאנתמ הרבחתנ תמאב

 אייח 'ר

 =" שי=--

 ע"רד אבילא הררס הימחנ 'רש ורמא
 לע םישוריפה ואבי אתפסותבו ובר
 תקולחמ םימעפ המכו תוכיראב הנשמה
 הזמר ונושל תמכחב יברש המ  ,הריצב
 םינושארה ירבדב אבומ ןכלו | ,הנשמב
 רתוי  םירבדה שרפל הכירצ אתפסותהש
 .הנשמה ןמ

 םיצוביק המה ירפסו ארפסו אתלכמו
 הנשמבש תוכלהה יזמר תוארהל םילודג
 ,ארקמה  ןמ

 אייח 'רדו יבר  יבד תותיירבה לבא
 םהב איעשוא 'רו לאומשו יולו ארפק רבו
 ןיעכ ךא המהו ,תקולחמ םוש אצמנ אל
 תילכתב הרדסנש ,הנשמה לע רצק שוריפ
 הלודגה ותבישיב יבר רמלש ומכ ,רוציקה
 הנשמהמ הניש אל יבר יכ ,הנשמה תנוכ
 התואכ הכלה ןיאש עדי םג םא םולכ
 ,םימכחה יפב רוגש היה ןכש ןעי הנשמ
 אל הנשמו ,הנשמה תנוכ וידימלתל רסמו
 אפליא רמאש הזו ,ל תומביכ המוקממ הוז
 אתינתמ ינלאשיש ימ לבש :אב תינעת
 הזמר רבכש ותוא הארא א"רו ח"רד
 ,יבצ ןיבוריע ורמאש הזו ,הנשמב יבר
 'ר האנש אל יבר :בס הדנ ,.גמ תומבי
 ,ול .ןינמ אייח

 אייח 'ר ינת לכ איבנ ונתכאלמ לגרלו
 םינפוא השלש לע המהו ילכבב אצמנה
 הלביקש יפכ הנשמה תנוכ שרפל (א
 וא ארמימ (ב | ,ויתובר ראשמו יברמ
 תורמימ ראש ךרדכ המצע ינפב הכלה
 ,הדגא ןינעב (ג ,םיארומאה

 המכ ורמאש :די ןיבוריעכ (א ןפוא
 ןכו ,לברפה טוחכ וליפא ח"ר ינת ש"ב
 ח"ר שרפמ אקו :ו אמוי ,,איק :זי םש

 ,:וכ :הכ אמוי ,אי"מ ה"פ םיבזד הנשמה
 ור חבד -שרפמ אק | ,הכ /+7ט . הציב
 ;טם תומבי ,,גי הגיגח  ,,בל הציב .ותנוכו
 5 תוכותכ | ,,וצ :גנ זמ : אכ
 בהכש ומכו ,רמואה ח"ר ינת -- בתוכה
 כ"או ןינק אלב יריימ הנשמהד ן"רה םש

 הביתכה

%-. 

% 
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 תובותכ ןכו | ,הרימאכ ךא אוה הביתכה
 ח"ר ינתו םיקו תנתונו תרכומ ב"מ ח"פ
 הנתנו הרכמ םאו ןתת אלו רוכמת אל
 ךא הנשמה תנוכש שרפמ ח"רש םייק
 .רבערב

 ןמעמ יאמ שרפמש ,דע מ"ב ןכו
 ןכו ,הנשמבש רמוכ הזו וממחתנ רבכש

 תועובש ,יטלק .,הצ.גע .7ל
 תועובש ,;חס :חכ ןירדהנס ,,ומ ,מ .,הל
 תורוכב ,: בכק ןילוח ,: כ תוחנמ 7%
 ,הנשמה שרפל םלוכ :זי הדנ אב

 אתפסותה לע ףיסומש םימעפ המכ ןכו
 ,וכ תוכרבכ םינושארה ירבד שרפמש וא
 :ג..תוכמ וז. .ב'ב = להו תב ו ו

 ינשמד ומכו ,בי תוחנמ * ,(נ"בירכ רבוסו)

 ,א"רד אבילא ח"רד ייבא
 הנשמב ורמאש :טנ תובותכב וניצמו

 הלעבל השוע השאהש תוכאלמ ולאו
 ינתד ח"רכ אלד ןתינתמ ארמגב ורמאו
 אלא השא ןיא ,יפויל אלא השא ןיא ח"ר
 ,השא יטישכתל אלא השא ןיא םינבל

 :.,הנשמ םתס לע גילפ ח"רש הרואכלו
 לע גילפ וניא ח"רש הארנ ןייענשכ לבא
 תרחא הנשמ ןיד איבמ ךאו הנשמה
 ארמגב םש ורמאש ,תינעת ףוסב תינשינש
 ,יפויל םכיניע ונת תורמוא ןהבש תויפיפי
 אלא השא ןיא תורמוא ןהבש תופחוימ
 רבלבו -- תורמוא ןהבש תורעוכמ ,םינבל
 ,ח"ר ירבד שממ הזו ,םיבוהזב ונרמעתש

 התואכ קסופ ח"רש רמול ארמגה תנוכו
 ,הנשמה

 איה .המכו הנשטב :הניצמ "3 בט
 ורמאו ז"בז ןירושק 'ג תורטש לש הדונא
 אה ינשמו ןמיס יוה רשק מ"ש ארמגנב
 אטיהר .םופלו : ,ז"בז ןיכורכ 'ג ה" 8
 הטישב איבמ רבכ לבא 'ינתמא ח"ר גילפ
 גילפ אל ח"רש ש"ארה םשב תצבוקמ
 הנוכה ןירושק יאמ שרפמ ךאו ,ללכ
 דלוב הרושק אילש וניצמדכו / ,ןיכורב
 .רורב הזו ,דלוב " הכורב הגובה

 ר"ה א"פ הציב ימלשוריה תנוכ הזו
 םלוס ןיכילומד ה"ב ורמאש הנשמה לע
 הדוהיש םש ארמגבו ,ךבושל ךבושמ
 אבשכו היילע לש םלוס ריתה ח"רד הירב
 ינתו ימוק (אנת) היינת םיקוא ויבא לצא
 הוצש ונייהו ,ךבוש לש םלוסב א"דמב
 רחא ףכית סורגל תותיירב הנושה אנתהל
 םלוסב ךאש ה"ב תנוכש שרפל הנשמה
 םלופב אל לבא ,ה"ב ריתמ ךבוש לש
 ו"ה ה"פ מ"בב שממ אוה ןכו ,היילע לש
 קפנ רוסא ל"א יברל לאש אייח 'רש
 ל"צ ןכו | ,ןכ העבקו היהינתמב היעבק
 ."רזח , .ל"צ ."קזח , .תחתו-ב"ה .ד"פ "עב

 המ תותיירב אייח 'ר איבמ (ב ןפוא
 :דק :במ .במ תבשב | ,ויתוברמ ..לביקש
 :במ ,ח םיחספ ,:זי ,די ןיבוריע ,: אמק

 ןיטיג.  ,רו ח"ה ... ,,הב .,ה אמו ל ₪
 : הל ..ם"ב .. הק מ"ב כ קב ב
 תוחנמ | ,:זצ ,זצ ב"ב  ,(ישא בר שרפמדכו)
 יהב .הדנ .. ,.דלק . .אש = ןב לוח ]| וב
 לככ המהו | ,לואש אבא ירבד שרפמש
 ,םיארומאד תורמימ

 : טםמ םיחספכ הדגאב תושרד (ג ןפוא"

 ולאכ ה"ע ינפל הרותב קסועה לכ רמאש
 עדוי ,זפ םש ,וינפב ותסורא לע אב
 לבקל ןילוכי ןניאש לארשי תא ה"בקה
 ,לבבל ןתוא הלגהו דמע םודא תוריזג
 תובותכ ,הרזעב עמשנ לוק ןימכ :טי אמוי
 םימד ךכ הפיעל הפי רואשהש םשכ ו
 ןירדהנס ולטבש פ"עא ,ל םש ,השאל םיפי
 הצורה ,ע ןיטיג ,ולמב אל תותימ 'ד ןיד
 ליגר אהי םייעמ | ילוח ידיל אבי אלש
 הנממ ךאנהש ךתדועס ,ףרוחו ץיק לוביטב
 ,ךמצע ההשת לאו ,הנמיה ךדי ךושמ
 עדויש וברב "דימלת עד  םא ה לה
 ,ןיב ול ריזחהל

 וניצמדכו אנתכ בושח היה | אייח 'רו
 תבש וניצמ ןכו ,גילפו אנת ח"ר ,ה מ"ב
 ןכו \ ,הריתב ' ןכ יי"רו .אייח "ה "אנתב כ
 ,תיריל"א יבר ירבד אינתד :הכ תובותפ

 ןכו
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 ח"רו -- רמ יבר אינתד ,די הדנ ןכו

 ,רמגא ,ח"ה, -. אינתר .+ בפי ..םש ןכו ,רמא

 .ז"ה ח"פ םיעגנ אתפסותב רכזנ ןכו
 -מתיא םשב וילע רמאנ םימעפ המכו

 ומכ הזו ,:ם ןיבוריעכ םיארומאה ךרדכ
 רודש אישנה הדוהי 'ר ךרעב ונראבש

 םרוקש . רוה . ךא. ויה .הנשמבש םיאגתה
 ןמ-.הלבק .וירבחו .יכרש .ןעי לבא ,יבה
 תודחא םימעפ ורכזנ 0 םריקה רוד
 ןקז היהש פ"עא אייח 'ר א ,הנשמב
 ומצעב .יבָהִמ הוה ותלבק ברגר לבא וברכ
 ,ארומאכו אנתכ בשחנ ןכל

 :ו;ורימפ

 מ"המ | יצמ. אלש " ,חכ ק"ומ "רפיסי
 אתא אינעכ היל ימדיא היל אברקימל
 וקיפא אתפיר יל קיפא ל"א אבבא ףירט
 אינעא רמ םחרמ אק ואלו ל"א היל
 רמ םחרמ אק אל יאמא ארבג אוההא
 היל יצמא ארונד אמוש היל יוחא היל ילג
 | ,הישפנ

 ותיחנ ח"ר רטפנשכ רפוסי :הכ םשו

 ,עיקרמ ארונד יפיכ
 םהובק ואצמ וינב םגו אירבטב רבקנו

 ולאמשמ היקזהו ונימימ הדוהי ,םהיבא לצא
 ק"ומ אבומדכ ולצא ה"ר רכקנ כ"חאו
 עודי ךא ,אירבמ םש רכזנ אלש ףאו ,חכ
 אבוהשכו אירבטב ויה יסא 'רו ימא 'רש
 חכומ הזו ותארקל ואצי ה"ר לש ונורא
 ,הירבטב היהש ריפש

 ונב היקוח ומוקמ אלמ הארנה יפכו
 .אירבטב כ"ג היהש

 אחא 'ר לש ויבא אייח 'ר
 אמוחנתב ךא ,חלש ןשיה אמוחנת רכזנ

 םשב אבא רב אמוחנה 'ר אסרגה רעבוב

 ,אנינח רב אחא 'ר לש ויבא אנינח 'ר
 אהיא םש .ךא ,ביסדפ דימב וה ןכו

 ,ויבא ל"צו ויהא

 ,היכרב יר לש ויבא אייח 'ר
 כא אה כו קופהב ל .ל5/יר,רלקלב

 ןהכה אבא רב אייח 'ר---אחא 'ר לש ויבא אייח 'ר

 ייח אמוחנתבו ,יארוהנ ןב יסוי 'ר םשב
 'ר:םשב רמא ןהכה היכרב .'ר ודהרש
 רב הרוהי בר םשב רמאש וינא אייח
 ,לאקוחי

 םוחנת יה \ ,וכע רפכ שיא אייה 'ר

 4 גס ייתופרב הירב

 .(אתפידמ) ,אכירא אייה 'ר

 התיה ותומחש רפוכי :דק תובותבב
 היתעבתו םינב אלב ויחא תמו ויחא תשא
 הל התכ = - אליש רב הברד הימק" אנירל
 אברד הימקל אתא ,היסכנא אתכררא
 קו טדיפיה מ = יזה י אכירא הד ל"א
 ה וי ארחו ףיירה תסרגו ,ךנד ריפש

 ןועמש ר"א :ח םירדנבו ,אתפירמ אכירא

 אייח ר"א אלכמ רב קחצי ר"א ריבז רב
 הבה ירש 'ר"הפב המת במיהו ,אכירא
 יכ ןכ תמאהו הברה םדוק היה אלבט
 ךא ,ז"ר .ימיב היה היבז רב ןועמש 'ר םג
 רמול בורקו ,תומשה ושבתשנ םש ס"לב
 ,ורורב ךורא היהש אייח 'ר לע הנוכהש

 פי ןמד אבא הב יתר

 תרעשהו ג-בפ"פ םילהת 'דמ רכזנ
 ,אדא .רב ח"ר. ל"צש ב"שרה

 ,ןתכה אבא רב אייח 'ר
 ,(אוו .ןא אכ רב אויה 'ר םשב ימלשוריב))

 ילבּבב דימה ארקנ הזה לודגה ארומאה
 ןמ .ולידבהל ידכ אבא רב אייח 'ר םשב
 אייח 'רש ימלשוריבו ,יברד ח"ת אויח 'ר
 ארקנ .אבור .אייח 'ר םשב  דימת ארקנ
 ךאה ןואיח "ר םתכ םשב אבא רב ח"ר

 אייח .'הינה ימלשוריב רמואשכ םימעפל
 רב ח"רא כ"הא רמיא (אבור ח'ר אוהו)

 ,:טלקא"ה .ו"פ .תוכרב ימלשוהיב .,אב
 םשב ימלשוריב םימעפ המכ ארקנ ןכו
 אסרגהש םימעפל ילכבב םגו ,אוו רב ח"ר
 רב -ח"'ר לע .הנוכהו אייח 'ר-םתפ ונלש
 ,אבא רב תבית תועטב טמשנו אבא
 אובמו ד"הס תעד ויבא אבא אוה ימ
 רב ןמש 'ר יבא אוהש ,הככ ימלשוריה

 אבא



 רב ו ה

 ולע םהינשו םינהכ ויה םהינשש ןעי אבא
 ,אנינח 'רד ידימלת ויה םהינשו י"אל
 אלש עמשמ ג"פר ק"ומ ימלשורימ לבא
 םש ורמאש אבא רב ןמש בר יחא היה
 שקיב לבבל דריל א"ב ןמש בר הצרשב
 ינא רחמל ל"א בתכ ול ןתיש אנינח 'רמ
 העיטנ יל ןירמוא והי ךיתובא לצא ךלוה
 י"אב ונל התיהש הדמח לש וחא
 היה א"בחר םאו  ,ל"וחל תאצל התרתה
 ,י"אב וינב ינש היה כ"א ויחא

 רמאי :ז םירפוכ תוחפשמ לעב ברהו
 הובא אבא יבא "אבא, ןב היהש רשפאש

 ןיחא השלש ויה ותעד יפלו ,לאומשד
 אבא רב אייח 'רו לאומשד הובא אבא

 תמאה ןמ קוחר הזו ,אבא רב ןמש ברו

 יבר ה היה לאומשד הובאש עודיכ
 ךיא .כ"או יבר יםרוק "הוק יב וה

 םימי ךיראי א"ב אייח 'ר ונבש רשפא
 : גס ןיטיגו ,ומ תוכרב שרופמכ אבר דע
 ,ונממ לואשל הלאש לבבמ חלש אברש
 .הנש נ"ק ךרעל אוה הזו

 ילבב היהש רוריבכ ונלי עורי תא| 6

 תורוכב ,:זק ב"ב ,יהק תבש שרופמכ
 ףוסו א"ה ו"פ תוכרב ימלשוריבו * ,חי
 ד"פ הכוס ,ה"ה א"פ תיעיבש ,תורשעמ
 ,אי"ה -ט"פ :תובותבייןא"ה

 ,אבדא"ה ג"פ .תוכרב שרופמכ ןהכ היהו
 ח"רש ואר אבלמ םוניטילקוד קילס יכ
 פ"עא) רוצד םירבק לע עספימ אב רב
 .(ןהכ היהש

 יכ ונל עדונ אל לבבב ויתובר ויה ימ
 לוע .דוע היה י"אל הלעשכ הארנה יפכ
 וניצמדכ ברמ לבקל הכזש רשפאו ,םימי
 ,בר  רמא "אבא רב: ח"ר < ,3ש" לוח

 ונלש אפרג לבא :חל ןיטינמ םג איבמ ד"הסבו) |
 3 ןילוח ניצמ * ןכו- ((ןיבא> רב החיה ₪

 אבינגד | הינימ יל אשרפמ ידידל רמאש
 ןמזב היה אבינגש עודיו) אעדרהנד ארבמא

 ביתי .בל ןיבוריע וניצמש המ לבא ,(בה
 ןהנ רב יהברו !ייסא ::'רו אבא מ ₪

 |58 = ןחכה אבא רב אי

 כ"הא היה הו ,והייבג "(מםחע פר בוהה
 לבבל רזחו י"אב םינשב תובר  היהשכ
 ,ןמקל שרפנ רשאבו

 ילודג תא דוע אצמ י"אל אבשכו
 הכוש אנינח 'רכ ,ןושארה רוד יארומא
 היננח 'ר .ד"הס ג"פ = תוירוחכ .ושמשל
 הוה (ךומסב םש אבומדכ אנינה 'ר  אוה)

 שמיש 'ןכו ,אבא רב אייח 'רב ךימתסימ
 פ"הל ₪ תבש שרופמכ לב"יר תא
 ךימתסימ הוה לב"ירש ז"ה א"פ ןישודיק
 ןכ אלו ל"א -- אב רב ח"רד היפתב לע
 אייח 'ר ,'וכו ינב אייח ל"א --- יצר ןפלא |

 ,א"ה ב"פ הלח ,,חצ ןילוח ל5"ירא א"ב
 ,ט"ת ר"פייהיונ י(נ"פר יי הזד  ,רפטווכמ
 היחכשא אב"חרש רפיסי ל ןישודיקבו
 ימממ אקו הישירא אנסיד ידשד לב"ירל
 ? יאה ילוכ יאמ ל"א אתשינכ יבל אקוניל
 ,'וכו רטוז ימו ל"א

 ןירדהנספ ונוי ר"א אב"הריניטכ בו
 הנו תור ד

 שמיש ןושארה רודה ישאר תא לבא
 'ר ךאו ,םתנקז תעל אב יכ ,רצק ןמז ךא
 םימי ושמישש קהבומה ובר היה ןנחוו
 תוכפבב 3"רא ""אב"תר"ניצטחכו שובל
 :ופ ,המ תבש ,,גנ ,חמ :חל :דל ,וט ,ה
 ןיבוריע ,:זמק ,אלק ,גכק : חיק ,דיק :הק
 אמוי : 2רפ ' 1 טי םיחפפ ₪ הפ בטא
 תינעת = ,:טי הליגמ ,: ם ה"ר ,,רפ :חל
 :אכ כ ,מי ק"ומ ' ומ הנינח ! תו הי
 וע ,םע .ום :ומ ,רמ ואי תומכי | בב
 ה חנ 5 גכ' רינ .,ןפ םיררנ הש תובת
 :'אע .ורפ יבש למ ךישיריק ה נציב
 :הע ה ייפסו כי קייב יי אתכם וע
 ,חע דל ',ןי" :' בי פ"פ חיקוק
 ןירדחנס "נקי בפ טס מלי בים( הפ

 ן: תלי" ו חי .תוערבש ל אצ לבל | מכ
 ,דק ,חע :הכ םיחבו ,,הע :ול :הכ ז"ע
 ,חי ןילוח ,:נ ,טכ תוחנמ | ,,חיק : וטק
 תורומב בק + גצ ..פצ הפי בפ 57/7"
 וקהס 5 ההנ מל" הלומת ₪17 המ

 תוכרבו
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 ן | אכ דך"פ  םיחספ (א אנמ 'ר ימוק יעב | אב"חר שלח א"פש רפוסי :ה .תוכרבו
 .מ"הר |. ךילע .ןיביבח ל"א | ,ןנחוי .'ר .היבגל לע
 אלועד הימשמ רמאש : הכ הגינח וניצמו = | בה ל"א ,ןרבש אלו ןה אל ל"א ןיריסי
 ימא רב הדוהי בר וא ימא רב ח"ר ל"צו | ב"בו ,הימקואו הידי היל ביהי ךדי יל
 + תסרגכ | וידימלתל אנינח 'רב י"ר  והניחכשא ,טל
 'ר אישנה יניעב .דואמ בושח היהו תוכרבו ,והבא 'רו אבא רב ח"ר י"ר לש
 א"פ הניגח ימלשוריכ ינשה האישנ הדוהי | קייד אב"הרש אריז 'ר תודע פ"ע :חל

 ירע תוארלו חלשל אישנה ךרצוהשכ ז"ה | לכו | ,היבר  ןנחוי 'רמ אתעמש רימגו
 רב ח"ר תא חלש תונקת ןקתל הנידמה | 0 הימק הידומלה רדהמ ןימוי ןיתלת
 וארו ורבע םהו ימא 'רו יסא 'רו אבא | רמאו וילע ז"ר דיעה :גל םש ןכו ,ןנחוי
 היהש וניצמו ,ןיניינתמו ןירפס םהל שי םא | אתעמש רמגו קיידד ךדיב אב"חרד טיקנ
 ימור | ריעבו  ,ומ תומביכ אלבג ריעב | אבחרכ | ריפש (ר) ארמר  אמופמ
 ,א"ה ד"פ ש"עמכ (י"אב) | ,.אתירבמופד

 ינפל בשוי היהש לודגה ןמזה ךשמבו וארקש דע כ"כ ןנחוי 'ר לע ביבח היהו
 לבבל םימעפ המכ דרי ןנחוי 'ר ינפל | אב"הרש ח"ה 'ב"פ ז"ע  ימלשוריכ ינב
 ל"ןו נ"'פ ב"ח ג"שרד תרגאב אבומדכ | םוחנת רב אנמ 'רל הכשאו רוצל לזא
 הדוהי ברו נ"ר (לאומשו בוד) ןוהירד רתבו | י"ר יבגל אתא ןהלש  ןיסומרות ריתהש
 ינירחא ןנברו ,לבבב תשש ברו אדסח ברו | (יודינ) היב תעגפ אלו ל"א ,ול רפיסו
 אייח 'רו אלוע ןוגכ ןיתחנו ןיקלפ ווהד | םיה תא קתמל עדויו אוה לודג םדא ל"א
 .'וכו אבא רב | אוה םימ ןובשח ינב ,ואל ל"א | ,לודגה
 ימלשוריב שרופמכ אוה ןכ תמאהו הוו רב ח"ר ימוק ןועב ם"פר ב"בו ,עדוי
 רב אייח 'ר ךרצוהש ג"ה ה"פ ש"עמ | יתעמש אל ינא ל"א י"רמ תעמש ךיא

 חקיל הצר אלד ןיגב ל"וחל תאצל אב | | .י"ר ימוק יעב איעשוה רב ןתנ אלא
 שקבל ךלהשכ ח"ה א"פ הגיגחבו ,רשעמ | ומשפ רמאש וניצמרכ ל"רמ לביק ןכו
 לדתשיש רזעלא 'רמ שקב (ל"וחב) הסנרפ | ,ג"ה ב"פ הלח ,ב"ה ח"פ תוכרב י 0
 תרנא ול ןתיש אישנ ןדוי 'ר ינפל ורוב | םש +פידה"ה 45 קוט  ;היפס  ש"עמ
 ונחלש ירה וילע בתכ אישנהו ,רובכ ./ | רמאיש וניצמ אלש בתוכ רד"הסבו ,ז"ה
 והמ ,וא -- ונב אצויכ לודג םרא םכילע | וניצמ :ח תובותכבו ,לב"שר םשב א"בחר
 ,יתעמש אל רמול שוב וניאש ותלודג | ונא ןיאו) ,ל"רד הינב ינתמ -- ירקמ היהש
 אייח 'ר ביתי : בל ןיבוריע וניצמש הזו אדא רב ח"ר ל"צש רך"הס תעדכ רמול םיבירצ

 בר ביתיו ןתנ רב הברו יסא 'רו אבא רב ו
 ךלהש םרט תויהל א"א הזו ,והייבג ןמחנ | רזעלא ר"א [אבא רב] ח"ר וניצמ ןכו

 דלונ אל רוע זא יכ י"אל אבא רב ח"ר אפ .הגינתבו. + ,הלה .כ"פ הלח ימלשוריכ

 אל נ"רש עוריו ,ןטק דלי היהש וא נ"ר ותא אל ימא 'רו יפא 'רו אייח 'ר ז"הס

 ונא ןיכירצ כ"עב ןכלו ,וימימ י"אב היה | גזה ןיביה ןלאשו רזעלא 'רד אשררמ יגל

 םש ותויה ירחא) י"אמ דרי אב"חרש רמול ,רג םע רסח ונלמג ל"א
 וניצמדכו ,י"אל הלע כ"חאו לבבל (בר ןמז | 'ר םשב אוו רב אייח 'ר  וניצמ ןכו |
 רטפנש) האישנ הדוהי 'ר תריטפב היהש | א"בחר ,א"הס ד"פ תומבי ןתנ רב אבא
 ףחדש א"ה ג"פ תוכרבכ ,(הדוהי בר ירחא | ,: חל ק"ב ק"ביר םשב ,.אי הטוס אמיס ר"א

 תבש ורמאש המש הארנו) ,ואמיטו אריעז 'רל | ,רדא"פ ר"הק יסיס רב יול 'ר םשב

 :ס
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 ירוסיא ירש יאלבב יל ורקד ואל יא אייה ר"א :ם
 -- ןירמא אתידבמופב המכו ,אבוט היב אנירש
 דע | ךנמיסו קחצי רב ג"רא  ,'וכו  ןירמא ארוסב
 י"שרפו ,יתרת רסח ארוסל אתידבמופמ אתאד

 ארוס ךרד אב י"אל לכבמ הלעשב אייח 'וש
 ךועב תומכח עבש רפסב השקהו ,אתידבמופמ
 השק ילו | ,ירפכמ היה אייח 'ר אלה אתידבמופ
 ארוס התיה אל אייח 'ר הלעשב ןמזב אלה דוע
 דסיו בר אבש דע לארשי ינבמ תבשוימ דוע
 'ר לע יאקש הארנ ןכל ,הלודגה ותבישי המש
 י"אל תינש םעפ הלעשב תמאבו אבא רב אייח
 םג .ארוסב םג  תולודג . תובישי .רבכ' וה ₪

 ,(אתידבמופב

 ימיב לבבל תינש םעפ דריש וניצמ ןכו
 אבא רב אייח  ר"אש המ תוכרבב

 המ .הל .רבס אלו אבר ל"א נה א
 ןכו ,(ןוכג רתוי הזו הבר ל"א ם"קד תסרגו) "וכו
 אבא רב ח"רו ירגנ רב רכיא "ד אבר 2
 ועלקיא אתיא פ"קרבו) ארתא אוההל ועלקיא

 ,רפקיאו ןנחוי 'ר עמש --- (לבבל

 ףאו ,(א אבא 'ר  ,םילודגה וירבח
 ר"א אבא רב ח"ר ,ל הליגמ וניצמש
 אבא 'רש ןעי אוה הז ,בר רמא אבא
 תורשע המכ ןנחוי 'ר ימי ףוסב י"אל הלע
 ומע איבהו ,אבא רב ח"ר ירחא םינשב
 ,תאזה הכלהה ונממ לביקו .בר תובלה
 רמא אבא 'רש רדגל"פ ר"קיו וניצמ לבא
 .אבא רב תר צב

 ונממ לודג :היה  אדבו הבי אבא ב
 חתפ ארבז רב אבא 'רשיה"ה ביפ הב

 'רו יסא 'רו [אבא רב] אייח רו (השרדה)
 ,ןימתח ימא

 ועלקיא םהינשש ,מ הטוסכ והבא 'ר
 אתדגאב שרד והבא 'רו ארתא אוההל
 ע"וכ וקבש ,אתעמשב שרד אבא רב ח"רו

 'ר תשרד עומשל ילואו אבא רב ח"רל
 והבא 'ר וסייפ ותער םיפהל ידכו ,והבא
 ח"רש גהנמה היה םוי לכבו ,האנ לשמב
 דע = והבא .'רל. יחולט : חיחו .ארא מב
 אוההו ,רפיק יבד ארקי םושמ אזיפשוא
 דע אבא רב ח"רל והבא 'ר היולא אמו
 ,היזיפשוא
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 ה"רכ 'הריבח היה  ארננ /\רב הביא חה

 ,'וכו ארהא אוההל ועלקיא םהינשש ,אכ
 רב ח"ר םושמ רמאש וניצמ ,י הטוסבו
 ,אבא

 קחצי 'רד אעליקא ומע בשי ימא 'ר
 ומע ירטו ליקשו ,,כ  ק"ומכ .רזעלא ןב
 ,נק :בי ןילוח ,:הפ םיחבזכ

 ןנחוי 'ר ינפל .ובשי םהינש יסא 'ר
 םשו ,:המק תבשכ יקררד והל ורק י"רו
 יל תפס םירבד 'ג א"ב אייח ר"א :הע
 לבבב רחיב ובשיו ,לב"ירד הימשמ יסא 'ר
 פבי ת"ר כי קר קידמבמ ה ר>בל בודו
 היקזחד הימשמ | והייורת יסא 'רו אבא

 ח'ר הבי יגילפ בל :תבשבו . ,ירמא לתו
 םימעפל ארקנש יסא 'ר אוה) יסוי 'רו אבא רב
 עה"א א"רגה תוהגהב ןייעו ,הז םשב ימלשוריב

 אנא'רב 'חלר .בותי ,גנע\ אמויבו ,(ג"קס ה"ס

 והנירדהא ,ןנחוי 'רד אתעמש אהל רמאקו
 :הע תומביבו ,והייפאל יסא 'רו ימא 'ר
 יסא ר"א ירושכאל אבא רב ח"ר רבס
 .'רכו לב"ירא כה

 ונממ לודג היה ףסוי רב אנינח 'ר
 יסא 'רו אבא רב ח"רש :הס ןיבוריעב
 קדנופ אוההל ועלקיא ףסוי רב אנינח 'רו
 ירבד ,לע ךומסנ אבא רב .ח"ר ל"א --
 ןולאשו ותא (ףסוי רב אנינח 'ר אוה) ןקז

 אתיא ר"ה ו"פ םש ימלשוריבו ,ןנחוי 'רל
 אתמחל ןוקלס אמיא 'ר אסי 'רו אייח 'ר
 ןכו | ,ףסוי רב אייח "רל לאש רסוכ
 רב אייח 'ר םשב רמא ד"ה ה"פ םיאלכ
 | | ,ףסוי

 הנ ק"בכ .רנמוב יאלינח רב .םיחנפ
 ותוא וניצמש ףא לממ רב אבא 'ר ןכו

 ןוכרעב, ..ראובמכ . .איעשוא '"ר .ייחב רוע

 ק"בכ אבא רב ח"רמ יעבש וניצמ ב"פעא
 הטישו ס"קד תסרגל ,הק םיחבז ,,טו
 ק"בכ אבא רב ח"רל ביתוא ,תצבוקמ
 ,:מ תועובש ,:וק :הל

 היה .הארנה יפכ | ,וידימלתו ותבישי
 נ"פ תוכרבכ רוצ ריעב עובקה ומוקמ

 א"ה
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 עפפימ היה אבא רב ח"ר ורמאש א"ה
 סונאיטילקיד תא תוארל רוצב םירבקה לע
 שרדש א"ה ב"פ תבש וניצמ ןכו ,אכלמ
 ג"פ  ןישודיק ,ב"ה א"פ תינעתבו ,רוצב

 רמאו דוצ ןמ אתא אבא רב ח"רש ג"ה
 א"פ םיחספב ל"צ ןכו ,ןנחוי 'רד הימשמ
 ןייעו ,דוצ ןמ תועטב אתיא םשו ,ח"ה

 רשפאו ,רוצל ךלה הר"ות :הפ תוחנמ
 ,טכ ןירדהנס וניצמדכו ותבישי רסי םשש
 היקריפמ, (ב אנינח רב אמח 'ר רמאש

 תויהוה ןייעו = ,יל עימש אבא רב ה"רד

 ,אבור ח"ר םש ל"צש | הארנו ר"ה ג"פ
 ,הברה םידימלת ול ויהו

 ,.גכק ב"ב .הינימ יעב איורק אפילח אבא
 ,הק םיחבז הינימ יעב לאומש רב אבא 'ר
 ,: הע ןישודיק אב"חרא ןיבא 'ר

 ,,אמ םירדנ אב"חרא ירדנסכלא 'ר
 .חי תינעת ךל ארבסא א"בחר ל"א ילאב
 אמוחנת ר"י יטשבוי ,אנפיב י 'ף

 ,אבא רב ח"ר אוהש הארנו ינימש

 א"5פ םירוכב ימוק רותשע רב ןימינב

 "ה
 ,ירחא ןשיה אמוחנת ומשב היכרב 'ר

 ,ם"ט שי רעבוב אמוחנתבו
 ,זדאציו אמו םשבה(ב אפיה יר

 ,הירלו אב"הרל נחוש ירייל"אי' 5 קמבו
 לבבב י"ר אלו י"אב היה אל ה"רש עודיו
 ,י"אב היהש ינשה ה"ר אוה ךא

 ל"אש :ל תוכרבכ רמ וארק אריז 'ר
 ק"ב ז"ר ול השקה  ,יכה רמ ריבע ט"מ
 עימש שוריפב ז"ר ולאש ,טל ןיטיגבו ,:זק
 םיחבזכ אדרת ו"רל ארקו ,אללכמ וא ךל
 נה ז"פ ' תוכדב רמשב יהמא "דה כ
 תוכרב וילע רמא ז"רו ,ג"ה וט"פ תבש
 ,'וכו רימגו קיידד ךדיב אב"חרד טוקנ ,גל
 רמ וארקו ז"ר תא םג בישחה אוה לבא
 ,בכ .תוכרבכ

 .,הנ קב"רלאש "ליבע תב אנינח 'ר
 זמ"פר ר"קיו ומשב רמא יריא רב יפליח

 .(אייה 'ר םשו)

 7 יכ יתיר

 אייח

- 
 נה

 ןהכה אבא רב אייה 'ר
 ו

 ,טכ ןירדהנס ודימלת אנינח רב אמה 'ר
 ר"קיו .ומשב ינמחנ רב / עשוהי 'ר

 ,רהגל"פ
 א"פ םיאלכ ומשב יסוי 'רו הנוי 'ר

 ,ומשב יסוי 'ר דחגל"פ ר"קיובו ,א"הס
 . ךיראמ אקר יזח הימק ביתי הימרי 'ר

 תוכרבכ תכירצ אל ל"א (דהאב) אבומ
 יל אשרפימ ידידל רמא הימרי 'רו :גי
 ומשב רמא ,.ד הליגמכ אב"חרד * הינימ
 .ז"ה נ"פ ק"ומ ,ו"ה ד"פ תינעת

 נ"פ תוכרב ומשב אחא רב בקעי 'ר
 ,ה"ה

 ה"ה ב"פ ה"ר ימלשוריב (ג אנהב בר
 אבו ללפתמ היה אב רב ח"רש רפוסי
 ם"כו ןירוחא ללפתהל דמעו אנהכ 'ר
 לוכי אל אב רב ח"רו והלפתב | ךיראה
 ינפל רובעל אלש ידכ ותלפת םייסל
 יבה ל"א ותלפת כ"ר םייסשכו ללפתמה
 לודנל רעצי ןטקש ? םכמוקמב גהנמ אוה
 תיבמ אנא ךא ,ןכ אל !יבר ל"א + ונממ
 םימי ךיראאש ינא ללפתאו אניתאק ילע
 םימי ךיראהו אב רב ח"ר וילע ללפתהו

 ,םיבר
 .דדגל"פ ר"קיוומשב אתייח רב יול 'ר
 | ב ותוכרב ימוק" ךירב אנירמ "ב

 וכ: א"ה

 .ר"פר ימלשורי ומשב םוחנ 'ר
 ,ג'פר תיעיבש ולאש ינליס
 וחלשו נ"רל השקהש : גס ןיטיגב ,אבר

 בשייתנ םהל בישה אוהו אבא רב ח"רל
 ,רבדב

 וב) אייח 'ר םושמ לאומש רב אבר
 לאומש רב הבר יעב ,מ תוכרב (אבא
 ..הק םיהבז א"ב ה"רמ

 תוחנמ הינימ יעב קחצי רב לאומש 'ר
 .,חצ ןילוח יכר וארקו ,זמ

 ,ב"ה מ"פ תוכרב ולאש אירטמק ןועמש

 ,םיטרפה ויארקמ
 הצר אלו ינע היה אבא רב ח"ר

 חקיל הצר אל םגו הרותה רובכמ תונהיל
 רשעמ



 ןיבא רב אייח 'ר--חיובא ףב אייה 'ר

 ותסנופ שקבל ל"וחל אצי ךאו ,רשעמ
 | .ותוינע בורמו ,ח"ה א"פ הגיגח ימלשוריכ
 .: גמ תוכרבכ םיאלוטמה םילענמב אצי

 ליעל ונאבה רשאכו ,לודג דיסח היהו
 ,היה ןכו םימי ךיראיש ב"ר לע ללפתהש

 י"אל ארוג הלע וימיבש גידאל"פ ר"בו
 תעגו ,א"בחר ללפתהו תונלאה לכ רקעו
 וניצמ ןכו ,הלוקל דריו רברמה ןמ ומא
 שורפל הצר ןהכ 'ר ויחאש ו"ה ב"פ תבש
 ,ורובע ללפתיש ושקבו םיל

 ת"תל וינב לדגל ךא .היה ותמגמ לכו
 ירקמד דע אצמוא םעט אלש ,ל ןישודיקב
 םירקי םינבב וכרב 'הו ,היפסומו אקוניל
 ופירחא הינבל רמאש :ע ןיררהנסכ ח"ת
 :גל תוכרבו  ,(שדוחה רוביע ןינעל) וקופו
 ,הירבל [ח"ב ,אבא רב] אייה 'ר היל ינתמ
 (ונקזז ש"ע) אבא 'ר םשב ןב ול היהו
 אתיא םשו) ,די םש ל"צ ןכו ,ה תוכרבכ
 'ר ר"ה ג"פ תבש ימלשוריבו | ,(אחא 'ר

 'ר גנבו .הירב..ל"צש האכנו .הירב בכ
 ,וכרעב ראובמכ ונממ הברה לביק אבא
 הירב..הימרי 'ר וניצמ הדננכ 2 ה
 ר"ב בותכ היהש הארנו אבא רב ח"רד
 .'ר םשב אוהו

 אב"חרד ..הירכ .אנהב בר שמ
 .רד"הס א"פ תבש

 ג"פ .תוכרב ..אב"חרד .הירכ-הימחנ 2

 ,ימוחנ !ר םרג,א"ה . ן"פ נבו ו רע

 היהב...םוחנתי 'ר:..ב"ה א" .ןותרמנמ בו

 אב הרה

 ןהכ 'ר םשב חא ול היהש וניצמו
 'ר סרג .ב"ג"פ  ,ר"הקבו : ליעל אבומהמ
 יאנבר םשב חא ול היה ןכו ,ןהב ןתנ
 ןירההנסבו ,:אכ תובוהב ..,: אכ תובהבב
 קלחנו יאניבה בותכ | היהו יאנו בר :דע
 אוהו  ואנב .'ר ..:ב  תובותכבג  ,םינשכ
 ,יאניבר

 םיבר .םימי .ךיראה , אבָא רב איוח כ

 דוע.הכז. י"אל .אבשכ . ליעל .ונאבהש ןמב
 אבר ימיבו .לב"ירו אנינח 'ר תא שמשל
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 נ"רד םיקהבומה וידימלתמ רבכ זא היהש
 ונראב : רבכו | ,:'גס :ןיטונכ יח .'תוע היח

 יעיברה ףלא ףוסב ךרעל רטפנ אנינח 'ר
 אבא רב אייח 'רו תורטשל בנקת וונייה
 ךרעל רלונ כ"א 'הב ןבכ :ךרעל זא היה
 הנש 'דע יח אברו  ,תורמשל זכקת
 ,אלרת רטפנ נ"רו ,תורטשל גסרת רטפנו
 אבר בשישכ ,םרוק הברה םינש היה הזו
 'הב ןבכ ךרעל אבר וא הוהש נ"ר ינפל
 אבא רב ח"ר רוע היה דירת תנשבו הנש

 ,הנש םיעשתל בירק ךרעל יח כ"א םייחב
 אב"חר םדוק תמ יכא 'רש שרופמ הזו

 ירוה יפא 'ר רטפנשכ ז"ה ג"פ ק"ומב
 תוליבא וילע לביקו ,םויב וב לוענל אב"חר
 : כדא"ה ג"פ תוכרבכ ןיו התשו רשב לכאו
 'ר לביק אבא רב אייח 'ר .תמשכ םשו
 ,ויליבא קחצי רב לאומש

 תירצא :רךב איי וה

 ,בפ ןירדהנפכ < אדירפ 'רח .הנקז \ הוא
 תיתוכה לע אבה לכ היובא הב זורא
 רב ח"ר רמאו ,םו"כעב ןהחתמ ולאכ
 תאז םיקיוהי לש ותלגלג לע בותכ חיובא
 יר יאוה) .ארירפ \ "רד :רנוקז = תידאה דועו

 אתלגלוג אוהה חכשא (י"שר ,היובא רב אייח
 בותכ הוהו םילשורי ירעשב איחש תוהד
 רדהו הרבק "תרחא דועו תאז,, היוליע
 םיקיוהי לש אתלגלוג יאה מא -- גובנ
 הכרכ הלקש -- אוה אכְלמ .רמא --
 ותשאו ,(זגרא) אטפיסב היבתואו יארישב

 ל"א ,התנכשל הרפיס שארה התארשכ
 אלש הנושארה ותשאמ אוה שארה יארו
 יכ (הפ-שו שארה = הלטנ " ,החבשל 'לוכי
 דועו תאז היוליע ביתפד .ונייד רמא אתא
 'ר יכ:םיאנתח ימיפ רוע - היהג- [תרחא

 ראובמכ-:יבר> +מל8-+*:היה< בב  אגרפ

 ,ופרעב

 .ןיבא רב אייח 'ר
 רמא ןיבא רב ח"ר  וניצמש ףא הנה

 : חל :ןוטיני = (אפ .,מ :: הל, ןיפוריעב ,,בה
 ל :ןיררהנפי ,:-אב קב מ

 ןכו
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 לאומש רמא ןיבא רב ח"ר וניצמ ןכו
 הציב ,:טע ןיבוריע ,: טכק  ,בנ תבשב
 אל לבא | ,.ק מ"ב ,.בע ןישודיק ,,םל
 הזו ,ש"ור םע רבדיש םוקמ םושב וניצמ
 תולבק ול ויה ךאו םדימלת היה אלש תוא
 היהש וריבח ןמחנ בר ומכ היהו ,םמשמ
 המכ וניצמ כ"פעאו לאומש רטפנשכ ןמק
 המו ,לאומש וא בר רמא נ"ר םימעפ
 בר אב"חר רמאש :זכ תוכרב וניצמש
 בר םש ל"צ תמאב ,ש"עב תבש לש ילצ
 דימלת היהש ס"קד תפרגכ ימיש רב אייח
 :ברל קהבומ

 אנוה ברל קהבומ דימלת היה לבא
 ל"א  ה"רו י ח"ךמ .יעבש ו! חב .ןישוריקב
 אוה (ןיבא רבח"ר) ףיסכיא ,תא האצוה

 וא םכח וניאש) היל רמאק אתעמשמ רבס
 אנימאק יכה ל"א | ,(י"שר ,אמגאב ינק ליטק

 ןילוח ןכו ,ךתווכ יאק לצוהד יפא בר ךל
 אתשכרכ ול דבאנ ןיבא רב ה"ר :הצ
 כ"א -- ל"א ה"רד הימקל אתא אנד יניב
 ,לוקש ליז

 כרל):ןובא: רב ח"ר  .רמא  ,מק תבשבו
 ארבוע הוה ידידב (אבקוע רמלו ףסוי רב אהא
 הוה אל הבהא רב אדא ברל יתלאשו
 וניצמ ןכו ,'וכ ה"רל לאשו אתא ,הידיב
 תופוחכ ,,חי:תינעתכ  ההאי ןיפא רב .ח"ר
 תותלאשבו ,,אכ ק"ב | ,,זב ןישודיק ,,חמ
 ,ה"רהי/ירטוז .ילכ:.ישירמ, היהש .,פ .הכרב
 הדוהי בר רמא ןיבא רב ח"ר וניצמ ןכו
 ,זט ק"ומכ

 ,טמ תוחנמכ ארפח ברמ יעב ןכו
 יב הוה אדבוע רמא ,ז מ"ב ,נ ןישודיקבו
 ,ה"ה יב אדפח ּכרו אדסח בה

 ,יגע ןיבוריעכ תשש ברמ יעב ןכו
 בר רמא ןיבא רב ח"רא :אי תובותכבו
 רב ח"ר רמא -- ןמחנ בר ביתמ -- תשש
 רודה ילודג לכו םרמע בר רשפא ןיבא
 אתעמש אהל תשש בר רמא יכ יבתי
 תומביבו ,+ תרמא תאו -- ינשו והל אישקו
 ןיכא חכו "דו נישט חי " תורובב | ,,הכ

 ןיבא רב

 רמי 'רעב "זכו .,םרפע "בד .רטא
 ,: גפ ןירדהנסכ

 תוכלה םשמ חלשו י"אל כ"חא ךלהו
 ח"ר חלש ,גמ תומביכ א"רמ לביקש המ
 וה חיה ןכו -- 'נ- ךותןיסראמ ןיבא רב
 ןכו  .לודגה אנינח 'ר  םושמ ונדמלמ
 ןיבוריעכ ןנחוי 'ר רמא ןיבא רב ח"ר וניצמ
 ,,דס ןיטיג ,,אס ריזנ ,:ו הלוגמ ,:זמ

 ןוב רב אייח םשב רכזנ ימלשוריבו
 ד"ה ג"פ יאמרכ (ובמסנ אלש םילבבה לכב)
 ש"עמבו ,אנינח רב י"ר םשב ןוב רב אייח
 אפילחת רב אדא ,ןוב רב אייח ז"ה ד"פ
 םע קלוח ,הל הכוסבו ,איעשוה 'ר םשב
 : גל תוכרבכ ז"ר םע עעורתהו ,יסא 'ר
 ןיבא רב ח"ר ליזאו ארמח ביכר הוה ז"ר
 (ןוכנה שוריפה אוה ןכ ,ז"ר) לאשו הירתב

 ,'וכו י"רד הימשמ ותירמארד יארו

 ימכח םשב תודגא לביק י"אב היהשכו
 ןיבא רב ח"ר וניצמש הזו ןימדוקה תורוד
 0: מל אמויכ החרק ןב עשוהי 'ר םשב
 - ואצ ב"ב ,: זנ ןימיג ,: גכ ריזנ ,,די הליגמ
 ,,אי .תוירוה

 לכ אברו ייבא ןמזב ודרישכ כ"חאו
 היה זאו ,ןהמע אוה םג היה | ,יתוחנה
 אבר רמא רשאכ ,רודה ינקז ילודגמ רבכ
 ןירדהנס ,: חמ ןישודיק ,: איק תבש וילע
 ונמו אנימגרת הרוכחבש יראו ינא :ח
 :רל םירדנ וניצמש המו ,ןיבא רב ח"ר
 ברל דימלתכ ולאשש אל ,אברמ יעבש
 ארמגה תייגוסכ אירטו אלקש ךרדב ךא
 התעמ אלא אברל השקהש ,וט מ"בבו ,םש
 הבר ש"ארה תפרג תמאב ,ןיא ל"א -
 ןיבא רב ח"רא :בכ הליגמבו ,אבר אלו
 םש ,יולצא ילצמד אברו ייבאל | אניזח
 אייח 'ר :דל תוכרבב ומכ ל"צו ס"מ לפנ
 ,וטק .תומביבו | ,:גנ אמויבכ אנוה רב
 ארונ ילתיא הילולה יהלישבד ארבג אוהה
 -- רמימל ןיבא רב = אייח בר רגס --
 אוהש םיאור ונא הזמו ,ימד ימ אבר רמא
 ןכו ,ןידה לואשל וילא ואבו רורה לודג היה

 תבש

 ףסוי



 איוא' ברד הירו, אייח ברי---(איאדא הפ אייח ור
₪-- 

 הימק יארומא קרפב אנת ינת זס תבש
 ,הבישי ול היהש הזמו ,ןיבא רב ח"רד
 אנניח- רב אנוה בה .ירבח הל.

 רמאד תרמאק ריפש ל"אש ,ל תוכרבכ
 ,לאומש

 קחצי רב ןמחנ בר וניצמ וידימלתו
 : בל םיחספ ולאש ,זצ ב"ב הינימ יעבש
 ךתער | חונת יב"נר ל"א ול בישהשכו
 יב"נר ולאש ,\ תוכרבו ,יתעד תא תחנהש
 ,והב ביתכ המ אמלע ירמד  ןילפת ינה

 אניבר ןכו " בכ" ןופוריע \ 0 קמ
 ,:זמ ןיבוריעכ .ונממ תולבק  ודיב. היה
 רב ח"ר רמאהו אברל רמאש ,אכ ק"ב
 ח"ר.יכ והאר אל ם"לב לבא ,י"רא ןיבא
 :הפ תובותככ אבר םדוק רטפנ ןיבא רב
 את ןיבא רב: ח?רד :הוהבל אבה" ל"אש
 רמא הוהד אתוילעמ אתלמ ךל אמיא
 ,ךובא

 .(א אדא רב אייח 'ר

 ול היהו ארפק רבד  היתחא רב היה
 לע סורפ ,ינב ארפק רב ל"א ברע לוק
 תא רבכ ש"ע הביתה ינפל רבעו עמש
 י"שרב אבומ הזמו) ךננחש הממ ךנוהמ 'ה

 אבומדכ ,(ךנורגמ אלא ךנוהמ ת"א 'ג ילשמ

 ןכו ,םדהאר אמוהנתו גכ"פ יתבר 'ספב
 הרשעמ היה הזש הרואה רפסב אבומ
 ברע ולוק היהש ברד אתודיפחד ילימ
 אדא :רב ח"ר  גהנו :.הביתה נפל דחו
 ,וירחא

 שיר וניצמדכ ןנחוי 'רד .ודימלת היהו
 .ןנחוי 'רמ יעבש תורשעמ

 ,ב"ה ב"פ  האפכ ל"ר םשב רמא ןכו
 ל"רד .יקדרד  ירקמ היהו ,ב"ה .ג"פ. הכוס
 אמוי אתלת רגפיא א"פו ,:איק תובותככ
 אל המל .ל"ר ל"א אבשכו ,אהא אלו
 ,'וכו אבא יל חינה תחא תילד ל"א תאב

 תמשכ ח"ה ב"פ תוכרב רפוסי ותריטפו
 ל"ר לביק ק"בד היתחא רב אדא רב ח"ר
 וילע ביבחו ובר ל"ר היהש ןימוחנת וילע
 רמאי ימלשוריה אובמבו  ,ודיפסהו ןבכ
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 ינפמ םא ל"נמ ערוי יניאו ,ותורענב תמש
 ל"רש ןעי רשפא הז ובר ל"ר ייחב תמש
 ,םימי ךיראה

 .(ב אדא רב איה

 ו"פ .תוברבכ אחא 'רד ודימלת היה
 א"הר א"פ הלחבו ,ומשמ רמאש א"הס
 אדא רב ח"רא -- יעב אימורד עשוהי 'ר
 ג"ה ה"פ האפבו  ,יפוי 'ר  רמא ןב אל
 לע הו רמאו הכרצנ ןידה תרמל אב"חרא
 יתומוקמ .המכב .רניצמ 15 ,הנויייה ייחבה
 ,א"ה ב"פ יאמדכ אנמ 'ר םשב רמאש
 ח"פ א"הס ז"פ תומביי ,ב"ה ח"פ אמוו

 יעב ה"ר א"ה ו"פ . תיעיבשבו  ,א"הס
 רחמל -- אנמ 'רד היבגל אתא -- ירשימ
 תואי ל"א אדא רב אייח 'ר הימיע םק
 הוה .ךובא הנוי "דחה תטתח \ אלל .תדמע
 רקי :דגביירל .ךתנייאנמ \ יהו (,רפורמא
 ,א"ה ט"פ םיאלככ ונממ לוטיש ואפבו
 ל"א -- יעב .ינמ 'ר א"ה א"פ תבשבו
 ןיאור ונא הזמו ,ינת ןכ אלו אדא רב ח"ר
 היה ינמ 'רש ןעי ךא ול רבח ומכ היהש
 ,ונממ יעב ןכל שירה

 ג"פ .תוירוהבה תה ..א"פ. הר רבו כה

 אתינתמ רמאש ב"ה א"פ ןירדהנפ ,ב"הס
 ,ןכ הרמא

 ,ופיד אדא 'רד הירב א תו יח

 יב םשב .רמא .ז"ה .'פ הללו כמ
 ינב תושע) ןרמואל ךירצש ז"ר םשב הימרי
 רמא ז"ה ג"פ ק"ומו ,תחא החיפנב (ןמה
 גדגמ"'פ ..ר"ש . .רבזני ןכו  ,תסופכ השעב
 ופיר. .ארא רב ח"ר  םשב . היכרצ ה"א
 יפ יתבר 'פפב רכזנ 'ןכו בב"שר | םשב
 ,יחח"פ .ר"שהשו  וחגל"פ  ר"קיו * ,שדוחה
 'רד הירב רב ח"ר אתיא גידחל"פ ר"בבו
 , ,ופיד אדא

 .איוא רד הירב .יאויח'םה
 < ןילוחב ישא בר ןמזב רודה לודג היה

 :הוה .אקוני רמ- רב  רמימא רמא : חי
 .איוא ברד הירב ח"רד הימק אנמיאק

 דטאו
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 הז רמימאו) ,הרשכ יטיחב רייש יל רמאו

 ,ימי ק"ב 'רכזנו ,(ישא ברד ודימלת היה
 ארא" בהדר הירכ היה ושלב * ,חנ .הדנ
 ,אירהב ינתמ

 תורקיה ויתודממ תחא ונל ראשנו
 אלממ היה ט"ויו תבשבש : גמ תוחנמכ
 'ר ול םשו ,תוריפ ינימב .תוכרב האמה
 ןיוכמ איוא ברד הירב אחא ברו אייח
 איוה בר ל"צו ,היביל .ידהל היל חנמו
 םותב תיהו ,פ"קד,תסרגכ איוא ברד הירב

 אבוהו אחא בר וא אייח בר תואסרג יתש
 ויה םהינש תמאבו ,םינפב םהיתש כ"חא
 ; םל.-תומבו . רבזג ןכו , ,ישא.. בר ..ןמזב
 אייח ברו -- ארטשב הדוהי בר ןיקתא
 הפו סר ,.משמ הב םייפמ א"ב

 ,אתא רב אייה

 רטא ב"ה ו"פ םיחספ ימלשוריב רכזנ
 ,לב"שר םשב

 ,אקיא בהר הירביאייח םר

 בר רמא כ"חאו הכלהב ,המ הדנ רכזנ
 .ש"ת אדסח

 א רב וייה 'ר

 הימשמ דימת רמאש אלועד ודימלת היה
 ןיטיגבו) ,הק .םע ידי יתבש ,,ת תוכרבכ

 (ימא רב ל"צו אלועד הימשמ יסא רב ח"רא בכ

 0 ד תהנו כ קהההנב . . ,,גכק בב
 הלוע ביר ביתי :בס ז'עבו ל "יש
 ימא רב ח"ר ביתיו יפפ רב ימיבאו
 אבא רפ קית רך :הכ הנינחכו  ,והייבנ

 רוהט שרינש םרפה תיב אלועד הימשמ
 מא רש םיר ,: םכ תורוכבב 'סותה תסהב

 וא) אנפלוחד הימשמ  רמא :חכ ןיכרעבו
 ,(אנפלוא

 המכב ומש לע אבומש רמאמה עודוו
 אמטימ אלו ןנוא אל הפורא ותשא תומוקמ
 רמאש ,גנ תובותכב אוה רוקמהו ,'וכו הל
 יתשא אנינת פ"ב ימיבאו אלועו נ"רל
 ןושלב ,חי מ"בב אבומ הזמו ,'וכו הסורא
 ,ינתהו ןושלב :גמ תומביבו | ,ינתדמ
 םש סרגש תועט לפנ :חכ ןירדהנסבו

 שאי דובייאייה -בר--אהא רב אייח

 אלועד הימשמ ימא רב אייח בר רמאדכ
 רב תבית רסח :טכ תומביבו ,ינתרכ ל"צו
 רב אייח 'ר ינתרמ :מפ תובותכבו  ,ימא
 'ר : מ" ןירדהנסבו  ,ימא רב  ל"4\ ןיבא
 'ר'פ"קד תפסרג אדסה ר"א ישא רב אויח

 ,ימא רב אייח

 אחא רב איי בר

 ב ווטיקר; תסהכו :מנ ןיּפוחיע רפומ

 רמא יסא רב ח"ר .,חי תינעת ןכו ,ישא
 ימלשוריבו ,ישא רב ס"קד תסרג בר
 םשצי .יםא רב :ח"ר ה"הנ'פ ןישודיק

 ןיטיגב ישא רב ל"צ םש םג ילואו אסא
 ,ט"ה : ט"פ

 ו"בע"פ םילהת 'דמב אבומש המו
 י"א הדיתע ןנחוי 'ר םשב יסא רב ח"דא

 ףסוי רב ח"ר ל"צ תואקסולג איצותש
 .: איל .תובוהב

 מא הב . ,ח"ר ..בב ,ןןמינבו
 ,ימא רב ח"ר ל"צ אלועד

 , הבי תייה בר

 ,ו אי תוכרבכ ברל קהבומ רימ"ת היה
 הוה | ןיאינכ ץינמיז רמאש | ,רצ םיחבז
 ירש בר ,אי ק"ומו ,ברד הימק אנמיאק
 ,מה"וחב ירהוא לדגימל ישא רב אייח'
 ןהנ רב יסא ברל ז"דא :חיק ,גנ תבשבו
 : אנ ןיבוריעבו . ,ל"ס .[בר] היברב היקבש

 רב אייחל ישא רב אייח בר היל ינתמ
 ,'וכו בר ל"א -- ברד הימק בר

 ,מ .אל הוכרב בר רמא ישא רב ח"ר
 ו צ  בכ לנגב  תכש | ,,רס במ
 ןיבוריע ,,המק :במק .במק :םלק :חיק
 1 הציכ .,,אי הכוס | ,,הק הס ל :בי ד

 הימשמ

 ,וט ,ו תובותכ ,,חי ק"ומ ,,די תינעת ,,זי |
 ןישודיק ,,זל ןיטיג ,,ה :ד המטוס ,:ביק
 ו ןילוה  ,,הצ םיחבז \ קי תופמ | ,:דכ
 תוכרב ימלשוריבו ,,במ הדנ ,,הכ תורוכב
 ,ר"הר ג"פ תבש ,ו"ה ב"ה ח"פ ,ר"ה ז"פ
 תומבי ,ה"ה ו"פ ז"ה ה"פ ןיבוריע ,זי"פס

 ח"ר תועטב קתענ ו-ְך"פ ר"בבו אי"ה) ה"ה ר"פ |

 רב



 אדמג רב אייח 'ה-- דוכרב ירחי היתהב .רב

 ינפל בשי רך"ה א"פ
 ורימלת היח

 הדנבו ,(אדא רב
 ןיאור .. ונא הז ילכו בח
 ,קהבומה

 לאומש רמא ישא רב ח"ר וניצמ ןכו
 ןילוח ,:ל ז"ע  ,גיק תומבי ,: 5 םיחספכ
 רמא ב"ה ה"פ תבש ימלשוריבו ,:זכק
 ישא רב ח"רש לאומשל הייתפוגמ ןינח
 .ןכ .גיחב אל

 תבש שרופמכ ובר היה (א יריעז ןכו
 ,ז זע אמוי ,,מק ,טק

 ט"פ ןיטינכ יסא םשב רמאש וניצמ ןכו
 ןישודיקב - ל"צ ןכו ..יסא בר ' אזהו יה
 ,ח"ה ג"פ

 יוהד : איק ןילוחכ וריבח היה אנוה בר
 דחו ארוסד ארבמד אסיג יאהב רח יבתי
 ילב) אמתי הירבהל דח ל"א אסיג יאהב
 ח'ר :חכ הציב. ונוצמש המה ,(י"שר ,תעד

 תסרגכ בר רמא ל"צ ה"ר רמא ישא רב
 ח"ר :גע תבש וניצמש המ ןבו ,ס"קד
 בר רמא ל"צ ימא 'ר רמא ישא רב
 רב ח"ר + גמ ןירדהגסבו | ,ם"קד ו( תמריב
 ימא רב ח"ר ל"צ ארפח בר רמא ישא

 ישא רב ח"ר ,זכ םיחספו ,ם"קד תסרגכ
 ,ס"קד = ,אבא רב, הר לחצו חה

 ןיבוריע | וניצמו = ,(י"אב םלועמ היה אל וב)

 לב"שרו -- רמא ישא רב ח"ר רמתיא :פ
 ישא רב ח"ר ם"קד תסרג םש םגו ,רמא
 ,בר רמא

 הכומספה) אינוקרוק ריעב היה ומוקמ
 אתידבמופמ) ז"ר אתא יכ : זמ ז"עב (ארוסל

 ח"רל היחכשא אינוקרוקל (הדוהי .בר םוקמ
 ,'וכו ארוסל אתא יכ ,ישא רב

 ח"רא אבא 'ר וניצמ משב םירמואה

 :נ (ס"קר תסרגל .גע) ,רל תבשכ ישא רב
 ימלשוריבו :זט הדנ ,גזנ ןילוח ,: דכק ,גיק
 אב 'ר םשו) ,: חכחב"ה ז"פ ,ו"ה ג"פ תבש

 (ישא רב ח"ר םשב ל"צו ישא רב אייח רב
 ג"פ הליגמ | ,ד"פר : ןיבוריע  ,ב"ה חי"פ
 תובותב ,א"ה וט"פ א"ה גי"פ תומבי ,ה"ה

 ,דייה .ג"פ. ןיטיג ,ח"ה תרפ מ"ה ביפ
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 ,,המק תבשכ ישא רב ח"רא אריז 'ר
 מ"פ :תבש | ,ב"ה הפי תוכרב מ ,החנ

 ןגה

 ,אי הכוסכ הימקל אתא אריפח םרמע בר
 ,:;ל םיחספ ישא רב ח"רא אבא רב אכר
 לאומש ברש ר"הסב איבמש המו

 ןגוהכ אלש קיתעה ומשב רמא יאטרסס
 רב לאומש ר"א די תינעתב אבומרכ
 ,בר רמא ישא רב ח"רא ןכו | ,יאמרסס
 אלפנ רבד וילע רפוסי :אפ ןישוריקבו
 םיפא תליפנ תעשב | רמול ליגר היהש
 שורפ היה אוהו  ,רה"צימ ונליצי ןמחרה
 ,הנקזה ינפמ הוש הבשח איהו ותשאמ
 הטשקו הכלה ותלפת תא העמששכ לבא
 הפלחו ,דמלו היתניגב בשי אוהו המצע
 ? תא ןאמ הל רמא תודחא םימעפ הימק
 ימוי ןמ יררהד  אתורח אנא ול הרמא
 יתייא ל"א העבה | ,(תמסרופמ הנוז םש)

 רווש ,אתיצוצ שירד אנמור ךהל ילהינ
 התיבל הכלה ותשאו -- ,הלהינ הייתא לזא
 סנכיל הצר ותיבל אבשכ ,ארונת ארגשו
 הל רפיסו יאה יאמ ל"א  ,רונתה ךותל
 ול התליג זא | ,ול עריאש השעמה לכ
 המ ןמיפה ול הנתנו הנוזה התיה איהש
 ,ארוסיאל יתנוכתנ ינא לבא ל"א ,הל ןתנש
 רע הנעתמ היה קידצ ותוא לש וימי לכו
 ,התימ התואב תמש

 וירחא ריאשהו
 ,חבדב"ה ז"פ תבשב

 .היכרב "רה תותרב רב אח ה
 ,היכרב 'ר םושמ רמא חדט"פ ר"ב רכזנ

 יאק אל ןתנוי 'ר ל"א םש ורמאש המו
 םדוקה (: המאמ ילע .ךא" "הח ירבח | לש
 ,אנינח 'רב אמח 'רל רמאש

 אירופי רי למ
 ,ברד ט"מ רמא

 ,אדמג רב אייח 'ִר

 : ביק תובותככ י"אל הלעו ילבב .היה
 .בורמ) הרפעב רדנגימ י"א לובגל אבשכ

 היתיביבח

 :אריעז סשב ח"ת ןב

 - הב תשע שוב
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 ילודג לכמ לביק םשו | ,(י"אל היתוביבח

 יפוי .ר"א אדמנ . רב ח"ר :וניצמדכ :רודה
 תובוהכ ,.בכ ק"ומ ,,ל ,דכ ה"ר לואש ןב
 מ"הנמ : אל הליגמ רמאש המ ילואו ,,דק
 יבר רמא אדמנ רב ח"רא ןיקיספמ ןיאד
 אוה ,םאמת לא ינב 'ה רסומ ק"אד יפא
 יסא 'ר םימעפל ארקנש לואש ןב יסוי 'ר
 רב אייח 'ר ם"קד תסרגו ,,נ תבשכ ש"ב

 ימלשוריו ,ןוכנ .רתוי הזו יאמיס ר"א אדמג
 ןיא רמאמה אתיא ח"ה ר"פ הליגמ
 אדמג רב אייח ר"א תוללקב ןיקיספמ
 םיצוק השעת לא ותחכותב ץוקת לא
 ,םיצוק

 אנינח רב יפוי ר"א ג"בחר רמא ןכו

 תבש הרובח יפמ הקרזנ רמאו ,,ז הטוסכ
 ש תבשב 'סותה "יפו ,דס םיחספ ,,ג

 תצק עמשמ הזמו ,םיאנת לש הרובח
 תורובח דוע ויה זאש בר ןמזב י"אל הלעש
 ,םינורחאה םיאנת לש

 ,אגוה ברד הירב איחר

 תוכרבכ אברו ייבאל קהבומ דימלת היה
 ילצמד אברו ייבאל אניח רמא :דל
 ,(ןיבא רב תועטב אתיא .בב הליגמבו) ,יולצא

 אברו ייבאל אניזח רמא :גנ אמוי ןכו
 ,תחא העירכב תועיספ 'ג והל יעספד
 תותירכבו ,אברד הימשמ רמא ,מ הדנבו
 ל"צ ילוא אברד הימק אייח 'ר ינת ,הכ
 בר ל"א : הל תובותב ןבו " ,ה"רד' הירב
 הירב ח"ר ל"צש רשפא אברל אייח
 רמא אייח בר רמא : דל תוכרבו ,ה"רד
 .ה"רד הירב ח"ר אוהש רשפא ארפס בר

 ןוגכ ז"ר ירבד ץרתמש ,ה תבש רכזנו
 ,לתובה .ג"עמ טלקש

 הרות הרסא אל רמא :דמ םיחספבו
 שבתשנ :זס ז"עבו ,אמוי תב הרדקב אלא
 ,אייח רב ה"ר לע

 ח"ר -- רמא אפפ בר :טיק תומביבו
 ונאכחנ אוהו ינא הרמאב רמא ה"רר הירב

 תוחנמו ,החומינב ץרתמ : אפ םשו ,הרעמב
 הלפת לע ןנחוי 'רד הימשמ חלש :במ

 ההיסי כ איה יד --אנןה ברד הידב אייח+ר

 ם"קדבו ,'וכו ןילפת חינהל -- רמוא די לש
 רתוי אוהו אנוה רב אחא בר אסרג איבמ
 ,יוכנ

 רבי איזה 'ר

 ,ח-דרפ"פ

 כמ .אדבו

 ,אריעז רב אייח 'ר
 היהו שרדש בדאי"פ הבר רבדמב רכזנ

 םהשמש ,יתכרבל תמדוק ךתכרב הכרב
 ,םיתמה היחמ כ"חאו םהרבא ןגמ םירמוא
 אידטל"פ ר"בב ומכ ל"צו ם"ט אוה לבא
 אוהו | ,אריעז (רב ל"צו) ר"שב הוחא 'ר

 ,אריז 'רד הירב הבהא

 וז רב אייח 'ר

 /ר םע ךלהש רפוסי וכ ןירדהנסב
 איסעב ,הנשה רבעל (ב קרצוהי ןב ןועמש
 רמא | ,והיידהב לפטיא ל"ר והב עגפ
 אייזח | ,אדבוע ירבע יכיה יזחיא  ליזיא
 ןהל רמא ,בירכ אקד ארבנ אוההל (ל"ר)
 יכ = ,'וכו רמול לוכי ל"א + שרוחו ןהכ
 אנרדל הופלש ארגיאל וקילפ םתהל וטמ
 הימקל אתא | ,(ל"ר הלעי אלש) היתותמ
 תיעיבשה לע ןידושחה םדא ינב ל"א י"רד
 אישק אל רמא רדה !הנש רבעל ןירשכ
 יכ -- רקב יעור השלשא הוהד ידימ ,יל
 יעור ןל ירק ול ורמא י"רד הימקל ותא
 יאו ל"א ,ידימ אלו רמ ל"א אלו רקב
 ? היל אנימא יאמ ןאצ יעור וכל ירק

 ו רב אח ,"ךד הירב אייח 'ר

 ,ינמחג רב הברד הירב אייח בר ךרע

 ,אמה -רב ,אייח 'ר

 ןכ ,בפשת זמר םחנפ טוקלי רכזנ
 טוקליב אצמנ אלו לארשי רצואב איבמ
 ,ונלש

 .אנינח וא אגניח רב אייח 'ר

 'ר ירבד לע ףיקתמ :גנ תוחנמ רכזנ
 אייח 'ר דידדמ"פ ר"בו ,אפפ רב אנניח
 .'וכו רגה ארוקכ אל רמא אנינח 'רב

 .סטיט רב אייח 'ר
 ןירמא ןירסקד ןנבר ג'ה ח"פ תומורתב

 ומשב



 4 רבי איה רע די חב יאלום

 םשב ןמחנ רב קחצי 'ר רמאש ומשב
 םושמ םהב ןיא קותמהו רמהו רחה לב"יר
 איההב סטיט רב אייח 'ר רמא ז"עו ,יולג
 .הלתל רח קחשד

 .הדומי רב אלה בפ

 ימו הדוהי ברל השקה ,אכ תובותכב
 קיפנד ארטש אוהה אהו יכה לאומש רמא
 אוהה ל"א -- לאומש רמד אניד יבמ
 ןיאור .ונא הזמו ,הוה אמתיד ארמש
 בר ינפל בשיו לאומש תא רוע עדיש
 ,הדוהי

 רבזנ יפו ירד ירבו ו

 .,פ ורתי

 .ףסוי רב אייח בר
 ח"ר דימת וניצמדכ ברד ודימלת היה

 ,: צ ןיבוריע ,,ז תבשכ בר רמא ףסוי רב
 ,:יק .וצ :דצ :בצ תומבי ,:אכ ,ז םיחספ
 ,.במ ןישודיק ,:זט ,ח םירדנ ,,וק תובותכ
 השעמ ירחא דואמ קדקדמ היהו ,,דנ ןילוח
 יטיחמ ןז בר ,רמאש :נ תובותככ ובר
 ה"הס ח"פ םיחספ ימלשוריבו ,היילעד
 .בר םשב ןימינב רב לדיג ףסוי רב ח"ר

 ,.גנ תבשכ לאומש ינפל אב כ"חאו
 הרמא ףסוי רב ח"ר לואש :המ ןילוח
 לאומשמ יעב ,לאומשד הימק ברד אתעמשל
 ,: גפ תובותכ לאומשל השקה ,:חנ תומבי
 אתכלה לאומשל ל"א :צ ןיבוריעבו ,,רס
 ,ברד היתווכ וא ךתווכ

 .גפ מ"בכ ארכיס .ריעב שירה היהו
 ינה ארכיסב ףסוי רב אייח בר ןיקתא
 ,אגלפ םלשנ רבתיאו ארגאב ורדד

 ןיטיגכ י"אל הלע ל"רו ןנחוי 'ר ימיבו
 אהל רמא ףסוי רב אייח בר קילס יכ ,מל
 ,דנ ןילוחבו ,ןנחוי 'רד הימק ברד אהעמש
 והניחכשא ףסוי רב אייח בר קילס יכ
 םיהלאה ל"א -- ירמאקו יבתיד ל"רלו י"רל
 איבהש ןיאור ונא הזמו ,'וכו בר הב ירומ

 ,ודיב ותרות
 ןיידל .אירבטב הנמתנ הארנה יפכו

 רהז
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 ימוק אדבוע אתא ב"ה ר"פ מ"בכ ריעה
 הימק ינתו ,ןנחוי 'רו :ףסוי רב אייח 'ר
 ל'"'צ ןכו | ,,חס ןולוח המ  תבשב הה
 לבא ,נ"רר הימק ינת םשו :בל הציבב
 ביתה ,י"רד הימק ש"ארהו ף"ירה תסרג

 ימוק .יעב \ ,ג"הס נ"פ"יהלרעב דוק
 וופר יונ | כלא" תם ו בב יד
 :כ םיחבז ,,צ ןילוחכ ןנחוי 'ר םע קלוח
 ןקרקלחמ עודי ןכו , 8 ב"פ אמוי ,,אכ
 בוריע רכס 'ףסוי רם ת"ש כה כב
 ,ןאכ ביתכ תוישרפ

 ל"רל ץרהמש םירבחכ היה ל"ר םע
 ..[ הרומתכ ותיישוק

 איעשוא ר"א ףסוי רב ח"ר וניצמ ןכו
 'ף- םשב  רמאו .,ז זמ .ןירדהנס אנ ]עפ
 (יסוי רב אייח 'ר םש 'ו) דנ"פס ר"בכ אשאימ

 .'וכו  ךיידי לא לול תו

 מ"בכ יעלא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,3.. םיחפפ | ,ז ..תבשב | להבה נק
 אבא רבי /אלח רי כ, | בע
 קחצי 'רו הנוי 'ר ,ר"ה ר"פ םיאלכ ומשב
 ןירפקד ןנבר ,א"פר ה"ר ומשמ ןמחנ רב
 ₪ מ"ב | רבזנ ךןכו "ה "5 תת ה םשב
 ,האפ יב"חר ביתמ ייבא רמאש

 : איק תובותכ וניצמ הדגאב ויתושרד
 ןהישובלב ודמעיש םיקידצ םידיתע שררש
 ןיצבצבמש םיקידצ םידיתע -- הטחמ ח"וק
 איצותש י"א הדיתע -- םילשוריב ןילועו
 ודבע"פ םילהת שרדמבו) תלימ ילכו תואקסולג
 ר"א יסוי רב אייח 'ר ש"ע הזה השרדה אתיא

 .(ןנחוי

 יסוי "כ רוח'ר ם"ל"פ 'םילהת  .ךבבו
 םיקירצל םייחה םיקידצה ןיב ןיא .רמא
 ,רבלב רוביוד אלא .םותמה

 י"אב ורחפמש וניצמ םיטרפה ויארקממ
 אנמ אבר רמאש :חמ מ"בכ חלמב היה
 היל ובהי ףסוי רב אייח 'רד הל אנימא
 אתא אחלמ רקייא ףוסל אחהלמא יזוז
 אל יאו .והל בה ליז ל"א "רח 'הימקל
 ,ערפש ימ ךלע ליבק

 הטוסבו
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 מ"ה בפ תובותכו ,נ"ה אפ. הסוסבו

 ןוקסי רמא היתתיא רתב חלשש רפוסו
 ןהמ רחא הנפי םאש | ,ןידימלת 'ג המע
 אוה ףא -- םינש םע | דחייתת וכרוצל
 דחייתמ היה אלו -- תיבה תא הל רבש
 ,ךכו .המע

 ,איה הגנש לבא ,ןהכ היה אוהו ,תיבשנ
 ל"ס ףסוי רב ח"רש ךא רפוסי ארמגבו
 יפ ,אל .ךרדבה 2 .המותב הובר ברכ
 וילא אבתש הירחא חלש אוהו ,םינשב
 המו ,וידימלתמ 'ג הירחא חלש ןכל י"אל
 הז ,תיב הל רכש אוה ףא םש םייסמש
 אוה רוקמהש בצקה ןב הירכז 'רא יאק
 הנשמב .איבמ .םשו ט"ה ב"ב  תובותכב
 אבומש ומכו ,בצקה וב ז"רד השעמה
 'רד הנשמה רחא :זכ תובותכב הרצקב
 הל דחיי כ"פעאו אנת  ,בצקה ןב הירכז
 ךא ךייש הזה רמאמהו ,ורצחב תיב
 ריכזהשכ םש הטוסבו ,תובותכ ימלשוריב
 בגא וקיתעה ףסוי רב  ח"רד השעמה
 ןיאש ףא תובותכר ארמגה לכ אחרוא
 .רורב הזו ,םש ךייש

 ,הבי ברד ה כ ה בה

 בר ירבד לע ףיסומש : במ הבוס רכזנ
 לוכי וניאש פ"עא  לודגבו רמואו אדפח
 שרג "ירבו ,רכו תעשה = שו ביתר -

 ,אניברד ,הירב .ם"קדבו אבא רב .אייח ''ר

 האג רב אה ה

 אכלמד אריפרופ רמא ידז"פ ר"סא רכזנ

 יוו ,הינבזימל היל יוו  ,אקושב אנבדזמ
 אריפרופ ןה לארשי ךכ  ,הינובזל היל
 .'וכו ןהב ראפתמ ה"בקהש

 אמוחנת רכזנ .בקעי רב 'אייח "ד
 = בקע ןשיה

 ,קחצי ברד הירב אייח בר

 אמרימל היל ארש אניברש : גל ז"ע רבזנ
 .'וכו ארביש היל

 .איישומע קחצי .ברד הירב אייח 'ר
 ח"פ האפכ ו"רד ודימלת היה ויבא

 .,ותשאש ושריפ םישרפמהו

 אוטרב(תויה יה-- אביי ;םרד תורכי אייח.בה

 קומכ הימרי ,'ר .ןמזב .היה .אוהו ,ר"הס

 לש אקע .תתא הימרי 'ר ימיב .א"ה ג"פ
 'רמ ףסכ לש הרונמ יעב חלש יאיירביט
 ירו יהל .תודנל .הצרו --- וב רב :בקעי
 ,אישומע | י"רדב אייח 'ר  וחינה אלו
 הרוה א"ה ג"פ ריזנ ,ה"הר ג"פ ק"ומבו
 רמאד תיאו ,אישוטע קחצי 'רל הימרי 'ר
 תומורתבו ,אישוטע י"רד הירב אייח 'רל
 ת"רל הורקבמל קלס (ב ז"ר' ו"ה י"פ
 ,אישוטע י"רדב

 ברד הירב אייח בר םע ובברע ןיסחויבו
 ,קחצו

 ,אוהב.רכ-אייח 'ר

 ₪ הסבו ,כ"פ  תישארב תדגא רכזנ
 .יתאצמ אל בתכ

 .אתילול--אבילול--יניילול רב אייח 'ר
 יניילול רב ח"רש רפוסי ,הכ תינעתב

 יבתינו ותינ ירמאקר יננע ךנהל עמש
 עש"בר וינפל רמא באומו ןומעב אימ
 לע תרזח לארשי ךמעל הרות תתנשכ
 ןתונ התא וישכעו ,הולבק אלו ה"וא לכ
 ,והייתכודא הוירש ,אכה ודש רטמ םהל
 רמאנ המל רמת רמאנ םא -- שרד םשו
 רמא ב"פר ז"ע ימלשוריבו  ,'וכו זרא
 ביר "5 - תובותכבו ,איעשוה 'ר םשב

 כ ו וב "רב יפוי '4 ב"ה ר"פ םירדנ
 ,ירמא לאומש םשב והיוורת | ווניילול
 םפב ירא והייורת = ד"הפ ד"פ ,ריזנבו

 הב אייח "ך .ב"פר הלרעבו ,ימש (יר)
 .איננח 'רל רמא אבילול

 ,ב"פס הלחכ םידימלת ול ויהש וניצמו
 ה 5 רו -,נ"פר םירדנ  ,ב"הר כ"פ .אמוי

 רצה ורימלת ג"ה  ח"פ תועובש ,ג"ה
 .'וכו אתיילול רב אייח

 ,אזמרב אייח 'ר

 ה"פ תוכרב ימלשורימ .איבמ ד"הסב
 ךורעבו ,אבא רב ח"ר ונלש אסרגו ,ב"הר
 ךורעבו ,אזורכ אייח 'ר סרג לקש ךרע
 ח"ר םרג רואס ךרע ז"לר ורזיפ סופד
 ,הזורב

 'ך



 בר רב אייח--אמחנמ רב אייח 'ר

 .אמחנמ רב אייח 'ר
 ,ימשב אמוחנת 'ר ודול"פ

 ,איידמ--הירט--תיירס רב א וה

 ב"בכ הנוי רו ייסוי 'רד ודימלת היה

 ,יסוי 'ר ימוק | אדבוע ליעא  א"הס ח"פ
 ,הנוי 'ר ימוק יעב א"ה ט"פ תובותכבו

 ,הנוי 'ר םשב רמא ד"ה רי"פ תכשבו

 ח"פס ןיבוריעבו ,ב"ה א"פ ןירדהנסב ןכו

 ,ךובא הנוי 'ר רמא יכה אנמ 'רל רמא

 אידמ רב אייח 'ר א"הס ו"פ תיעיבשבו

 תמתח אלד תדבע תואי אנמ 'רל רמא

 ,'וכו רמא ךובא הנוי 'רד | (ותוהה לע)

 אירמ רב אייח 'ר וניצמ : גנק .ב"רפבו

 ,יול 'ר םשב

 .הגתמ בר רב איית'בה

 הכלה ברד הימשמ שרד :ם הדנב

 תאו -- ינת אבא נ"ר ל"א הימחנ 'רכ

 .'וכו תרמא

 .הימחנ--ןמחנ רב אייח 'ר

 ריקיוי "הכזמ

 | ותועתהו קופפה שרד ודד ,גדבי"פ ריתקב

 תואורה וכשחו -- ויתועורז ולא ליחה ישנא
 ,לוקה אצוי םשמש האירה יפנכ ולא - -
 ,ןמחנ רב םשו רמאמה חי"פר ר"קיוב
 ר"הק ,זההרש אמיחנתב הז םשב רכזנ ןכו

 הירב אייח כר רמא ומ ב" בו ה וש
 תסרג לבא ,אוה אלא ש"ל ןמחנ ברד
 .נ"רד הורכב ההם קה

 .(אתיירבד אנת) ,ינמחנ רב אייח 'ר

 'ר םושמ רמא לאעמשי 'רד ורימלת
 'פ אב אתלכמו :חמ תוכרב לאעמשי
 ,ג"זמ

 ,ןתנ ברד הירב אייח בד
 ברד אהל הל ינתמ .אמ םיחכפ רכזנ

 ןמזב היהש עמשמו | ,'וכו אידהב אדפח
 ןתנ ,ברד .הירב ח"ר .,טל תוחנמבו אבל
 .'וכו .ה"רא יבה .ינתמ

 .הבקוע רב אייח 'ר
 יכוי 'ר םשב רמא ו"ה ג"פ ןיטיג רכזנ

 ,אנינח 'רב
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 :םרמע רב איזח בד

 רוכבה תא ןיריתמ 'ג רמא :ול תורוכבב

 אייה 'ר ל"צ לבא ,החמומ ןיאש םוקמב
 ןכו ,;הכ תומביכ םרמע ר"א ןיבא רב

 .תצבוקמ הטיש תסרג אוה

 .אפפ הב אה 5

 םושמ אפפ רב אבא ר"א ,פ ק"ב רכזנ

 אפפ רב אחא 'ר םושמ * ,פ"ב .אייח 'ר

 ,אפפ רב אייח ר"א מ"הנמ : רל ןירדהנסבו
 ירַבז רב בקעי "ר אה ריש תוכרבו הכו
 ארוב וילע ךרבמ תיז ןמש והבא 'ר םשב
 'ה .ימוק אפפ רב .אייח ר"א * ,ץעה רב
 ,ןכ הרמא אהינתמו אריעז

 פפ ברה דיהּכ אי יו

 עשוהי 'רו אוהש חי"פר ר"קיו רכזנ

 םימי 'ג רחאל יול 'ר םשב ורמא ןינכסד
 ךליה ול רמואו -- תעקבנ םדא לש ופירכ
 ומכ ל"צו ס"ט אוה לבא | ,תלזנש המ
 י"ףו יפפ .ברד .הירב .אבא ,"ר ,םש ךומסב
 ק"ומ ימלשוריב רמאמה אוה ןכו ,ןינכסד
 אתיא ם"ה זט"פ תומביבו | ,ר"ה ג"פ
 אבאי 'ר לצו .יפפ :ברו :תיהב יה תושמב
 ,פ/יה: תירב

 ברב

 תריטפ ירחא רלונש רמול דואמ בורק
 בר ויבאו, ודוד יש"ע  רארק הו אח ?ר

 ל"אש רוס .ריזנו + בנ תוברבכ פע רמל
 ינתמ .ע םיחספו ,ךירבו ףוטח ירב יבר
 בר ל"א ,גיק םשו ,הירב אייחל בר היל
 ל"א כ ק"ומו = וכו .אמפ .יתשת אל
 ברל ביתוא ןכו | ,אתוליבא גוהנ הפאב
 תותירכ ,,ומ ןישודיק ,: חמ תובותבכ יסא
 : זמ ןיברע זכ לאומש ינפל בשי ןכו ,:זי
 ןאירוא רב וא הירא רב ל"א לאומשו
 הוהד | אתיילעמ אתלמ ךל אמיאו אה
 רי" הנינח :,.בי תוברבב יקובא (בה רמא
 4 אל ז"ע

 ויתובד ויה ברח :ידימלתילוחא= לכו
 ישא רב אייח בר היל ינתמ זמ ןיבוריעכ

 אייחל

 וי
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 : חצ ןובוחיעכו:,ברד הוטק- בר רב אייחל
 היל ינתמ ,הדא"ה א"פ םש ימלשוריבו
 תבשבו ,ברד הימק הימלש רב אנניח בר
 רפ:י:ןנחי בר :יהיל | ונתמ-ג םי-אמוו. .,,וס
 ינתמ .,די + ב ןיבוריעבו ,ברד הימק אבר
 ךיפ ן"עבו ברה הימק .הדוהי בה תיל
 ,אייח רב ןועמש היל ינתמ ח"ה

 םהינשש רבחכ היה אנוה ברי םעו
 םתוקלחמ ,:זט ןיכרעב לאומש ינפל ובשו
 הרחב ומס וע גד ביכ טק תבש
 ,ברד הימשמ בר רב אייח שרד ה"רא ,די

 וניצמ ןכל ארופב ךלמ ה"רש ןעי ךאו
 הארנ ןכו ,יבר ה"רל ארקש ,בכ תורוכב
 הר םע בשוי בר רב אויחש : טל .ב"במ
 חכשא -- ימוינמ רב לדיג םש ורמאש
 רב: היקלח ברלו:תבר רב :אייחלו-..ה"רל
 ג"ה ג"פ םש ימלשוריב אוה ןכו | ,יבוט
 אדבוע : היל  הוח | ןימיינימ .רב = לודיג
 אייחו: .ה"רו מ"ב :.היקלח  .הינויד  ווהו
 .בה רב

 תוכרב ךא רכזנו ,המה םיטעמ ויתוכלה
 תוכרבכ הימשמ רמא אנניח רב ה"רו :די
 ןכו ,.אנ ז"עב ולאש הובא רב הברו ,.ל
 הכוסבו ,: זי תועובשב הימשמ ייבא וניצמ
 ס"קד תסרג לבא לב"יר םע קלוחש וניצמ
 | שא רב ח"'ר

 ,גס תומבי וניצמ םיטרפה ויארקממ
 השעתו ויבאל ארעצמ אק ומאש הארשב
 בר .הצרשכ ,ויבא ןוצרמ ךופיה .דימת
 רמא השע המ יצמוח איה התשע יחפולמ
 יחפולמ התשעו יצמוחב הצור ויבאש ומאל
 אוה יכ עדי אלש ויבאו | ,ויבא ןוצרכ
 הבל ךפהתנ ומאש ל"א ונב תמכח
 פ"ע .אוה הזש ונב ול רפיס זא ,הבומל
 ישניא  ירמאד ונייה בר ל"א | ,ותמכח
 אל תא ךא ,ךפלמ אמעמ ךנימ קיפנד
 ,רקש רברל רמלל אלש דיבעת

 םויב בותכיא היתבותכש חי ןיטיגבו
 ר"בבו ,םש היה ברו הלילב םותחיאו
 .י"אב תיב יל הנב ל"א ברש גדזמ"פ

 ינמחנ רב הברד אייח בר---אתפידמ בר רב אייח בר

 היחש ימיש םשב הרותב לודג ןבל הכוו
 ..בי .ןישודיקכ וניקז בר לע ביבח

 תוופידמ בר רב אייח:בר

 הנוש אוהש ותוא וניצמ בור פ"ע
 אדסה. ברל אנתש ,י תבשכ תותיירב
 תמה ןח :ןרש :ןייד ..לכ הרב  הברלו
 תוכרבו וכו תחא העש וליפא ותימאל
 א רב :+יביבי ברל: הטל :נת : ח
 ןכו :במק תבשבו ,'וכו ןינעתמ העשתב

 ,דע תומביבו ,אתפידמ ר"ב אייח אנת
 לרע יתפדמ בררב אייח 'ר ינתדמ ש"ת
 .-ביאנונח ר"א ,חם תובותכבו :,'וכו רומא

 ןמזב היהש אלו ,יתפרמ בר רב ח"ר ינתו
 'ר: םגו ,ארמגד אמתסמ אוה ךא אנינח 'ר
 אנינח 'ר ךא ןושארה ח"ר וניא הז אנינח
 רפא וכ ינמ.'הד ורובח וא ןנברה .ןורבח
 :יכ תמאב אוה ןכו ,רזעלא 'ר רמאד םש
 , ב"בכ אפפ ברל רמא הזה מאמה
 אינתד ותסנרפ אלו ךדיל אב ינע אמש
 הקדצה ןמ וינע םילעמה לכ רמוא קב"יר
 2 לכל אלו . ,יוכו .ז"ע רבוע :ןלאכ
 ,פ"ר ןמזב דוע יחו ארפח בר ןמזב היהש
 ךלמשב הז היה ח"ר ינפל היהשב ןעי
 רב .אייח ברו וימי ףוסב הז  היהו ח"ר
 הוה 2". ןמזבו  םימו לוע. .זא .היה בר
 0 קו בפ

 אנר'הב אייה 'ר

 ל"צ לבא ,וט"פ ילשמ שררמ רכונ
 ילשמ טוקלי רמאמה אבומדכ אב רב ח"ר
 ,אבא רב ח"ר גנקת זמר

 רב הברד הירב איית בר
 רב "הפר לשירנב הוה "לבש ףא

 רב הבר ינש ויה אלש ןעי ,עודיה ינמחנ
 םע רבידש  םוקמ םושב וניצמ אל ,ינמחנ |

 :'דימלת היה ךאו ,ונממ לבקש וא ויבא
 פחה הירב ה"ר 'דימת וניצמרכ ארפח בר

 ו טס ןירדהנפכ ארסח :ר"א ינמחנ רב
 רב אבאד היחב אתיא :ם םשו ,:טמ ז"ע

 עודו דועו ,ם"קד תסרגכ הברד ל'צו) ינמחנ

 ברש
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 םגו ,גמ תוכרבב ל"צ ןכו (אבא אוה הברש

 ,נ"ב אבאד הירב םש
 הב אח 'רד הירב הלר אל הרש
 ה"ר ..ם"קדבכ ,ל"צ אדבה יא מה
 בר העמש :דל ה"ְרבו ,נ"ב הברק כ
 (י"רא ח"בברד אתעמש) נ"ברד הירב איוח

 אנניח רב ימיד ברד הימק הרמא לזא
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 ;יתבש "רד הירב תיווך

 (ארומא) אביקע 'ר ב"פס תומבי רכזנ

 הירב ח"ר :זכחא"ה ה"פ ןירדהנסבו ,ומשב
 דמ"בל ןיאצוי ויה ךאיה ישקמ ייתביש 'רד
 ,'וכבו השמ לש

 .ןונח רפכד אייח יר

 יחד :הירב :עשוהי "ירו תיריפש תוממ

 איסאב הוה ןונח רפכד אייח ר"ב אמוחנה
 תבש ימלשוריב הזה .רמאמה לבא ,'וכו
 םוחנת 'רד הירב יפו ד םשו ה כ 2

 עשוהי 'ר םרג בדג"פ -ר"הקבו ,ןיגא רפכד

 ,ןוגא רפכד ת"רד הירב

 .ןימוחת רפכד אייח 'ר
 ב"פ תבשו תומורת ףוס ימלשוריב

 ןב ןתנוי 'ר יל הנש והבא ר"א א"הס
 ? הייבט הוה .המו ז"ר ל"א -- יאמכע
 ,היה .וניתנשמב יקבו לודג םדא ל"א
 יבר ינפל ןימוחת רפכד אייח 'ר השריפו
 ,םיכח היתינמו (ינשה האישנ י"ר אוה)

 היכרב 'ר םע קלוח :ג"א"פר האפבו
 הוש | וניא ולוכ םלועה לכ | וליפא א"ח
 ,'וכו הרות לש א"דל

 | ויבא .אייח 'ר = ךרע ,ןתכה אייח 'ר
 תושיה

 ,האזוח אייח
 אייח -רכ ןועמש רי ךרעב ול מפ

 תומוקמ המכב | רכזנש | איבמ  האזוח
 אצמנ אל ונלש ימלשוריבו ,ימלשוריב
 ,האזוח תביה

 .אזמרב אייח 'ר ךרע ,אזורכ אייח 'ר
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 149 אינתסוומ אח ה יבש ה וחכ

 ה בותפ איי ₪

 א"פ םיחספ הבותכ אייח 'רב קחצי 'ר
 ,ומש ךכש הרעה ןברק 'יפו ,ח"ה

 .ברע לבאמ אייח 'ר
 לבאמ אייח 'ר ינתהו ,בע  םיחספב

 לבא ,םוקמ םש י"שריפו ריאמ ר"א ברע
 [ ] הזכ םיפקומ המה יכ י"שרמ :הז ןיא
 תבית אתיל ,ולק הבשב רמאמה תמאבו
 רניברו  ;ס"קדב . אתיל זו ברע .לבאמ

 ריאמ, ל"צש איבמ הלימ תוכלה רוטיעה
 ןידה רמא ריאמ 'רש ןמיס אוהו "ברע
 'ב ול ויהש לע וקלחנ אל י"רו א"רש
 ןעיו ,תבש "ברע, רחא | ,לומל  תוקונית
 יקלחנ אל ןועמש ר"א אתיא : בע םש יכ
 ,ןכ ריאמ 'ר רמא ןאבש ןמיפ וחינה ,'וכו

 םש יכ ןמיסה אתיל ,זלק תבשב לבא
 ,הזה ןמיפה ךייש אל

 ,דישדרא זיפרוהמ איה יבא

 יעתשיא קחצי רב נ"רא ,בנ ב"ב רכזנ
 בר היל יעתשיאד דישדרא זימרוהמ ח"ר יל
 ךרּכ: מ אוהש ג"ר "יפו רקעי רפ והא

 ,רישדראד תוינמלוש

 ,ארגהמ אייח

 ארוסב חכתשאר אטיג אוהה ,זטק תומביב
 רב ןנע אנא אתמ ארוסב יכה היב ביתכו
 אעררהנ דעו ארוסמ ןנבר וקדבו --- אייח
 ןנעמ רבל אנירחא אייח רב ןנע הוה אלו
 היה ןנע ונבש םש עמשמו ,ארגחמ אייח רב
 ימיב היהש בתכ ןיסחויבו ,אברו ייבא ןמזב
 ,אכ תובותכמ ותיארש רשפאו לאומש
 רמד אניד יבמ קיפנד ארטש אוההש
 ןנע בר אתארמ היב בותכ הוהו לאומש
 אוהש ןיסחויה רבסש רשפאו ,אייח רב
 ןיכייש םניא תמאב לבא ,ארגחמ אייח רב
 רחואמ ןושארהו ,ח"ת היה ינשה יב ו"לז
 ,ח"ת היהש היאר ןיאו

 א ינו א

 5אומש ברו אוהש רפוסי ,ט תינעתב

 תימק יחיכש ווה חונמ רב ה"רו ידיא רב

 אברד
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 ברד הימקל ותא הישפנ חנ יכ ,אברד
 אתעמש והל רמא הוהד תמיא לכ ,אפפ
 ,ידדהא יזמרמ ווה והל ארבתסמ הוה אלו
 תא דיחכאו אמלחב היורקא ,היתער שלח
 ירטפימ ווה יכ רהמל | ,םיעורה תשלש
 ןיסחויבו ,אמלשל ןנבר ילזיל ל"א הינימ
 םייקתנש ארמנב רכזנ אלו ,ותמש בתכ
 איניתסוימ אייח ר"א ,ביק םיחבזבו ,םולחה
 ,איניתסוומ ס"קד | תסרגו ,אישנ ריעשב

 ,םוקמ םש אוהו

 .(האדוופ וא) ,האוורפ אייח 'ר
 אתולג שיר יבל עלקיא :חל ז"ע רכזנ
 היל ותיצת אל והל רמא דיבז ברו --
 וכ

 .יארופיצ אייח 'ר |
 הלרע ימלשוריכ ימא 'רד ודימלת היה

 היהו .ימיא 'ר ימוק ביהואש ב"הר ג"פ
 רב  היגנח "רש אי"פס תומורתכ ]הכ
 הילר .קובנ ,,אתרנבע .,ךבע הוה .ירבכע

 ןמש רנ ול אלימ ונממ ךלהשכ אירופיצ
 ח"ה :אדבו'פ םילחת \ 'דמבו ,'וכו הפירש
 ל"א ארוסב םיטח ןבזמל ליזא הארופיצ
 רמאת םיטה תונקל הצור התאשבכ ןתנוי
 בתוב ר"הפכה רפו קפה .רנא  ןירוקש
 בשחו יארופיצ אנוה כר ךרעב ןייעל
 היה ןושארה תמאב לבא ,אוה דחאש
 ודימלת היה יארופיצ ה"רו ימא 'ר דימלה
 ונחו* ירד

 ,האפסומק אייח 'ר
 = אפס פר המשא ; :חל .יהאיב ' רבזכ

 אייח 'ר רמאד אה והל עימש אלו
 ,רק .תומביבו | ,ברד הימשמ האפסוטק
 ,האפסוטק אייח רב הבר וניצמ

 ,ארק אייח 'ר
 נב"שר םשב רמא רדד"פ ר"כיא רכזנ

 ורוקמו ,שורק ןיי לטב ק"מהב ברחש םוימ
 'ר סרג םשו ו"ה ר"פ הכוס ימלשורימ
 ,הרקל רב הדוי

 להבא לד הירב רכ ייפליח!יר---האוורפ אייח 'ר

 .אתייח

 רפסבו ,ק"ומ ףוס אתייח רב יול 'ר
 ו"ה ד"פ תיעיבשב םילשוריו ןויצ תבהא
 אב רב אייח 'ר םש ורמאש המש רעשי
 ,יול 'ר יבא אתייח אוה ,התייח רמא

 .אליח 'ר
 םשב אליח 'ר ןיאיבמ ד"הסו ןיסחויב

 יה םש ייכ פ"מ אוהו ,ד"פפ ז"ע יאני ''ר
 יאני 'ר םשב יליי 'ר םש אבומ ןכו אליה
 ,וכרעב ראובמכ אעליא 'ר אוהו

 ,(אתיירגד אנת) ,ארגא רב אפליח
 'ר ט"פס ק"ב אתפסותו : הק תבשב

 רב אפליח םושמ רמוא רזעלא ןב ןועמש
 ,ירונ ןב ןנחוי 'ר םושמ ךמאש ארגא
 אבא םושמ רמוא יפלח אבא א"פ ר"אדבו
 אנה לש םש אוה יכ הארנו ,ויבא תרגח
 | : ,דחא

 .ידיא רב אפליח

 רב] אייח 'רו אוה ומ"פר ר"קיו רכזנ

 חיהד"פ ר"כיאבו ,יסוי 'ר םשב ורמא [אבא

 .םיונשב רמאמה אתיא

 .איורק ןב אפליח אבא
 (לדנאמרעקוצ) ד"פר ש"עמ אתפסותב רכזנ

 ,היורק ןמ היקלח אבא ונלש אסרג לבא

 יתבר 'פפ רכזנ .הימורד אפליח 'ר

 .בו"ס םכמחגנמ יכנא 'פ

 מ"ב וגב 'ובלח 'ר .יאקמוס רב יפליח

 ,בדאנ"פ

 ,אפליא ךרע .יפלח וא ייפליח

 הבא ירד הירב רב ייפליה?ר

 הילק תיעמש רמא ב"פר םירוכב רכזנ
 םיאישנה לכ ימלשוריבש עודיו ,שרד יברד

 ןוכנ  רתויו  "יבר, .םתס םשב | ןיארק
 תיעמש | גב"פס לאומש שרדמ תסרגבכ
 'מבו ,ש"יר השע = ך"מסמו: "יבפד , הילק
 ר"שב אתפלח 'ר סרג זדוכ"פ םילהת
 ,ובייא

 'ר



 .ירטז רב יפילח 'ר
 ,אסיי .'ר  םשב . :רמא :: לק 'כ"דפב

 םשב זט"פר ר"קיוב אבומ הזה רמאמהו
 ש"ע חידד"פ ר"כואבו ,יריא רב  יפליח
 .יפיא .'ר םשב היכלב רו .,ריבז רב ובלה

 ,ארגא רב אפליח ךרע .יפלח אבא

 רב יפילח 'ר ךרע .דיבז רב .יפלח
 ,ירטז

 .איורק אפילח אבא
 ,אבא רב אייח ''רמי "עב" בל

 ייפילח רב אבא ינת  א"ה ר"פ ש"עמבו
 אוו רב אייח 'ר -- יאדוב א"דב .יירק רב
 ןאמ רמא - ןיקרפמ ןותמחו ימורב הוה
 אוהש רשפאו) ,ייריק רב יפליח ןל ירוהד
 ןכר כ"פ ןשיה םילהת 'רמבו  .(רוע םש
 ,(ינשה האישנ י"ר לש ונב אוה) לאילמג

 ללפתיש הייורק ןב אפלח אבא לצא ךלה
 , ,וילע

 .יאקליח
 ,: ק תובותכ יאקליח רב הישרשמ בר

 ,,חל ןילוח יאקליח רב אמס

 .אנינח ךרע ,אנניח

 ,אפיא ךרע ,אפיח

 ;יאניכח 'ר

 ןב איננח 'ר םשב עדונה אנתה יבא
 א"ררפ רכזנו ,ח"מ ר"פ םיאלכ יאניכח
 ר"הסבו ,יאניכח 'ר םשב ממ"פו אמ"פ
 'ה םשב רמא ארומא "יאניכח "ה איבמ

 םש לבא ,עירזת ןשיה .אמוחנתמ יול
 'ר  איחעירזת רעבוב  אמוחנתבכ ל"צ
 ,ל"ר םשב היכרב

 .ע"הוא ימכח

 המחה ךלהמ ןינעב :דצ םיחספ ורכזנ
 ,ונירבדמ םהירבד | ןיארנ רמא יברו
 ןב םירמואש א"ה ח"פ ב"ב ימלשוריבו
 אבומו השורי ןינעל תחאכ ןיוש :תבו
 ,:וטק תבש

 הבל
 ימלשוריכ בר םשב רמאש וניצמש ףא

 11 ובלח :יף--:יהטז חב .יפילח יל

 ק"מ. ,ט"ה ג"פ תינעת | ,ם"פס תוברב
 היה לבא ...,ר"ה ב"פ \: הלוגמ) תו וב
 /אוהש . :רס . תומביכ .אנוה . ברל חמש
 לרונ. ברו אהבו .הכ אבא בה .ירבה םש
 אחא ברו ,ה"רד היקריפמ רוקעיא םלוכ
 והלוכו אניוה יבס ןיתש .רמא בקעי רב
 ,ונממ ץוח רוקעיא

 תוכרבכ ה"רא ובלח 'ר דימת וניצמו
 תובותפכ";,וּפ .ק"ומ ;\ טפ - די.הליגמ =( בט

 אבוהשכו : ,:.חצ :ןילוח: =זימכיו:חי ב

 52 תפס: חינהל  וצרו רפקהל + יאל הר
 רמאו דיעהו םש ובלח 'ר זא היה ותטמ
 אאירופא בתימל יעבד ה"רל היתיזח אנא
 ,:'בל תוחנמכ .'וכו הילע תם חנומ .החו
 ,ם"קד תסרגל ,הכ ק"ומב אוה ןכו

 ודימלת אירוג רב אמח ברמ לביק ןכו
 ב"פ הליגמבו) : חי הליגמ ,,זל תבשכ ברד
 *(בר םשב [אבא רב] ובלח 'ו רמאמה ב"המ

 האהיב  אלועמ.י לבוק ..זכו ..י ,,המ.ןילוח
 םגכ קיגמ ה תלינמב

 ףאו ןנחוי 'ר ייחב דוע י"אל הלעו
 וניצמ לבא פ"אפ ותא רבידש וניצמ אלש
 תובותכבו ,ןנחוי 'ר םע קלוחש :הל ז"ע
 רביופוימ :ירו:יאריזע ידי: .ובלח "רפיק
 והיימק ותייא ארתא אוההל ועלקיא אנינח
 עלקיא הנשל -- ספלאכ הוהד אקסרפא
 רטפנ א"רש עודיו. = ,םתהל :רזעלא 'ר
 .יחה"ה א"פ תוכרבו ,י"ר םע תחא הנשב
 ןכו ןנחוי 'ר םשב לאומש 'ר וכלח 'ר
 ם"פ םיאלככ ימיא 'רמ לאשש וניצמ
 ;ג"ה

 רמשמ רמאש ,בי תוכרב וניצמ ויתובלה
 ןכישש ימ םנכנה רמשמל רמוא אצויה
 ד"כ ינה המא ;םכ ""םשוק רבו מש תא

 ,המלש רמאש תוננר ר"כ דגנב אתינעתד
 אימו אתייגורפד ארמח רמא :זמק תבשו
 ,לארשימ םיטבש הרשע וחפיק תסמוירד
 ,דוה ומודרקב קסעתמ רמא ,דנ אמויבו
 ם"וכע רטלפ ר"מל וליפא רמא : הל ז"עו
 םוי רמא א"פר הליגמ ימלשוריבו ,'וכו
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 לע .חיכומ אוה היה המחלמ :םוי 'גי
 ,ומצע

 רב = לאומשהי "הס לכק ההפאה "פרדו
 ובלח 'ר רמאש א"ה א"פ הליגמכ ינמחנ
 בי"ב ןבז ,גב"שר ימוק תיבת" ןיאינבי ןלנמז
 הנתנש בקעי האר המ נב"שרמ יעב ,גבק
 ןתנוי 'ר נב"שרל רמאו -- ףסויל הרוכב
 אמוחנתכ נב"שר םשב ,רמא ךכ אל ךבר
 ,בכהאראו  ,גידחלשב ,חי תישארב

 ןירפקב רטפנש ימא 'ר תריטפ ירחאו
 יפנכ תחת וימי ףוסב ותבישי םש היהש
 לורה .ישארמי וכלה ''ר/ היה. הבא "ה
 'רל אלילג ינב וחלשש ,ם ןיטיג וניצמדכו
 אלו נכה"בב םישמוחב תורקל והמ ובלח
 אחפנ קחצי 'רל לאשו אתא ,הידיב הוה
 אתא ,הידיב הוה אל (לודג ןקז זא היהש)

 ר"אד אהמ והוטשפו ,אשרדמ יב לאש
 .'וכו ןתנוי ר"א נ"ב לאומש

 ימלשוריכ אירבמב היהש הארנ ומוקמו
 'רל ובלח 'ר רמאש א"ה ב"פ תינעת
 ,רבע ךרעצו ןמיע קופ (ינשה) אישנ ]דוי
 אירבטב ומוקמ היה האישנ י"רש עוריו

 ,וכרעב ראובמכ
 ' וניצמ ומשב םירמואה

 ,ג'ה ט"פ םיאלכב אנימז
 יהו ,ותדא"ה וא''פ תוכרבּכ חופרב ה

 רמאו ,ג"ה ם"פ םיאלכ ולאש היכרב
 ,חדג"פ ר"כיא ובלח 'רל יתבשה

 אמותנתו "ומשפ ןהכה" = היברבא 'ר
 | .זידךתולעהב

 'רו אנהכ רב אבא 'ר הל"פס ר"קיובו
 ףךמאטהו | ,בר .םשב בל "רו 'היברב
 .יאליע 'רב אבא 'ר םשו ט"פס תוכרבב

 אמוחנת ומשב םולש רב יולה הדוהי 'ר
 יש "רפופ\ ,מ : םירדנבג :%המדתורלות
 ובלח 'ר אנהכ בר זירבא קפנ שלח ובלח
 ,'וכו יתא אקד אכיא אל שיאב

 ,הנוח רב ובלח 'ר
 אוה לבא ,ג"פר ריזנ ימלשוריב רכזנ

 "ב קרמ ם1 אכבומ ךמאמה יכ''פ"מ

 רב אבא

 הכרה ר אנה רב פלה 'ר

 (אנוה בר) הנוח 'ר | ,ובלח 'ר םשו  א"ה
 .בר םשב

 ,נח רב וכל ה
 םשב רמא א"ה ז"פ תוכרב ימלשוריב

 םגש הארנו ,הילע ביתמ תשש ברו ,בר
 ו םשב הנוח בר יבלח "'ר ל"צ ןאכ

 .יאקמס רב אפליח רב ובלח 'ר
 הרוהיייר םשב רמא . בדאנ"פ ר"ב רכזנ

 ,ןומיס 'רב

 ןח רססב ובלה ₪
 'רש \רפוסי טדכ"פ םילהת שרדמב

 ןתי ל"א וילע ללפתיש וילא ךלה לאילמנ
 אסרגה ןשיה םילהת שרדמבו ,ךבבלכ ךל
 ,היוורק רב אפלח אבא

 ,בולח
 ,;וטק תבש בולח רב אנוה בר
 ,: טצ ןילוח בולח רב קחצי 'ר

 ,: טלק תבש ןוולח רב אנוה בר .ןוולח
 ,הקולח

 רבי/ו(קחצי יה: .ם'קד תפרגו) קודצ 'ר
 .,חע אמוי הקולח

 ,(הבדטי"פ .עשוהי ,רשא תלחנב ריע סש) ,ילח

 ההיפ ןירדהנס  ילח ןב ןתנוי 'ר

 ,יפינלח וא יסוגלח
 'פ חלשב אתלכמ יסינלח ןב איננח 'ר

 איננח 'ר ל"צו ם"ט אוהו ,ילא קעצת המ
 .םש טוקליבב יאניכח ןב

 ,ז"טי"פ ר"ב רכזנ .ןופלח 'ר
 ,אתפלח

 ,עדונה אתפלח ןב (םתס) יסוי 'ר
 ,ה"הס ג"פ תוכרב אתפלח ןב לאומש 'ר
 ,ןיצקוע ףוס הנשמב אתפלח ןב ןועמש 'ר

 ,אתפלח 'ר
 עזגמ רצנו ,יסוי 'ר עדונה אנתה יבא

 ףופ  תינעה . יטלשוהיב בכר ןב בדנוי
 ב"ה

 ה"מ ב"פ תינעתב ,א"פ הנשמב רכזנ

 השעמ



 אתפלח 'ר

 ןב היננח 'רו אתפלח 'ר ימיב השעמ
 רמגו הביתה ינפל דחא רבעש ןוידרת
 ,וטא וירחא ונע אלו הלוב הכרבה תא

 ג"ר תא הארו תיבה .:ןמוב "דע דה

 יסוי ר"א ,וטק תבש ונב תודעב ןקזה
 יסוי 'ר לש ויבא) אתפלח אבאב השעמ
 יבירב ג"ר .לצא ךלהש (י"שר | ,ומש אתפלח

 ונחלש לע בשוי היהש ואצמו אירבטל
 ןברב ינא רוכז ל"א -- ףוזינ ןב י"ך לש
 הלעמ ג"ע רמוע היהש ךיבא יבא לאילמג
 תבש אתפסותב אוה ןכו ,'וכו תיבה רה
 ,וט"ה ה"פ םירפוסו די"פר

 :"ר תא תוארל רוע הכזש ףא הנהו
 ןמזב םישלשמ הלעמל היה כ"א ןקזה
 ק"ב ארמגהל אקפסמ כ"פעא ,ןברוחה
 אתפלח אבא ךלהשכ יפוי ר"א ורמאו ,ע
 הרות  רומלל  :ירונ\ 1 078
 ,אתפלח אבא לצא נב"יר הל ירמאו
 קלוח ע"רש אלא -- הלכאש ירה ל"א
 ב"ב ,גי"ה א"פ ש"עמ אתפסותבו ,רבדב
 לצא נב"יר אב רפואה ומ ב
 ךכ רמוא ינא ףא ל"א -- אתפלח [אבא]
 אתפסותבו | ,'וכו רמוא אביקעש אלא
 לצא גב"יר אב יסוי ר"א ה"פ .תולהא
 ,רהטמ אביקעש אלא -- אתפלח אבא
 אביקע " רבח היהש ןיאור ונא הזמו
 ו ימיש ןעי הזו  ,"אביקע, וארקש

 רודה % ,וירבחו ע"ר - ובשחנ
 ,ןברוחה םרוק םג ויהש אוהה

 ה"ר שרופמכ ירופיצב שירה היה אוהו

 אתפלח 'ר גהונ היה ךבו :זמ תינעת וב
 ןב .היננח .'ר גריבח היה ןאו "  הרובוטב

 ,םש שרופמכ ינכיסב שירה ןוידרת
 יסוי 'ר ךאו ול .וניצמ אל םידימלת

 אתפלח אבא םשב דימת וריכזי ונב
 י"רא ,דל הטוס וניצמ ןכו ,ליעל אבומדכ
 איננחו איתמ ןב רזעלא 'רו אתפלח אבא
 ,'וכו םינבא ןתוא לע ודמע יאניכח ןב
 לע ודמע ולאה םימכחה השלשש ותנוכש רשפאו)
 יאניכח ןב היננח יב דחא ןמזב אל לבא םינכאה
 ,(אתפלח 'רמ רחואמ היה
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 וליפא יסוי ר"א ,פ ןירדהנסבו
 יסוי 8 :זי הליעמבו | ,ןהיניב אתפלח
 םהא ןילוכי םייק אתפלח אבא היה ולא
 ? הגירהל/ ךנב 1תהל 'ףמול

 אתפסותב שרופמכ םימי ךיראהש הארנו
 ידב < השעמ יסוי ר"א בפרו בלב. םילכר
 שרח עב"אר לצא ןיבשוי ויהש םינקז
 בבשי 'רו ןמגרותמה תיפצוח 'ר | ,ירופיצב
 ס"לב היה הזו ,אתפלח [אבא ל"צ] 'רו
 ,כ"חא וא רתיב תרירמ וליחתהשכ

 ויבא אמ "לע בשה סוייר רגבה
 ,וכרעב שרופמכ ירופיצב

 םינב אלב תמש רחא ןב רוע ול היהו
 ימלשוריכ ותשא תא ויחא יסוי 'ר םביו
 אתפלח ןב ןועמש 'ר לבא ,תומבי שיר
 ,וכרעב שרופמכ ונב היה אל

 .אתפלח 'ר
 שרופמכ יסוי 'ר לש וינב תשמחמ רחא

 םביש : חיק תבשבו תומבי שיר ימלשוריב
 ול הדליו תמש ויחא תשא תא יסוי 'ר
 '4 בדק"פ םילהת שרדמבו ,םינב השמח
 רשפאו) אתפלח 'ר םשב לב"ירז ןומיס
 הדומ אוהשכ ד"וב | ,(הז אתפלח 'ר אוהש

 ןכ וניא ה"בקה לבא -- אלוקיפס ול ןתונ
 ויבא ייחב תמש בתכ ןיסחויבו | ,'וכו
 ק"ומבו ,םש אצמנ אלו י"פ תוחמשמ
 2 לש ונב תמש השעמ ךא רכזנ ,אב
 'ר ךרעבו ,ומש רכונ אלו  ,ירופיצב יסוי
 לש ונב היהש יתראב אתפלח ןב ןועמש
 ,הז אתפלה 'ר

 .(ארומא) ,אתפלח 'ר
 יתיימ .אתפלח 'ר  ,טדו"פ ר"ב רכזנ

 ,'וכו הלילבו םויב לושמלו אכה ןמ הל
 ,אפיסמ הל יתיימ לאומש 'ר םשב ןינח 'ר
 אתפלח ר"א ג"פ ר"הקו ,חדחי"פ ר"ש ןכו
 םילהת 'דמו ,'וכו הח"בקה לש ומש ךרבתי
 ,'וכו ובייא 'ך םשב אתפלח 'ר  זדוכ"פ
 סרג א"ה ב"פ םירוכב ימלשוריב לבא
 ,והבא 'רד הירב רב ייפליח

 יבר
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 .היננח רפכ שיא אתפלח (אנא וא) יבר
 הרשע רמאש ו"מ ג"פ תובא רכזנ

 היורש הניכש ההותב ןיקסועו ןיבשויש
 .'וכו דחא וליפאש ןינמו --- םהיניב

 אינתד  ,רצ:.מ"בב מ"ר  הימלהי היהו
 םושמ רמוא איננה רפכ שיא אתפלח אבא
 ר"א ם"ה ר"פ םילכ אהפסותבו מ"ר
 תא יתלאש היננח רפכ שיא אהפלח
 'ר לש ונב תא לאשש היננח ןב ןועמש
 ,'וכו ןוידרת ןב אנינח

 אפילחת 'ר ךרע .בקעי רב אתפלח 'ר
 בסעי רב

 ,אנהכ רב אתפלח 'ר
 5. וניצמצ ודחרש -יייח- אטוחנת .רבזנ

 ,הכדאריו םש אתפלח רב ןהבה יול

 .אניוק ןב אתפלח 'ר
 םיחינופ =ןירישבמ | אתפסנתףפמב

 ,אניוק ןב אתפליח לדנמרעקוצ אתפסותבו

 ' * ,.לואש ןב אתפלח 'ר
 ,ויהה"ה א"פ תוכרב ימלשוריב | רכזנ

 "הב \ם"פ :תורשעמ = ,ר"חפ .ב"פ האפ

 איה בפ  .םירוכב = הת יפה תומורת

 ,ב"ה ר"פ תבש /(ז-וב"'פ םילהת 'דמב אבומו)

 'ר ינת ןושלב ןלוכבו ,ט"הר א"פ ק"ומ
 היהש ןיאור ונא הזמו ,לואש ןב אתפלח
 ילבבבו =. ,תותיירכ .  םינושה | םיאנההמ
 ,י ק"וטב אפילחת 'ר לע .ומש שבתשנ
 ןיאש ןיושו לואש רב אפילחת 'ר ינת אהו
 ,ש"ב אתפלח 'ר סרג ם"קרבו  ,ןילישפמ
 לואש רב אפילחת 'ר אינתד : גצ םיחבובו
 היה אלש (א םיתועט 'ב לפנו ,רמוא
 רמאמה אבומדכ 'וכו 'ר יינת ל"צו אנת
 שב אתפלח ה. ליש ב. =( ,תוסבמב
 וס ות םנכ

 רב .אפילחת .'ר. ינת גב .הליגמב ןכו
 רב אתפלח 'ר ם"קד תסרגכ ל"צו לאומש
 ינה ורמאש ,טכ תוכרב רכזנו | ,לואש
 | אתפלח ר"א ימ דגנכ אתבשד עבש

 היקלח 'ר---היננח רפכ שיא אתפלח 'ר

 לע" דור רמאש תולוק העבש רגנכ ש"ב
 ,'וכו םימה

 אנוה ןמד--הוה ןמד אתפלח 'ר
 ,(אפיח ןמד)

 בל נח 'ר | ל"א -+ רפ/ךיטיגב
 רמא יכה (אפיח א"פ) אנוה ןמד .אתפלח
 = רימעבש תיצרקו ,אצת אל םלועל ןובובא
 הזה רמאמהו ,האטח ימב תלסופ הניא
 ןיטיגו ,ט"הר ג"פ תומבי ימלשוריב אבומ
 יאתפלח 'ר םשב ןנחוי 'ר ג"הר ט"פ
 ,הוה ןמר

 .אירסק אתפלח יר
 ו הושפשבו | ,איהנ"פ רב ..רכזנ

 םשב אירסיק אתפלח 'רו אנוה 'ר אי"פ
 בישר

 ,(איבנה והימרי יבא)?,היקלח

 נ-ליפ רקינ היקלח. רב 'קחצי 'ר
 ,,ב אמוי היקלח רב ימוינמ 'ר

 .היקלח יר
 .(הדגא ילעב ילודגמ ימלשורי ארומא)

 ירמאש וניצמדכ ןומיס 'רד ודימלת היה
 ן,ה"ה א"פ םילקשב ןומיס 'ר םשב דומת
 הבה 'םפ ,הדחי"פ ר"ב ,ב"הייה"פ, תומבי

 ןישוריקבו ,ט"ס ,ה"ס ג"ס םכמחנמ!יכנא 'פ

 רו אירי מיס "רו היקלח 'ר ': גל
 ..ש"כל הינפמ ןירמוע הידמול ינפמ ח"וק

 ב"פ םילקשב אחא 'ר םשב רמא ןכו
 יה

 .תדגאב ןיבא 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 :ןבל שפט רקיה רמאמה אל"פס תישארב
 ןב ול שי םירמוא ןהש ןינרקש לש
 :הארשכ םהרבא לש ונב םא המו ,ה"בקהל
 ךדי חלשת לא חוצ דימ -- וטחושל אבש
 רחינמ היה ןב ול היה וליאו  ,רענה 'לא
 ,'וכו םלועה תא ךפוה אוה היה אלו

 ,ע"פ תישארב תדגא ומשב ןיישא ר
 ןר-'פ ריב ומשב פהנפ"ר
 .אמוחנת ומשב אמח רב ןהכה םחנפ 'ר

 ,זלדאריו

 בורקו



 אינורגהמ היקלח בה .היקלח אבא

 ימורדה היקלח 'ר אוהש רמול בורקו
 ובר םוקמב דולב םורדב היה ןומיס 'רש עודיב)
 'ר א"םישודק אמוחנה אבומדכו ,(לב"יר

 'ר םשב ימורדה היקלח 'ר םשב םחנפ
 .ןבואר

 .לגעמה ינוחד הירב רב היקלח אבא
 תינעתכ םיאנתה ןמוב לודג 5 היה

 היבגל םיחלוש ויה רטמל וכרצוהשב ,גכ
 וחלש א"פו ,ארטמ אתאו ימחר יעבו
 לע םימחר שקביש היבגל ןנברד אגוז
 הדשל וכלה ותיבב והואצמ אלו רטמה
 אמלש היל ובהי הדשב רדועש והוחכשאו
 ותכאלמ רמגשכ ברעל ,םהל הנע אלו
 אפתכ רחב ארמהו םיצע לש הליבח חקל

 ,ףחי ךלה ךרדה לכו אפתכ דחב ודגבו |
 ,וילענמב רבע רהנ רובעל ךרצוהשכ ךא
 תטשוקמ ותשא התצי ותיבל ךומס אבשכו
 הנושארב תיבה ךותל התלע איהו ,ותארקל
 בשישכו ,םיחרואה כ"חאו אוה כ"חאו

 ןתנש וארו ,ומע לוכאל םשקב אל לוכאל
 'ב ןטקה ונבלו תחא חכיתח לודגח ונבל
 ןנש ינא עדוי ותשא ל"א ,תוכיתח
 ,רטמל םיכירצש םימחר שקבנש ואב
 םחריש רשפא ימחר יעבינו היילעל הלענ
 הבומ קיוחנ אל ונחנאו ,רטמ ןתיו "ה
 תחא תויוזב רמע אוה ושע ןכו ,ונמצעל
 דריש דע וללפתהו תחא תויוזב איהו
 תויוזמ אב ןנעהש ושיגרה ןנברו ,רטמ
 ןמ ררישכו ,ללפתהל הרמע ותשאש
 ,ל"'א םתאב המל ןנברל ל"א  הילעה
 םימחר שקבי רמש | ונתוא וחלש ןנבר

 אלש םוקמה ךורב והל רמא ,ארטמא
 ןניעדי ל"א ,היקלח אבאל םכתא ךירצה
 רמ  ונל רמאי ךא ,םכליבשב אב רטמהש
 אנביהי יב ט"מ ,ןל .אהימתד ילימ ינה
 ' םוי ריבש ל"א ,ונל תבשה אל אמלש רמל
 ,יתבאלממ קיספהל יאשר ינניאו יתייה
 אבא ןוגכ קדצ לעופ ,דכ תוכמ ורמאש הזז)

 דח לע אמילגה תאשנ ט"מו | ,(והיקלה
 תילמש ןעי ,אשמה תחת ותחנה אלו ףתב
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 ,ילאש אל יכהלו ילאש יכהל יאוה --
 לכו ךילענמב תרבע רהנל תאבשַפ ט"מ
 המ .עדוו יניא יכ ןעי  ,ףחי תכלה ךרדה
 ,חמשוקמ ךתשא התצי ט"מ -- ,םימבש
 ט"מו ,תרחא השאב יניע ןתא אלש ידכ
 עדוי יניאש ןעי  ,הנושארב איה התלע
 ,ךתא לובאל ןל .תירק אל ט"מו ,םכתא
 יניאו םכרובע םחל יל היה אלש עי
 ט"מו -- ,םנחב אתוביט קיזחהל הצור
 איהש ןעי | ,ךתשא | תויוזמ ןנעה קילס
 ןהונ ינאו םיינעל םחל תנתונו תיבב דימת
 םיעשר םירד ויה יתנוכשב םגו ,ףסכ ךא
 השקב איהו יתומיש םימחר יתשקב ינאו
 ,היה ןכו הבושתב ורזחיש

 רכזנ .א'וא ברד הירב היקלח בר
 ,אברל :השקה +3צ מ"ב

 ,איבוט וא יבוט רב היקלח בר
 רב לדיג :םל ב"בכ ברד ודימלת היה

 האחמ היל הוה (לדיג בר םתפ אוה) ימוינמ
 ברלו בר רב אייחלו ה"רל חכשא תוחמל
 ,והיימק החמו יבתי הוהד יבוט רב היקלח
 אל ול ורמא  ,ייוחמל אתא רדה ו
 ,זנ .ןיטיגבו ,רכו בר  דמא כה תיכורצ
 רב  .היקלח . ברו .היקלחה רב יטוינמ בר
 ןירדה יבנ יבתי רווה איי סב קת רך אוכומ

 רפכמ אתלמ היל עימשד אכיא יא ירמא
 ,'וכו אמיל םירצמ לש אינכס

 ןיבוריע = ,זצ תבש  וניצמ  -ויתוכלה
 דוק  םיחבזכ ל"צ  ןכוא הס אמא : חב
 ומחל אצמ הנממו ותמדא דבוע היהו
 רינ אעראד אנרק ול היהש :הכ תוחנמכ
 ירת דח לע הדבעו היצח ערזו היצח
 ,אדימסל םיטחהל ןיבזמו

 היקלח ."ף ךרש) .יםמ היקלח ה
 .(םתס)

 ,אינורגהמ היקלח בר
 ףיקתמ ,ח תוירוה  ,,ח- תומבי .רכזנ

 ,וכו- אנמחה .בתכה .אמעמ

 אבא
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 , ית ,היורק ןמ היקלח אבא
 רמאש ג"ה ר"פ ש"עמ אתפסותב רכונ

 אתפסותבו | ,'וכו ןישוע ויה  הנושארב
 ,אוורק ןמ אפליח אבא סרג לעדנאמרעקוצ

 .אמח

 ,אל ז"ע אמח רב אבא
 ,חפ תבש אמה רב ימודבא

 ,ל מ"ב אמח רב ארא בר
  ןכ םיחפפ אמה רב יפא.-ה

 צ קיב אמה רב יאיר

 33 .תוכרב יאט" הבי: אירוג

 ,:חע אמוי אמח רב אריעו

 ,ץדטה אפה רב נינה ירה

 ,דנ ןיבוריע אמח הב ףסוי בר

 ;פ"ה ובייפ יםירובפ, אמח "רב בסלעי 'ר
 ,זט תינעת אמח רב יול 'ר
 .דמ .תוברב "אמח רכב אפלוע רמ

 ;ןמק .ב"ב. יאמה רב וסחמפ 'ר

 ,ךס-'תוכרב אח הכיר

 ,תסח יבר

 אמח 'ר -- יאנתכ :הלק תבש רכזנ
 י"שר תסרג אוה ןכו | ,'וכו הדלי רמוא
 רשפאו ,אבא 'ר ס"קדבו ,תותליאשמ
 .איעשוא 'ר יבא אמח 'ר אוהש

 (םתפ) אמח בר
 ,אעררהנמ אמח בר אוהו

 םהה:': ררימלת .תעוחל .ףוע = הבז אוה
 אדפח ברל אמח בר ל"א כ ריזנכ ארסח
 השחכה ןיא אברעמב ירמא --- רמאק יאמ
 אבר ינפל כ"חא בשיש רשפאו ,הנומב
 יאדרו אמח ברל פ"ר ל"אש ,ופ תובותככ
 ,'וכו אברד הימשמ ןתירמאד

 ר"א אמח יבר :זמ תינעת וניצמש המו
 ג"הב אבומש ומכ ל"צו ם"ט .אוה רזעלא
 םימעפ המכ רמאש א"רא אחא ר"א ף"ירו

 תבית ראשנ ןכלו ימלשורי היהו  ,ומשב
 םשכי דימת ארקנ אבח בר לבא \ "יברו
 תינעת :רניצמשי הסוי ,ילבפ היהש "בר,
 אמח ר"א ל"צ אנינח ר"א אמה ר"א ו

 .(אתיירבד אנת)

 אמח .בר--היורק ןמ היקלח אבא

 רורזיפ םופדב אוה ןכ יכ | אנינח רב
 :איצניוו םופרב שבתשנו | אנידנטשוקו
 ;ם דבי אבוטדכ

 :אהביתמ שירה תויהל הכו אוהו
 ג"ח ג"'שרד תרגאב אבומדכ אעדרהנב

 :רתבו ל"זו ,ץנייאמ םופד ג"ב חסונ ג"פס
 "וכלמ (זסות רטפנש) קחצי רב ןמחנ בר
 ביכשו אעדרהנב אמח בר םינואג המכ
 :(:חמ תועובשב) ןנירמאד ונייהו חפרת תנשב

 [קכוא יהוה . .א"רכ רדיבעד = אנויד אוהה

 .אנא ליזיא ל"א הירתאב ןנברמ אברוצ
 הכלה תילד אתרגא אניתיימו אתביתמל
 ייאה ל"א אמח ברד הימקל אתא א"רכ
 ,ריבע א"רכ ריבער אנייד

 :דה"סו | ןיסחויה  תוטשפב םיאיבמ ןכו

 ב .אעררהנמ ..אמח בר . ל"זו
 יל"צו) םינש ו"מ | אעררהנב הבישי שיר

 ' .(םינש אב

 ל"זו ד"בארה תלבק רפסב אבומ ןכו
 "'ד אתירבמופב הבישי שירל היה י"בנר
 תומ ירחאו -- ז"יק םיפלא 'ד תמו םינש
 אעררהנב הבישי שיר היה י"בנר

 תנשב
 "רסחו)

 בלק, א"ד תמו (אמה בר תבית
 .(הלק ל"צו)

 +ךי ןיררהנפב שרופמ ןכ  תמאבו

 "אמה .בר,י יעדרהנר יארומא ורמאש

 :רמאי 499 דצ ב"חב ץערג םכחה לבא
 שרנב אתביתמ שיר פ"ר היהש תץעבו

 .אמח בר אתירבמופב שארה היה

 ,אעדרהנמ

 :םינושארה תורוד לעב םכחה ברה ןכו
 לכ טה . ברש: . בתוכ .א"פפ  .ב"חב
 ,י"בנר רחא אתידבמופב

 "ורמאי םתומכש םימכח לע אלפלו

 ג"שרד .תרגא חסונ  קיתענו | ,הזכ :רבד
 רדס  .חפונבו = ,ןשיה = ןיסחויב = ספדנה
 .אתירבמופב י"בנר םש ל"זו  ,םימכחה
 ףתבוה2= "פרת תנשב בינשו םינש 'ד

 :םינואג המכ אתידבמופב וכלמ | י"בנר
 "ןנירמאד | ונייהו חפרת תנשב ביכשו

 קרפב



 אמח בר

 רבעד -- אנייד אוהה ןיעבשנה לכ קרפב.
 םתה ןנברמ אברוצ אוהה הוה ,א"רכ
 תילד אברעממ אתרגא אניתיימ אנא רמא
 ,אמח ברד הימקל אתא א"רכ אתכלה
 י"בנף "רתבו ל"צו' ,רפחב הקלו תמאב]
 אעררהנב אמח בר םינואג המכ וכלמ
 ןנירמאד | ונייהוה חפרת תנשב ביכשוו
 א"רכ רבעד אנייד אוהה :חמ תועובש
 ל"א הירתאב ןנברמ אברוצ אכיא הוה
 -- אתרגא אניתיימו אתביתמל אנא לוזיא
 ,אמח ברד הימקל אתא

 ולטבתנ רבכ זא .אמח בר ךלמשכ יכ
 לבבל ואב י"א ימכח לכו י"אב תובישיה
 בר לבא ,תומוקמ המכב יתראב רשאכ
 ,אתידבמופב אלו אעדרהנב ךלמ אמח
 האלה תואחסונה לבב ןואגה רמאי רשאבו
 דיבז בר ךלמ (אמח בו רחא) הירתבו ל"זו
 ךלמ הירתבו וצרת ביכשו אתירב םופב
 ךלמ אמח בר םאו .,אעדרהנמ ימיד ברו
 וירחאו ל"צ היה כ"א .אתידב םופב כ"ג
 ךלמ הירתבו רמאי רשאכ דיבו בר ךלמ
 ךלמש רמא אלו אעדרהנמ ימיד בר
 לבא .,ומצעמ עודי הזש ןעי ,אתידבמופב
 ךלמ אמה ברש וכרד" הרש" תמאה
 ןואגה רמאיש המ  הנוכהו :,אעדרהנב
 (םיטכהה רדסו ןודנולו ןשיה ןיסחוי הסונב)

 המכ. .אתידּבמופב :וכלמ "בנה 2( התבו
 הכלה אתירבמופ תבישיש ונייה ,םינואג
 ותומ ירחאו ,אמח בר ייחב אעדרהנל
 ןואגה .רמא רשאכו ,אתידבמופל הבש
 ה"ר רטפנש םוימ ונייה) ןינש ןיליא והלוכב
 אוה אברד תביתו יתימאה שוריפה הז ארוסב

 אתביתמ אדח אלא הוה אל | (תועט
 רדה .;אבר ..ביכשר .רתבו .אתידבמופב
 ךא התיה אבר תבישיש עוריו ,וגלפתיא
 ומכ הז לבא ,אתירבמופב אלו אזוחמב
 ייחב הכלה אהירבמופ תבישיש ונרמאש
 ךא םרוג םוקמה אל יכ אזוחמל אבר
 רתבו שוריפב ןואגה רמא רשאכו ,םשה
 אתידבמופ ןמד אזוחמב אבר ךלמ ייבא
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 ,רורב הזו הוה
 שירה היהש תומוקמ המכב וניצמ ןכו

 אמח בד" ירהמאש" :םכ "תוכרבכ ךושפ
 םיכר איצוהל אחספד אמוי ילעמב ליבמ
 ירגנובאל ארש אמח בר .ביק"ומו ,ןתבוח ידי
 ,מ"הוחב .והל דבעימל אתולג שיר יבד
 ביהיד ןאמ יאה אמח בר רמא : נע מ"בו
 רמימא רמא -- היל ןבזמל הירבחל יזוז
 דיבז ברד הימק היתעמשל אתירמא
 מ"נה אמח בר רמאק יכ רמא אעדרהנמ
 הימשמ רמימא רמא" הפ. תובותבבו וכו

 היה רמימא םגש ןעי הזו ,'וכו אמח ברד
 ןגשתפ ישוריפב יתכראה רבכו ,אעדרהנמ
 ,הזב .בתכה

 אנידב רמאש ,ז ב"ב ויתוכלה אצמנ ןכו
 :ן םשו היל רמאק ןירב -- בכעמ אק
 אחא ברו היל ןניבגמ אל  ייובגא רמא
 ברכ .אתכלה והלוכב .רמא אברד הילב
 ןישודיקבו ,ה"ר הדומו רמא ,טכםשו ,אמח
 ייוקשא לכ -- הבהימ הבה לכ רמא ,ט
 רמא ,י תבשבו ,אוה םולכ ואל ןייקשא
 םשו ,תשש בר ירבד לע יאקו ,ארק יאמ
 הוה אתינללג הטמ הוה .אמח בה יב :זמ
 ןגברמ אוהה ל"א אבט אמויב הל ירדהמ
 ,ופ | תיבותכבו | .(אמח ברל ליצו) אברל
 אברד הימשמ ותירמאד יאדו פ"ר ל"א

 : ומ ןיררהנס וניצמ םיטרפה ויתורוקמ
 ןינמ (סרפ ךלמ) אכלמ רובש ולאשש
 הנעמ אצמ אל אוהו הרותה ןמ הרובקל
 רפמיא וילע רמא בקעי רב אחא ברו ז"ע
 ,יאשפטד אדיב אמלע

 אצמ ז"טפ ג"ח רו"רב :ו"האר חה"רהו
 רפסה השועו וניתובר לע לפנתהל םוקמ
 הממ הטמ הדריש אתידבמופ תבישי לע
 םימכחה .ןמ -ךא: "היה :!אמח ברופא ןעו
 רמא בקעי רב אחא ברש ןעי םינוניבה"
 אל םאה לבא ,'וכו אמלע רפמיא וילע
 היה .םאה | .ובישה אלש אמח בר קרצ
 ארמגה אלה ,ויפמ רקש רבד איצוהל לוכי

 ליקש



 אסיב רב אמח 'ר--איעשוא 'רד הובא אמח 'ר +8

 .הק תובותכבו ,'וכו אפורל הברה ןוממ | םוש ןיאש ורמא ףוסבלו ,ןינמ ירמו ליקש
 רשפאו ,והבא 'ר ש"ע רמאמה אבומ ,הרותה ןמ היאר

 ארקנו הבר היעשוא 'ר לש ונב אוהש | רגומ היהש :מס מ"ב וניצמ ותסנרפ
 ,אסיב רב אמח 'ר ונקז ש"ע | ולכש ז"ע שנענו * ,אמויב אטישפב אזוז
 ןתונ היהש וניצמ וכ תורוכבו .ופסכ לכ

 ישא 3 ,

 8 הב אסהח "ִר ,ןהכ היהש היעמשל תומורת
 אב 'ד .ם"ה ב"פ תובותכ ימלשוריב

 ךרע .איעשוא 'רד הובא אמח "'ר

 ,אהיביירב אמה" יד

 .ףסוי ברד הובא אמח
 הובא הינימ .יעב | ,אפ ןירדהנס רכזנ

 אוהו ,ןתנ רב הברמ אמה רב ףסוי ברד
 םירדנו ,דנ ןיבוריעב אברד וניקז יבא
 ,הנ

 .ארפק רב יבא אמח 'ר
 ס"ט אוהו ,ב"ה ו"פ תועובשב אוה ןכ

 ו ,היעשוא 'רד הובא אמח 'ר ל"צו

 ,ארפק
 ,אכירא אמה 'ר

 אבומ ןכ סקתת זמר ילשמ םוקלי רכזנ
 ונלש טוקליב אצמנ אלו לארשי רצואב
 ,אכירא אייח 'ר ל"צ ם"לבו

 .אבא רב אמח בר
 ,וירבד שרפמ נ"רו :בס תומבי רכזנ

 קוספ םכמחנמ יכנא '5 יתבר 'ספבו

 ,אבא רב אמח 'ר םשב יגח 'ר חכשתו

 .ןויצ חילש אדא רב אמח בר
 תקלס יכ ןמחני ברייל"א :  הכ הציבב

 היבגל ליזו רוצד אמלוסא ליזו ףיקא םתה
 הישפנ חנ ליזאדא -- ידיא רב בקעי 'רד
 'הליהיחכשא קילס "יכ =- ידיא רב י"רד
 תולעל היה ליגו שריפ י"שרו) .'וכו אקירז
 .(ןויצ חילש ארקנ ןכלו ו

 ,איעשוא רב אמהח 'ר

 םינוי יחירפמ יאמ ורמא ,הכ ןירדהנסב
 יבר ,ןויל ךנוי הימדקת וא המוגרת אכה
 ס"קרבו ,ארא רמא איעשוא רב אמח

 ,בר רמא א"ב אמה יבר סרג
 אמוחנתו ,ה"כפר  ,ז"פס ר"ב רכזנ ןכו

 ןהונ וניעב שח םדא רמא ז-םיטפוש

 ,ישא רב אייח 'ר ל"צש הארנו ,ומשב

 וכ רבי אמה בר
 ,(אנזיב רב ם"קדבו י"עבו)

 אניברש :זט ב"בכ אברד ודימלת היה
 אברד הימק יבתי ווה יזוב הב אמח ברו
 יאדו אניבר ל"א ,אבר םנמנמ אקו
 'וכו התימ לכ (ןנחוי 'רד הימשמ) ותירמאד
 ל"א אבר והב רעתיא יכהדא --- ןיא ל"א
 כו י"רא יכה .יקדפד

 יזוב רכ אמח ברו אניבר ,נ תוכרבו
 אקו אמח בר םק אתולג שיר יבל ועלקא
 יכה תכירצ אל ל"א האמ יבא רדהמ
 ,'וכו אבר רמא

 ;אסיב רב אמה 'ר

 יבא איעשוא 'ר יבא היה | אוה

 : בס תובותכב וילע רפוסיו  ,תותיירבה
 ,םינש 'בי הבישיב רמלו ותיבמ ךלהש
 םואתפ אבל אריתמ היהו ותיבל אתא יכ
 ח"ר תשאל עריא רשאב הלקת עראי ןפ
 חלש םשמו דמה"בל ךלה ןכל ,יאניכח ןב
 יר ונבו ,ותאיב רבד תא ריגהל = ותיבל
 ,דומלל ךלהשכ ןטק רענ וחינהש איעשוא
 הארו ,ז"אז וריכה אלו דמה"בב כ"ג בשי
 היתער שלח ,םוצע ףירח אוהש אמח 'ר
 ינב םגש רשפא יתיבב יתייה ולא רמא
 אב ,ותיבל אבשכו | ,והומכ ףירח היה
 אמח 'ר רבסו ,התיבה ונב םג כ"חא
 םק ןכלו אתעמש ונממ לואשל  אבש
 בא שי םולכ  ותשא ול הרמא / ,וינפמ
 טוחהו והיילע ירקו ?ונב ינפב דמועש
 אסיב 'ר םגש קתני הרהמב אל שלושמה
 'ר וקלחנש :מנ ב"בב םייהב זא היה

 איעשוא



 אירונ רב אמה בר-- -אפהה .היתחב רב אפה בר

 ולאשו ולזא ,אמח 'ר ויבא םע איעשוא
 ,ורכנכ .רמא אוהו אפיב "הל

 ם"במרה תמדקהב ד"בארה תעדלו
 לש ר"יבב ויה ונב אמח 'רו אסיב 'רש

 רמ "ךא : רל = הדומ םבמרה ה םנו
 הדנמ הזל היארו ,ולא רמו ולא בישח אק
 לאעמשי 'רל יבר היל חבתשמ ורמאש ;רי
 ימלשוריבו) אסיב רב אמח 'רב סוני

 (איעשוה 'רד יובא אמח 'רל | ב"פר הדג

 יאנימ יעב ל"א אתא יכ ,אוה לודג םדאד
 .'וכו הינימ יעב .אתלמ

 םוררב היהש הארנ עובקה ובשומ
 ח"ר ב"ה ג"פ הדנכ ארפק רב  םוקמב
 אמח 'ר היל ןולאש אמוררל לזא הבור
 לאשו אהא -- ק"בו איעשוה 'רד הובא
 ,'וכו .ןוהל \בותכו אצל 7

 ו"פ תועובשכ ריעה יניידמ םש היהו
 ווהו הוה היתלכל ברע פונירמ 'ר ג"ה
 איעשוה 'ר יבא אמח 'ר ימוק ןינייד

 ,אבור ח"רל ןולאש -- ארפק רבו (ל"צב)
 .רכו יכל

 היעשוא 'רד הובא יגילפ ,דכ ק"ומבו
 אמח 'ר שוריפב אתיא ה"ה ג"פ םש ימלשוריבו)

 ,ארפק רבו (איעשוה 'רד הזבא

 (איצעניוו םופד) ימלשוריב רכזנ | ןכו

 אהא רב בקעי 'ר" ב"ה ביפ וש

 איעשוה 'רד יובא אמח 'ר םשב ח"רביר

 רימאטיז סופדבו) ,המע ןיצובקה תא למטונ
 אתיירבב רכזנה אמח 'ר ס"לבו .(הז רפח

 ,אסיב רב אמח 'ר אוה :הלק תבש

 יזפ רב :הדוי 'ךי .ב"הש  א"פ תפופבו

 | ,ומשב
 ידיא רב בקעי 'ר האפ ףוס ימלשוריבו

 ןווהו ןיסנרפמ ווה ןמחנ רב קחצי 'רו
 איעשוא 'רד יובא אמח 'רל ןיבהי
 (איעשוהי 'רד הובא | ן"ה ה'פ | םילקשבו)
 עוריו  ,אנירחאל ביהי אוהו  רניד דח
 ןנחוי 'רד ודימלת היה ידיא רב | י"רש
 םגש רמולו ?ןכ תויהל רשפא ךיא כ"או
 ןורבח ארקנה ינשה איעשוה 'ר יבא

| 
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 הו  רבד ,אמה יי 'ר .ומש פג המ ןנפהה
 ןורבה איננח 'רד ויחא היהש עודיכ א"א
 יל הארנ ןכל ,הבר יחא ויה םהו ןנברד
 היעשוא 'ר  יבאו הבה יבא "רנמהנ "לש
 י"אל ול ךלה ןנברד ןורבח אנינח 'רו
 ראשנ הברו םינורחאה = וינב ינש םע
 ינמחנ 'רל ןובהי ןווהו ןאב ל"צו ,לבבב
 םיקיתעמהש ןעי ךאו איעשוא 'רד יובא
 אמח 'ר םשמ ועריו הז םשמ וערי אל
 ןאב ב"ג רבתב .ןכל ' איעשוה "לר תובא
 ,אמח 'ר

 ,(אמחד א"ג) אסחד היתרברב אמח בר

 אנהבכ ..בר | רמאשב .,ןפ .מ7ב (( כמ

 הבר | ,אסחד ב"ב אמח בר יל יעתשיא
 ,יוכו .הושפנ חנ אדמש .בנא "ינמחנ רב

 אירופ ירב אמח בפ

 דימת וניצמדכ ברד לודגה ודימלת היה
 : אי :י,ם תבשכ בר רמא ג"באמח בר
 הליגמ ,,ם זמ :ומ ,ט ןיבוריע ,: טלק ,זל
 וכו  קיגמ . :ןקבו :םדייתיצעתמ וה
 ק"ב ,:וע ןישודיק ,:ופ ןיטיג ,: המ תומבי
 ןילוח :(;חע ."ייבליתוחנמ זמ יש ניק
 ר"פ :תומביכו " ,אזיה  "םיפוה בש תו המ

 רפיסו ברד הימקל אתא שנ רב דח ו"מה
 ל"א ,רשכ ל"א םו"כע ןמ דלונ אוהש ול
 ךילגר  ךמייעד ןה | אירוג רב אמח בר
 לאומש אובי  אלד דע | (ןאכמ רהמ ךל)
 ,ךנילספיו

 ;:םצ ק"בב לאומש ינפל דמל כ"חאו
 ,ךחומ רכעל לאומש ל"א לאומשל ביתואש

 וניצמרכ  ונממ/"'ולבק!/רודה ילודנ לכו
 תבשכ אירוג- "רב .ח"רא אנו רב'ךיפא

 ,: בס םיחבז (ג"בחרא ה"ר יספלא תסרגו) :וסכ

 הליגמ ,,;זל תבשב ג"בחרא ובלח 'ר
 ב"פ הליגמ ימלשוריבו ,,המ ןילוח ,;חי
 םשב אירוג רב אמח בר ובלח 'ר ד"ה
 ,ח"תב :יסוי 'ר:םשב "אבקוע רב /אמח בר
 בר" \ ןג"ב אמה בר" םשב טל לע
 ,ח"ביר .םשב | .אבקוע הב אפה

 ם7
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 ,חע תוחנמ ג"בחרא אדסח בר

 תוחנמ ג"בחרא היקלח רב ימוינמ בר
 ל

 ןיאיקבה וניתובר וארק ה"ר רב הבר

 .:ופ ןיטיגכ (אנשיל דחל) הכלה רבדב
 ,בי:תינעת ינ"בחרא איפחתמ רב הפר

 ,ופ םיחספ ,:בפ תבש רבכזנ ןכ

 ,אסח רכ אמח ךרע .,אפוד רב אמח

 ,אתפלה רב אמח בר

 סרג רומא םוקליבו ,ודחכ"פ ר"קיו רבזנ
 ,אנינח רב אמח 'ר

 .(ושאוה) ,אנינח 'רב אמח 'ר

 תויהל דוע הכז ,חל תבשד ארמגה יפל
 ח"רב אמח ר"א םש ורמאש יבר תרבחב

 ואיבהו א"קמל יברו ינא יתרחאתנ א"פ
 תסרג הארנ רתוי לבא ,'וכו םיציב ונינפל
 'ר רמאש א"ה ג"פ  תבש | ימלשוריה
 אנינח 'רב אמח 'ר םשב ןתנ רב לאומש
 ואיבהו ררגד תמחל ונילע "אבאו ינא,
 אמח רד בס םירדנבו וכו םיציב ונינפל
 ולפקוהש ןמזב ארתא אוההל עקקיא ח"רב
 היעמשל ביהיו ,ליכאק הוה תועוצקמה בור
 'ב יל רמא ךכ לוכא ל"א | ,ליכא אל
 ילואו ,'וכו ויבא םושמ יפוי 'רב לאעמשי
 ;רתוימ יל תביתו. "ירב"יר: רמא ךכ,, ל"צ

 לש ונב היה אוהש רמול רואמ בורקו
 ,יברד :לודגה ודימלת .אמח רב אנינח 'ר
 ,יבר רוד ימכח תא תוארל הכז ןכלו

 תבשכ ויבא םוקמ ירופיצב היה ומוקמ
 אתשנכ ןמ ירמא | יארופיצ ב"ה ו"פ
 ,אנינח 'רב אמח 'רד היערת דע יאלבבד
 ףוס ימלשוריכ איעשוא 'ר םע עעורתהו
 'רו ח"רב אמח 'ר ה"פס םילקשו האפ
 אתשינכ ןיליאב ןילייטמ/ווה (הבר) איעשוה
 ןוממ המכ איעשוה יברל רמא | רולד
 היה אנינח 'רש עודיו ,ןאכ יתובא ועקיש
 האפכ ירופיצב סנכה"יב הנבו לודג רישע
 :;ה"הפ זיפ

 ,הכ .תינעתכ ריעה ילודגמ םש | היהו

 אניה רב אטח רד -אפוד רב אמח

 אתא אלו אחינעת רזג ח"רב אמח 'רש
 ארטמ אתאו רזג ל"ביר אהו ל"א ארטמ
 רפוסי ד"ה ג"פ םש ימלשוריב לבא | ,'וכו
 ,אמח רב אנינח 'ר לע השעמה

 ןנחוי 'ר םע | קלוח תבשבו
 ל"רו היכרב 'ר אידח"ספ ר"בבו ,הכלהב
 ל"כשרו ח"רב אטח 'ר חי"פר ר"בו ,ומשב
 ,ןירמא ןוהייוורת

 ף"בב "ב לאומש 'ר םע  קלוח ןכו
 ,ח"פפר

 הברה לביק | יול 'ר עדונה ןשררהו
 ,בדהרש ייח ,זידתישארב אמוחנתכ ונממ
 שרדמ | ,חיחאצת | ,ג"ירחא = ,בכדתודלות
 "זחא"פ לאומש שרדמ | ,אידחיפ םילהת
 ר"א | רהא"קפ םילהת שררמבו ,אדר"כפ
 ,אנינח רב אמח 'רד מ"מ יול

 ,איבמ 647 רצ ץקמ לודגה שרדמבו
 יעלו ביתי  ,הוה ארוהנ ינכ אמה 'ר
 םלש ל"א ןנחוי 'ר הילע רבע אתיירואב
 אנאד תעמש יאמ ל"א ,אירוח רב ךלע
 ןכ התאש אלא | ,ואל ל"א %ןרבע רב
 רב אמח 'ר אוהש רשפא ,בה"ועל ןירוח
 אל י"ה ןמזב רחא אמה 'ר יכ | ,אנינח
 *ר הדגאב דימת וניצמש המ לבא ,היה
 רשאכו רחואמ אוה אנינה רב אמח
 ,ראבנ

+ 
 . !ו=|;

 ,(ב אנינה רב אמח 'ר
 ואבא רב \ אויח ירד  ודימלת היה

 רב ח"רד אקריפמ רמאש ,טכ ןירדהנסכ
 : ה תוכרבו ,תיסמ ינאש יל עימש אבא
 ןןפ  .הכוסכו- ,קחצי ר"א ח"רב אמח 'ר
 לש ינימשב ןמז םירמוא ןיא ןנחוי ר"א
 'ר אמיתיאו אמח רב יול ר"א -- גח
 ובלח 'רד וריבח היהו | ,עדה ח"ב אמח
 קלוחו ,ןיקלוחש | ,בלדג"ה ט"פ םיאלככ
 .החב"נפ ר"ב ידנמ רפכמ רכששי 'ר םע
 : ,גיחא"פ ר'קיו ,והר'עפ

 הדגאב ךא והוא וניצמ | בור יפ לעו
 ש"ק ארוקה לכ רמאש :וט תוכרבכ
 ,םנהיג ול ןיננצמ היתויתואב קרקדמו

 המל



 םש | .'ובו םילחנל םילהא  וכמסנ המל
 הנענ אלו ללפתהש םדא האור םא !:בל
 :ונ םש ,'וכו הוק רמאנש ללפתיו רוזחי
 ןתונה :י תבש ,דרא יכנא ארק "יאמ
 ;חכ אמוי ,ועידוהל ךירצ וריבחל הנתמ
 הבישי השרפ אל וניתובא לש | ןהימימ
 לורכב לורב ביהכד .יאמ זז .תינעת המ
 וריבה תא ררחמ דחא הז לזרב המ דחו
 הטופ ,הכלהב ז"אז ןיררחמ ח"ת ינש ףא
 ריזחנ םכשלו | (פפויל) והובנג םכשמ : גי
 אבו ורמג אלו רבד השועה לכ ,ותדיבא
 תמ מ"מ ,ורמגש לע  כה"עמ .ורמנו רפא
 ומצע גיהנהש ינפמ ויחאל םדוק ףסוי
 וניא וניבר השמ ףא | ,די םש ,תונברב
 השמ " רבקנ מ"מ \ -= רוב ]כה עמ
 :ע ןישודיקבו = ,'וכו  רועפ :תיב = לצא
 אלא הרשמ ןיא ותניכש הרשמ ה"בקהשכ
 -- לארשיבש תוסחוימ תוחפשמ לע
 יול לש וטבש םיטבש רהטמ ה"בקהשכ
 ה"בקה רמא ,ח ןירדהנסבו :הלחת רהטמ
 ,'וכו ןוממ הזמ ןילטונש םיעשרל ןייר אל
 רמאד אנינח רב ח"רא מ"המ הל םשו
 ,'וכו רמא אבר -- טפשמ יתאלמ ארק

 ,ב"|"מפ "ר"ב' ויתושהה יס הש
 ,הכ ,מהא"פ ר"ש | ,טדה"עפ .ב  ,אדז"םפ

 אמוחנת  ,נ"פר  ,ידב"פב ה"כנא בס ב

 ,ידםיטפשמ ,גכחחלשב | ,חהאראו | ,ו"וחיו

 ,בדח"עפ םילהת שרדמ | ,ט  ,ודםיטפוש
 ,א"ה"כפ ,בדְך"פ | ,בחב"ופ ילשמ שררדמ
 ,יחא"לפ

 אמח רב יול 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 4! בג: םיחבז = מכ הלהפ

 םילהת 'דמ ומשב אחא 'רו סחנפ 'ר
 רב אמח 'ר הזש יל הארנ הומו" הדמהפ

 אפפ רב אנינח 'רב אמח 'ר אוה אנינח

 ךיניע יבסה קוספ ו"פ ר"שהשב אבומה

 ,ומשב רמא םחנפ 'רש

 םע ותוא וניצמ דדמ"פ םילהת 'דמבו

 ,יריא "רו ןח ₪

 ימוי רב אמח 'ך---אפפ רב עננת ףכ אט בר 1+

 אננה רבי אבה פר

 ,(ב .אנינח רב .אטח בל לע
 ,אפפ רב

 ,אסח רב אמח

 אמח רב ימידבא ''ר | ,חפ" תבש "רפזנ

 ,אסוד רב אתיא ,הנ ןיבוריעבו ,אסח רב
 תפרגו אמח רב יפידבא 'ר .,היק םיחבו ו

 ;םש ס"לבו "אפוד רב אטה תב ם"קד
 .ךופיהל וא ת"יח השענ ו"יו ת"ילד

 ,איבומ רב אמח בר

 תב  אתרמאש רפוסי :בנ ןירדהנסב
 בר הפקא | ,יאוה התניזש ןהכ תב ילט
 ,הפרשו תורומז ילכח איבומ רב אמח
 הזמו | ,'וכו יתרתב העמ .פסוי בר .רמא
 ,וריעב שארה היהש ןיאור ונא

 ,(ףסלי וא) רמו רב אמה "₪

 .ביק ןירדהנסכ איעשוא 'רד דימלת היה
 סרג :זמ םשו ,איעשוא ר"א יסוי רב ח"רא

 אמת ריא :ירמ.זעבו  ףפוו הב אה כ

 אמה 'ר ל"צו) איעשוא ר"א יברב ףסוי רב
 (םירפוס יקודקד תסרגב יברב איעשוא ר"א י"ב

 רכוא ינאו .'רכו 3 "ר רבישה הכנגקבוה

 יה .םשב ..,רמא . ,םי הדנכו | =>,הבובנ חנא

 ,'וכו ארק יאמ איעשוא

 ,רודה ןקו רבכ יהיה נחתו 'ר ומובו

 הכומפ) רדגד אתמחב שירה זא היהו
 ןיבוריע 'לשוריכ .(ז"ה ח"פ ןיבוריעב אירבטל

 יר אסי "'ר  (אבא רב) איה רק קח פ

 'רל ןולאש רדגד התמהל ןיקלס ימיא
 רמאו ןנחוי 'ר עמש ,ארשו ףסוי רב אמח

 אבומ :הס ןיבוריע ילבבבו ,םהישע הפי
 ח"ר תסרגכ אמח 'ר ל"צ) אנינח 'ר רמאמה

 ועלקא יסא 'רו א"בחרו ףסוי רב (ם"קדו
 רמא ףפוי רב .ח"ר -- קדנופ ' אוחהל
 ל"א | ,רוכשנ אל רמא ימא 'רו  ,רובשנ
 (י"ב אמח 'ר) [קז ירבד לע ךומסנ א"בחר
 םהישע הפי ל"א ןנחוי 'רל | ולייש ותא
 'ר ביתה .ה"ה ב"פ הלהעבוי םתרפמש
 ו"ע רכונ ןכו  ךי"ר .ימוק ףפוי רב טה

 : די
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 ומור בח אתא ייכ'  :די
 ,יטיירוק ףסוי

 .שיקל ןב אמח 'ר
 לכ רמא תישארב תותלאשב אבומ ןכ

 ,בה"על הנועו הכוז ז"הועב ןמא הנועה
 הדוהי 'ר ש"ע טדוצ"פ אמוחנתב רמאמהו

 רב אסמה ר"א

 ,אידג ןב

 .אבקוע רב אמח 'ר
 אנינח :ירב/+ייפוי .'הד . ודימלת. היה

 אבקוע דב .יאסה בר ..רימת  רניצמדב
 ןכו < ,:זל הכוס ,: בנ םיחספכ ח"רבירא
 מ"פ תיעיבש | ,,בע  ,הנ ןישודיקב ל"צ
 ח"פ םיאלכ ,ג"ה ג"פ תומורה  ,א"ה
 ,ו"ה ג"פ תינעת ,ח"ה ז"פ םיחספ ,ב"ה

 אמה בר .ובלח רף: דחה" 'ב"פ: הלוגמבה
 םשב אבקוע רב אמח בר םשב אירוג רב
 ברו , "בחר ,םשב ובלח ה ל"צו ,ח"רביר
 ,ח"רביר םשב אבקוע רב אמח

 ,א"ה ב"פ אמויכ ל"ביר םשב רמא ןכו
 ,ב"הס ז"פ תבשכ ל"בשר םשב
 תומבי עמשמדכ אריז 'ר םע עעורתהו

 ,ש"ת ז"רא ,אבקוע רב אמח 'ר יעב ,אע
 רה עב אכה ה ,םימפמ ר"בכ ייל ירה
 בותכה האר המ ןישקתמו ןיבתי ווה
 יול 'ר רבע ,לאעמשי לש תודלות סחייל
 ,הינילאשנ התעמשר ירמ אה ירמא

 רב ח"רא ייבא וניצמ ומשב םירמואה
 ,בע ןישודיקכ אבקוע

 (אבקנע ילי'צ) ךביקע .רב ח"רא הנוי 'ר
 ,ז"ה ג"פ ןיבוריעב

 ,א"פר ז"ע ול השקה יסוי 'ר
 .א"ה ז"פ םיאלכ ומשב הימרי 'ר
 ןאכ ק"ל רמאש ,בפ םיחספ רכזנ ןכו
 בו

 ,אפפ רב .אמח בר

 רם קל תפדנ ךא :םמ הבופ רכמנ
 םילהת טוקליב אוה ןכו ,אפפ רב אנינח
 ,נקו ול

 םשב אפפ רב אמח 'ר ידי"פ ר"הקבו
 | ןןוכיב רב הרוהי "ר

 * אנח בר--שיקל ןב אמח 'ר

 אובא רב הברחה הירב אמח בר

 ייבאש ,ג  ןיבוריעכ ייבאל רבחכ היה
 הברד הירב אמח אהו ףסוי ברל השקה
 אוהה ל"א :הק מ"בו ,הל ינתק הובא רב
 ,ךל ארבסא אבס

 לבבל רזח כ"חאו י"אל ךלהש וניצמו
 והבא 'רד הירב ימיבאש ,הפ תובותככ

 ויה םהש) יאזוח יב יזוז יב יקסמ | ווה
 הירב אמח דיב והנירדש |(פסב וב ןישונ

 והל רמא והניערפ לזא והבא רב אברד
 אתא ,והנינ יארטיס ל"א ארטש יל ובה
 והבא 'רד הימקל (ף"ירהבי אוה ןב ,ימיבא)

 רבו

 .ןנברד ןוהרבח אמח בר
 ,:דחא"ה | א"פ ה"ר ימלשוריב רכזנ

 ,א"הס ג"פ | תומבי ז"ה א"פ | הליגמ
 רודב היהש בתוכ ימלשוריה אובמבו
 ,י"אב ישילשה

 .ןימוחת רפכד אמח 'ר
 ןדוי 'ר ז"ה א"פ תינעת ימלשוריב

 ר"שהשבו ,ןימוחת רפכד אמח 'רד הירב
 רבכד אמה 'ר. םשב הינוהי רד! דידב"פ
 השענו "רב, בותכ היהש הארנו ,ןימוחת

 ,"יר .םשב המ

 אמח בר ךרע .אעדרהנמ אמח בר
 .(םתס)

 ,אנח
 ,ג"ה ה"פ תוכרב אנח רב אדא
 ,:חפ ןיבוריע אנח רב אחא בר

 ,אנח בר

 רמא אנח בר רמא | ,זצ תבש רכזנ
 אנח בר ביתי -- לאומש רמא הדוהי בר
 רמ | ףסוי בר ל"א -- היל אישק אקו
 'סותה תסרג לבא ,'וכו היל הינתמ אהא
 וסחר ביתי, . קרז,ה"ה .:;ד םש
 ל"א -- ש"ת אנח בר רמא | ,זנק ב"בו
 ככ, .ןנלותבג. וכו ..ןמחנ | בר
 היררש ,אנח בר יב יאוהד אתלוגנרת
 ינתהו ל"א ,הירשכאו הנתמ ברד הימקל

 יול



 אנזיב רב אנח בר--אנח 'ר

 בר אוה ילואו | ,'וכו םתה ל"א -- יול
 רכזנה הבהא רב אדא ברד הינתח אנח
 אדא ברל היתחכשא נ"ראש :יק תומבי
 אקו יבתיד הינתח אנח ברלו הבהא רב
 ,אתידבמופד אקושב אתווקא ווקמ

 ,אנח 'ר |
 אמיתיאו אנח 'ר רמא ,אס תובותכב

 ול הסינכה אל ינמחנ רב לאומש 'ר
 אנה. ר"א ,אנ ק"ב כו בו

 ביתכד יאמ ינמחנ רב לאומש 'ר אמיתיאו
 'ו אסרגה .ככ ןיבוריעבו) ,'וכ\ םיפא ךרא
 ,ימלשורי היהש הארנ אנח 'ר הזו ,(יגח
 הימרי 'ר הנח ר"א ז"ה ז"פ הטוס רכזנו
 ..(אבא רב) אייח 'ר םשב

 ,הבר יבא אנח

 הבר וא אנח רב הבר םשב עדונה ונב
 רב אבא ארקנ ימלשוריבו ,אנח רב רב
 לש ונבו  ,אייח 'ר יחא היה אוהו ,אנח
 ,(ירפכמ אלפרב וא) אלס רב אחא רב אבא

 ,ה ןירדהנסכ

 .האתדגב אנח בר
 .(האתדגב אנוה בר ןיסרוג שיו)

 תובותכו :דנ תוכרבב י"שריפ האתדגב םשה)

 דדגב איהו ,ריע םש אוהש :במק ב"ב ם"בשרבו ,!ז

 ,הדגא' לעב היהש י"שריפ .זט תומביבו ,לבבבש
 ידהב  םש ורמאש | !בנ הכוסל ןותנוכש רשפאו

 אנה בר לע יאק םש ךא ,יל המל אתדנאב אנח
 .(אנזיב רב

 ,זפ תומביכ .לאומש דימלת היה אוה
 לאומש ל"אש :במק ב"ב 21 תובותבו
 והייפנאב ךל אמיאו הרשע יל יתייא קופ
 ל"א .בצ :םיחבזבו = ,הנק . רבועל- הכזמה
 םיכסנ והיימק | ךל | אמיאו --- לאומש
 האתדגב אנח בר וניצמ ןכו ,'וכו ואמטנש
 ןיבוריעבו ,,חמק :זמק תבשכ לאומש רמא
 'יפא לאומש רמא ,הדוהי ברל רמא :אפ
 ההוהי ברש +הנ/ תוברבבו \ הכותנה
 האתרגב אנה בר היבגל לע ,חפתאו שלח
 ןלהינ ךיבהיד אנמחר ךירב ל"א ,ןנברו
 ,ארפעל ךיבהי אלו
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 .תיבותככ תוריפה תויעבטב יקב היהו
 ,ןלשלשמ ,ןעבשמ ,ןנחשמ ירמת רמאש ,י
 .ןקנפמ אלו  ,ןרשאמ

 רכזנו | ,ונממ ונל ראשנ אל  ויתוכלה
 .תרמא תיצמ ימו ףיקתמ ,ט םיחבזב ךא
 ,כו בה

 אבא רב אנהי

 ןנחוי 'רש ,ר"פס תבש ימלשוריב רכזנ
 אתטישב והלוכ אבא רב אנח 'רו ןתנוי 'רו
 אבא 'ר םש הרעה ןכרק תסרג ךא ,ארח

 רב ןנח 'ר ל"צש הארנ רתויו  ,אנח רב
 הוכרע ןייעו  ,אבא

 ,אדא רב אנח בר
 אמס ברד הימשמ רמא :בס תוכרבב

 רטאש :חע תומבי רכזנו ;ירמ ברד הירב
 איבמ ןיסחויבו ,םהילע רזג דוד  םינותנ
 יתאצמ אלו | ,הרוהי בר  רימלת היהש
 ןב ול היהש וניצמו ,הזל רוקמ םוש
 .גלק ןילוחכ אבר ןמזב אנחוי רמ םשב

 אחא רב אנהי בר

 בר יב ירמא ",רמא + בג. הכוס רב
 ,ןארבש ה"בקה ןהילע טרחתמ העברא
 .ר"הציו םילאעמשיו ,םידשכ ,תולג ןה ולאו
 .אסרגה י"עבו ,אדא רב ה"ר ס"קד תסרגו

 ,אחא בר רב ןיבר

 .םס א רב תגח

 .תובותככ .אדסח בר ןמוב היה :אוה
 .קסיא רב ירמ ךרע ןייעו ,:זכ

 י;אגזיב רביאגה בה

 "ה םשב רמא וירמאמ לכ טעמכ
 (ס"קד תסרגל) :ג תוכרבכ אדיסח ןועמש

 םש י"שרבו) :חי ה"ר ,זע אמוי ,: נמ הז
 4(אנה כר ל"צו  ,אמח בר | תועטב אתוא

 ןוהההנפ .אטנ ם"ב 3 המופ  ם/תומבו
 בר ןמוכ היחו רו תותירכ כב
 אנזיב רב :אנח 'רייריא  :ם3.הבוסּב תשש

 -- תשש בר ביתמ -- אדיפח ןועמש ר"א

 בר ל"א --  ארקר היפיסל ליפש ל"א
 יל הסל אתדנאב יאנה  ידהב) תשש

 י"שריפו



 תמאהו ,ינממ רתוי הדנאב אוה יקב י"שריפ
 אדיסח ש"ר םשכ רמאש וירמאמ לכ יב אוה ןכ
 .(הדגא ינינעב המה

 בר ימיב אתידבמופב ןייד : היה אוה
 הוה ורמאש ,בי ק"ב ,:נ תובותככ ןמחנ

 רב אנח בר היבנאו אתירבמופב אדבוע
 הכוסבו ,'וכו "ורודה וליז נ"ר ל"א ,אנזיב

 ךוב ןח ירה

 תמרג אוה ןב) אנזיב

 םוקנ ףסוי בר רמא ,ןמ

 רב .אנה .בהד

 .(אנזיב רב אנוה בר ארמגבו ,םירפוס יקודקד
 ₪ ה ל 44( ")== ירי ב -. ירודה . ודו לכו

 - + וש = = != וסב עלק א וה ל ו-2

 ה . ואב ןהש ישריפו
 ותאק רפאמר ו ןימג
 אלו םש תועור ןהיתומהבש רפאה ןמ

 ,גחה ימי לכ הכוסב ובשי -

 ,דמחנ רבד יקפנאצשאראמ נ"נר ה"הרה
 ולטיבש רודה ילודג לע רמול דואמ השקש
 פ"עא ןתמהב וערש ליבשב הכוס תוצמ
 זאש ותרעשה רמאו ₪ דה ןמ ןיריטפש

 תמיאמ םלוכ כ לארשי לע תוריזג ויה
 קיזחי 63 דצ 'ג ץביקהב:םשו ,ךלמה
 הלודגרתויה היארהו .תויאר המכב וירבד
 אב א"פש ומ ןילוחמ איבהל לוכי היה
 ברו הבר וקרעו אסומלופ אתידבמופל
 היה אוה םגש ליעל ונאבה רשאכו ףסוי
 היאר ןיא םשמ םנ לבא ,אתידבמופב
 איבמש המ לבא .ז"ר ךרעב יתראב רשאכ

 הרר א.- < | גלר םונוו וו "ךיגו רמא א"ה א"פ
 =י-=> 2 מלש | | [₪ וה א ו

 אתיטוב ןיליאב | ןיקרע ו רכ הד . ן * - -/
 תורנ ונילע ןיקילדמ ומ ויה הבר ארדפד

 לע יאק םש יכ הזב

 רמאי ד"הםסבו ,:

 ,בכ הציב רכזנה אנסיב רב אננ
 ם"קר תסרג לבא ,אנזיב רב אנח בר אוה
 ,אנסיב רב קחצי 'ר םש

 ,אדניה רב אנח בר

 רמאש ץקמ 'פ
 ושפנו םולח האורה

 תותליאשב אבומ .ןכ
 י"רא תרפ 'ר םשב

 ונלש אסרגו

 םש איבמ ןבו
 ,'ג ינפב ונמרפי המונע
 ,ימא רב ה"ר :הנ תורוכבב

 י"הא .תרפ ר"א .,ימיח רב אנח בר

 ש"ק ארוק וא ת"רמ ומצע עיבשמה לכ
 תורושב ותוא ןירשבמ ןיא ןלו ותטמ לע
 אחא בר ,די תוכרבב ונלש אסרנו ,תוער
 ,ןנחוי ר"א אבא רב אייח 'רד הירב

 אנניח רב אנח בר
 תסרנו ,ה"רמ יעב :וק םיחספ רכזנ

 3% רב אנח בר ס"קד

 ,יאלינה רב אגח בר

 רד היהו = ,ה"רל קהבומ דימלת היה
 הציבכ ה"ר םוקמ ארוס ריעמ קוחר אל
 םוקמל בוריע י"ע | ט"ויב אב היהש .מ
 אתינעת רזג ה"ר | ,זכ הלינמ ןכו ,ה"ר
 ינב לכו יאלינח רב אנח בר היבגל לע
 ועב יכ ,ובהיו הקדצ והיילע ימר היתמ

 סנרפנו לוזינו רמ ןל הבתונ ל"א יתימל
 יכ רמאו םהל ןתנ אלו ,ןיתאמ יינע הב
 הזמו ,יכימס ילע וכדיד יינעו ידיד יינע
 ה"ר םוקמל דואמ בורק היהש ןיאור ונא

 םיינע םג ה"ר לע לטומ היהש דע
 .ןריעד

 ארמ ה"ר ירד א"פש רפוסי ,חכ הליגמבו
 אקו יאלינח רב אנח בר אתא היפתכא
 יא ל"או הצר אל ה"ר ךא | ,הינימ ירד

 אל יאו ירד ןכ תושעל ךתאמב תליג
 אחינ אל ךריד אתוליזב אנא ירוקייתא
 הציבכ ארסח בר םע עעורתה םשו ,יל
 ,אדסח ברל ביהמש ,אכ

 ךאו ,ונממ הכלה םוש וניצמ אלו
 רפפי ונורזפ בורו ט"עמו הקדצב ותלודנ
 ברו אלועש :חנ תוכרבב אדסח בר ונל
 רכ אנה בר יבד אהתפא וממ יכ אדסח
 ארסה כר דגנ (ותריטפ רהאק) יאלינח

 ,חנאהמ אוה המ לע אלוע ולאשו ,הנתאו
 הב הוהד אהיב . אל יכיה ל"א
 אתייפא ןיתיש םיב אתייפא | ןיהיש
 לקש אלו ,ךירצד ןאמ לכל ןייפאו אילילב

 ארי



 ידיא רב "אליבח בה שר ה הכ אתר

 ןב ינע יתא אמלד רבסד אפיכ ןמ ארי
 הוהו ,ףיסכמק אסיכל היל וטמדאו םיבוט
 ,אמלער אתחור 'דל יבב 'ד היל ןיחיתפ
 הוהו עבש יכ קיפנ ןיפכ לייע הוהד לכו
 יארבא תרוצב ינשב ירעשו יטיח היל ורש
 לקשמל אתלמ היל אפיסכד ןאמ לכד
 לפנ אתשה | ,הלילב ליקש | אממיב
 היהש הארנ הזמו ?חנתא אלו לת השענו
 כ'חאו ריעה הברחנו ארופל בורק רד
 איסחמ אתמ הוארק שדחמ התנבנשב
 בר ימיב כ"חאו םהילע 'ד םחירש ש"ע
 בר רמאש הזו הניפ שירל התיה ישא
 איסחמ אתמל אנדיבע אנא ,אי תבש ישא
 ,הברח אלד

 .הדוהי רבי יאנה מה

 ,אברד הימשמ רמא ,חמ תוכרב' רכזנ

 .הדוהי רב" הירי יד סלע

 ,יאוויל רב אנח 'ר
 'ר םרג  ס"קדבו" (,  הק" ןיררהנמ |

 .ןיסחויב אוה ןכו ,אנינח

 .אניטכ בר רב אנח בר
 ,ה"ר דימלת היהש איבמ ןיסחויב

 אוה ןכ תמאבו ,יתאצמ אל בתכ ד"הסבו
 בר הינימ יעב ס"קד תסרגל ,וק םיחספב
 והמ םעט ה"רמי אנימק "ברו כ ומ

 .אנניח רב אנח בר ונלש אסרגו ,לידביש
 ,ה"ר "ירבר לע  ביתמ "תש תרמו
 בר ביתמ -- אניטק בר רמא :דנ אמויבו
 בר ביתמ -- ןמחנ בר רמא -- אדסה

 השרגתנ ל"א --- אנימק ה ברי רב
 וא ןמחנ בר לע יאקו וכו תרמאק
 ,ויבא אניטק ברל ביתמש

 תורוכב ,:זע ןישודיק ,,גי תינעת רכזנו
 רב .ח"ה השקה + הו םילסבכ מק

 ש"ארה יקספ תפסרגו ,הברל אניטק בר
 בר רב "ה"ר + ךילוה .ןכו ה
 ,אנח בר ס"קד תסרג ל"בשרא אניטק
 ברד הימק ביתי ק"רב ה"ר ,וטק םיחבזבו
 בר ח"בהו תצבוקמ הטיש תסרג אדסח
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 רב ןנח בר ל"א טי .ןילוחבו ,ק"חפ אנה
 אל אנא ל"א -- ןאמכ נ"רל אניטק בר
 תסרגו ,'וכו אנעדי קליב אלו אנעדי קליח
 ,אנח בר ס"קד

 .הנואש רב אנח 'ר
 הנוע המכו ..ררמאש "  ,תעייזלש הפ

 אנח בר הל ירמאו הניאש אנח בר רמא
 :הס .הדנבו - ,י"רא!יח"יבבראי" יהפיאש רב

 אנח בר הל ירמאו הנואש אנח בר סרג
 םע דחא אוהש ד"הס תעדו ,הנואש רב

 .בדה"פ ר"קיו רכזנה הנואש רב ןנחוי 'ר

 רב אדא יברד"י הינתה אנ ייבר
 .(םתפ) אנח בר ךרע .הבהא

 .(ינחלוש) ,הארותפ אנח בר
 הוה יאנימ הליע ,רמא :רנ ןילוחב

 מ"בכ ןנתוי 'ר אוהש רשפא) אחפנ רב יאק

 יעבו האנידרוק ירניד ינימ יעבו | (:הפ
 בש יל רמא יל קבש אלו הימקמ םקימל
 .ךכוו בש עוגב

 אנוה ברי :ףרעלה הארהפיב ו ר
 ,יארופיצ

 ןנה בר ךרע .האנגיטרק אנה בר
 ,האנגיטרק

 רָב- אגח, זר ךרע > הבת שם בה
 | ,הנואש

 ,יאלינח יר
 ,:חנ תוכרב יאלינח רב :אנח בר
 ,:חי ז"ע יאלינח רב יאלינח 'ר
 ,: גמ ןיבוריע יאלינח ברד הירב הימחנ
 1 תינעת יאלינח .רב םוחנת 'ר

 ,יאלינח "ה
 רב א"ר םושמ רמא :גמ הדנ רכזנ

 ר"א םוחנת 'ר :בס ' תומבובו  ,ןועמש
 יורש השא ול ןיאש ידוהי לכ | יאלינח
 ,הכרב אלב החמש אלב

 .ידיא רב יאלינח בר
 יכה אבקוע רמ רמא ,טע תובותבב

 לאומש רמא ידיא רב יאלינח כר רמא

 ןיטיגבו
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 ג"ר. ,לאימש  ..ףמא .אבחר * במ ![ימיטבו
 א"בחר ,אלק ב"בו | ,ונממ היאר איבמ
 בר :בכ אמוי ,,ו תינעתבו ,לאומש רמא
 תסרגו ,לאומש רמא ידיא רב יאליהנ
 ובא הומו  ,יךיא רב! יאלינה בר | "ילד
 ,לאומשד ודימלת היהש ןיאור

 .יאלינח רב יאלינח 'ר
 םרוג; יצולתמה .לכ .המא חי עב

 רכ :םוחנת 'ר /"םש ניו.  ,םלועל .הוילב
 ,ס"קרב אוה ןכו יאלינח

 .יאנזוחמ יאלינח בר
 ,ישא ברל השקה | ,זנ ןיבוריע  רכזנ

 ,ןינח

 יעב) | ןינח רב ףסוי
 ,וטק

 ולא םפ !היב ןינח רב יןפתני:ר

 ,(תובה ןמזב) ,ןינח

 תינטב ןב לואש אבא רמא ,זנ םיחספב
 תיבמ יל יוא | ןינח ןב ףסוי אבא םושמ
 םהש -- "ןינח תיבמ,, יל יוא -- תותייב
 כו ,ביהב

 ,(אנת) ,ןינח ה

 ,ט"ה | ח"יפ תולהא אהפסותב רכזנ
 ,ןנח 'ר סרג לדנאמרקוצ אתפסותבו

 .(בר דימלת) ,ןינה בה

 ,: אמ אמוי בר רמא ןינח בר וניצמדכ
 בר - וי הליעמבו .,,י-:ש המטוס +1 .םירדנ
 תצבוקמ הטישבו  ,אריעו בר רמא ןינח
 ,אריעז תבית קחומ

 ,ןינת בר
 הל ירמאו ןינח בר ל"א :הפ ןיטיגב

 אוה ךא | ,ישא ברל האנזוחמ | ןינח בר
 23 .ןישודיקכ ןמחנ בר .ל"א | לצו סלט
 ,וכרעב ראובמכ | ןורחאה ןמחנ בר אוהו

 ,(ימלשורי) נח יפה

 ,אנינח ר"א | ןינח ר"א - בל .תוכרבב
 'ר :אמיתואו :ןיגח .'ר "רפא ם/קה תפהגו
 בר רמא :רפ ןיבוריעב אוה ןכו ,אנינח

 תבש (והבא 'רמ

 אביי ברד הירב ןינח בר--יאלינח רב יאלינח 'ר

 ב"בו ,אנינח 'ר אמיתיאו ןינח (יבר | ל"צו)

 ןל/'ביר םשב ןינח .!ה. חלה .ח"פ
 קוספה לכ ןינח 'ר רמא :ה הכוסבו

 'ר ,אמ תוכרבו ,רמאנ ןירועישל הלוכ
 ,ןיגח 'ה ס"קד :תפרגו ןנח

 תבשכ הדגאב וירמאמ וניצמ בור פ"עו
 ונפת לא ,טמק םשו ,ארק יאמ רמא ,בל
 קוספה שרד די הליגמו ,םכתערמ לא
 ןידמועש םרא ינבמ אבה םדא םיתמר
 ימלשוחיב "":רפזנ ןכו  ,םלוע לש ומורכ
 ןל אוה טשפ ןינח ר"א ב"ה א"יפ תומבי
 הפו פו, בועי כ"ע מ"ר :ירבד לע
 ןל טשפ | (ןינחל'צ) ןנינח ר"א ה"ה ז"פ
 בוב ירו נק .תוחנמבו ,ןה םינבא יינימ 'ד
 ויהו  ןינח 'ר רמאר אקירז 'רל | בישה
 האובת חקולה הז דגנמ ךל םיאולת ךייח
 ,'וכו הנשל הנשמ

 שח ₪. ..,"בא רב נח בר
 (ב יומא הב

 שרחמ יילפונ אדא רב .ץגה 'ר
 ,בדה"פ םילהת

 הבי נה בר ךרע  .יפא רב ןינח בר
 ,(א ימא

 ןח בה 'ךלע , ישא רב ןינח בר

 ,(א .המא יהב

 רב ןינח בר 'ךרע .אב רב ןינח פר
 ,אבא

 אביו :ברד הירב ןינח בר
 רע ויבס אבר :ןמזכ .  לודג .םדא

 אה יכ דבעמל םיכח ןאמ אבר רמאש
 ,אביי ברד הירב ןינח בר ואל יא אתלמ
 הָול יסכנל הולמל תיחאד ןידה תא קלסש)
 ,(הולל העבתלד הימקמ

 ןמזכ אביי רב אנח בר איבמ ןיסחויבו
 בר רמאש היה ותסרגש ותא קרצהו ,בר
 ןיסחויב אבומדכ 'וכו רבעמל םיכח ןאמ
 ,םלשה

 ה
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 ,יףל רב וגה
 ,הכלהב ד"פר הציב ימלשוריב  רכזנ

 היבאומ יול רב ןינח ר"א אידה"פ ר"ורבו
 הכו תורל רמא זעובש 'יפ | ,וז איה
 תורו (ח-ב תור) "יתורענ םע,  ןיקבדת
 זעוב הל רמאש הרמא ימענל הרפסשכ
 אלש ןעי ,ןיקבדת יל רשא "םירענה םע,,
 ימענו ,תירבע ןושלב בטיה רבדל הלכי
 יכ יתב בוט הל הרמאו הירבד הנקת
 ."ויתורענ םע,, יאצתה

 .סחנפ רב ןינח
 רועיש המכ ןינעל ,ד המטוס רכמנ

 ןב א"ר -- רמא הריתב ןב י"ר האמומ
 ,ומילפו -- סחנפ רב | ןינח -- הימרי
 רמוא סחנפ רב ןינח ה"נת .בע ןישוריקבו
 ,'וכו

 .(אתיירבד אנת)

 ןינח בה

 ,הס ןיבוריע רכזנ
 ,אפפ רב אנינח

 ךרע .אבר רב -- בר רב ןינח בר

 ,אבא רב ןנח בר

 .יברד הירב :ןיגח יח
 לאעמשי 'ר ,בכ"פר ר"קיוב אבומ ןכ

 םשב יברד הירב ןינח "רו" יםותנה "יברפ

 לבא ,םהיתוינאמ ודריו ביתכ הימרי 'ר
 לאומש 'ר אדז"פ ר"שהשבכ ל"צו ס"ט אוה
 היכרב -יברד | הירכי ןנח "ד יט

 תלהק טוקליבו ,הימרי 'ר םשב הירצוב
 לאעמשי 'ר קיתעה ןורתיו קוספ ה"פ
 'ר םשב 'היברב 'רד .הירב ןתני"רו תב

 ,אפפ רב
 'ר  ס"קד תמו

 ,הימרי

 ןנה .. 'ר ..ךרע = :,ירופיבה ור ₪

 ,ירופיצד

 .האישנ יבד הינתח ןינח .'ר
 ינב ול היה אלש רפוסי ,הכ ק"ומב

 הדליש אמוי אוהה ,היל הוהו ימחר אעב
 ונב תא וארקו -- הישפנ חנ ותשא ול
 ,ויבא םש לע ןינח םשב

 .האנזוחמ ןינח בר
 ןישודיקבו ,ישא ברל השקה :הפ ןיטיגב

 ,האזוחמ סרג :ו

 ,לאננח ,לאמנח
 ,היננח

 .(דדה"לפ והימרי ,והילדג ןב ןנה) .ןנח

 5 ז"ע ןנח רב אבא
 .א"ה;ז"פ תוכרב נח .רב .ובלח יב
 ,ו"ה ב"פ ןישודיק ןנח רב ןדוי 'ר
 .ה"ה ד"פ ק"ב (אנת) ןנח רב יסוי אבא

 .גנק ב"ב ןנח ברב אפפ בר

 ,(אתיירבד אנת) ,ןנח אבא

 דימת רמאו רזעילא 'רד ודימלת היה
 ,טיק ב"ב ,,די הטוס ,,דס תומביכ ומשב
 ,ג"פ םיטפשמ אתלכמ ,,זי ןירדהנס ,,לק

 ,ה חלש | ,חכק ,הפ ,וס ,גב אשנ ירפס |
 וניצמ תומוקמ המכבו ,טל חרק ,אי ןח
 תומבי ,: ג: אמויכ רזעלא 'ר םשב רמאש
 םיטפשמ | ,ז"פ אב אתלכמ ,:הצ ,:חמ
 היה יב ..רועולא .'ר ..,.ל"צ .ןלוכבו | רלפ
 'רד .ודימלת היהש) ירוזש ןועמש 'רדוריבח
 םושמ ןנח אבא רמאש ,המ ריזנכ (ןופרט
 ל"א -- רמוא ירווש ש"ר -- רזעילא 'ר
 וניצמ ןכו ,חיכות הטוס ךירבדל ןנח אבא

 ,טכ הדנכ עשוהי 'ר םושמ רמאש |
 אתלכמכ ןתנוי 'ר םע קלוחש וניצמו

 ,הישאי 'ר םע ב"יפ םשו ,ג"פ םיטפשמ
 ררס ןכש ם"לבו :םיק ב"ב אבומ ןכו
 ,אתלכמהו דומלתה ירדסמ

 ם"פ א"ח = רתרגאב שה | בת כו
 ןב י"ר לש ונב לאעמשי 'ר רודב היהש
 . ןינח אבא ארקנ םימעפלו ,ק"בירו אקורב
 ,ד םיחבזכ

 שרהש :ונ ןיטיגב ע"פב א"פ ךא רכזנו
 ,השקו ןיסח ךומכ ימ ןיסח ךומכ ימ

 .(אתיירבד אנה) ,ןנח ירד

 ,יבר רמא ןנח ר"א מ :ט הכוסב

 תוכרבו ,ריאמ 'ר םושמ רמא די הליגמבו
 רופצ ,רהנ ןה תומולש שלש ןנח ר"א :ונ

 הרדקו

 רי רש
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 הב ןיאש הררקבו אנינח ר"א --- הרדקו
 ,ונינש רשב

 ףוס רכזנ לעדנאמרעקוצ אתפסותבו
 ,תולהא

 נח
 ודיאילב בקעי ר"א ןנה "ר :ה .ןילוחב

 אמיתיאו ןנח ר"א ,ח ןירדהנסבו ,ל"בירא
 ,(רועלא "רי דרכה לש יאקו)י "ייאתבשי זר

 תומולחה לעב וליפא ןנח ר"א :י תוכרבו
 ענמי לא תמ אוה רחמל םדאל ול רמוא
 'רַו ןנהוי 'ר ירבדא יאקו) םימחרה ןמ ומצע
 (.רזעלא

 .ןנח בר
 הש גש .בהו כח בה טל. .ןישודיקב

 ארבג אוההל והויזח אחרואב ילזאו ילקש
 יתינ ל"א ידרה ידהב םיערו ערו אקד
 היה ןנע ברש עודיו  ,'וכו היתמשינ רמ
 ,לאומש רימלת

 .אבר דימלת ןנח בר
 ןילוחבו ,אברמ לאשש | :זיק םיחספכ

 ,והייברת ירש רמימא ישא ברל ל"א ,פ

 .ןועמש "רד הובא ןנח 'ר
 יפוי ר"א- .ה"ה א"פ האפ ימלשוריב

 'רר יובא ןנח 'ר תיעמשו אמורדל תלזא
 אתיא :בלק ןילוחבו ,ל"ביר םשב ןועמש

 רמאמה אצמנ ןכש ;םורה .ינקז 'םתס +

 ,גע ףד תעכ םפדנה ןילוח ימלשוריב
 א"ה "םרקהב, בתכ ראכאב ז"ר םכחהו
 הזה ארומאה םש אצמנ אלש 93 רצ
 האפד ימלשוריה האר אלו םוקמ םושב
 םילהת 'רפב רכז ןועמש רי רנפו!\ ,ל"נה
 ,זיחח"עפ

 .אשיב ןנח
 אוההל ".עקתש /' לי. ק"בכ: הרןמוב

 בה ליז. ל"א ה"רד הימקל אתא ארבג
 אלש ער זוז ול היהו  ,אזוזד אגלפ היל
 אנירחא היל עקת ופילחהל | לוכי | היה
 בנגש ,וטק םשו = ,זוזה לכ היל היבהיו
 - הורה היסקל אחא הרבו .אמילג

 אבא רב וג ח

 ,אתושיבל םסרופמד יהנ םש ורמאו
 ,םסרופמ אל אתובינגל

 ,הבר -- אבר - אבא רב ןנח בר
 ,הלודג הכובמ שי הזה ארומאה רברדב

 תא ספת אבר רב ןנח בר ךרעב ר"הסב
 םע קדצה תמאבו ,ורכז חכשש ןיפחויה
 רב אוה אבא רב ןנה בר יכ | ןיסחויה
 אבומ ןכו ,הברל שבתשנ םימעפלו ,אבר
 הינתח אבא רב ןנח בר םלשה ןיסחויב
 ,דחא לכהו אבר רב ח"ר א"נ -- ברר
 ,אבא ןהיתומש היה הברו אברש עודיכו
 רב ןנח ברש רוריבב הארנ ןויעה ירחאו
 ךרעב ונראב רבכ יכ ימלשורי היה אבא
 לבוב ההנה אייח. 'רל .י"אל ..אבש בר
 המ דבלמ) יבר ימי לכ םש היהו ותרוענ
 היה םגו ,(רצק ןמזל לבבל םעפב םעפב ךלהש)

 הרוחו ר/יימיב. ךאו י"אב ג"ר, ונב .ימיב
 ותונקז תעל תורטשל ל"קת תנשב האישנ
 הל ה התבישי עבקו לבבב בשייתה
 ותשאש רמול רשפא יא ןכלו ,ארוסב
 היהש בר טרפבו ,י"אב ומע ויה אל וינבו
 ;חי אמויב רפוסי רשאכו ןוילע שודק
 ,אמויל איוה ןאמ זירכה שישרדל עלקיאשכ
 ,הברה םידימלת ול ויה י"אב היהשב םגו
 וא אבא רב ןנח בר היה - ןהמ רחאו
 ןווב יהב נח . .ימלשוריב: .ארקנ . רשאכ
 וניצמדכ ברמ ךא ויה ויתולבק לכ טעמכו
 ה ןיפוהיעכ ברי .רמא אבר רב ןנח בר
 ,.אל .בכ ה"ר ,(אבר רב ןינח בר .םשו) ,ט

 ,בינ 3 9 תומבי = ,(הבר רב םשו : ב הבזס)
 ;ב'ח ,אצ בב | ,,וט תובותכ ,:אל ןימיג
 םג ומש ראשנו ,,גס ןילוח ,,זמ :אי ז"ע
 וכי כא רב ןנת בר םשב .ילבבב
 ק- קה בר ךסכא  ןיבר אתא יּכ ;ביק
 הראשנ תאזה הבלהה יב ןעי) בר: רמא אבא
 םש וידימלת םע בר דמלשכ י"א יארומא יפב

 הפוני,תכ -ב"ב .ןכו  ,(לבבל האיבה .ןיברו
 : אל ןיטיגב הזה רמאמהו אבר רב םשב
 ,אבר רב םשב

 אנסיב 'ר ג"הס ר"פ םיחספ ימלשוריו

 ןינח



 אבא רב ןנח בר

 המהבכ הסג היח בר םשב אב רב ןינח
 ןנח םשב :ר"פר .תוכרב: פז :ןכנ קה
 ,אבא רב

 דומלל ונב אייח תא ול רסמ ברו
 כ"כ אצמו | ,,גס ןילוח ,,וס תבשכ ותא
 ,השאל ותב תא ול .ןתנש דע ויניעב ןח
 ב"ב = לכ = .תא תקל :. לבבל מרה ל
 הוה בר :הצ ןילוח ורמאש הזו ,ותא
 אוה ןכ אבר רב] ןנח ברי נבל. לוזאק
 ,הינתח [ס"קרו ג"ר 'יפב

 א"פ תוכרבכ לאומשמ םג לביק םשו
 ברל יתיאר אב רב ןנח בר רמא :י ה"ה
 קשנו םקו לאומשר הימק אתירמאו ריבע
 לע םיתח היהש ,אכ תובותכבו ,ימופ לע
 םע לאומש רמד אניד יבמ קפנד ארטש
 לע גילפ :ול םיחספבו ,אייח רב ןנע בר
 ,לאומש

 ל"אש | ו ןיבוריעכ .ורובח היה  ף"ר
 ל"א ',בב ה"רבו " ,ילע""נולפתו אל "ב
 הכלה תרמא תאו ,השעמו יסוי 'ר ,ה"ר
 תרמא ןיאיגס ןינמז אהו ל"א +ש"רכ
 .'וכו :ברד הימק

 אבא רב. הימרי .בחו-- הלוק 200 מ
 ועלקיא םלובש ,אכק תבשכ וירבח ויה
 ברל תוטמ איבהו איקישנ ןמד ןיבא יבל
 ,אבר רב ןנח ברל אלו א"בירו הדוהי
 ןיבא ל"א -- הירבל היל ינתמ היחכשא
 .'וכו הינבל אתוטש ינתמ אימש

 ןנח בר רמא .,חנ תוכרב וניצמש .המו
 אתוגרג שיר וליפא ןנחוי ר"א אבר רב
 | רמאמה יכ ם"ט אוה | ,היל ינמ אימש ןמ
 םירמאמה ןיבי-  ,אצ ב"בב | :אבומ תזה
 ד"פס תבש ימלשוריבו ,בר םשב רמאש
 ןתנוי 'רו ןנחוי "רו אבא רב קפחאבר
 אבא 'ר ל"צ םש ,אתטיש אדחב והלוכ
 | בר ל"א .,ל הציב .וניצמש המו  ,הנח רב
 ר"הסב : הצרו :: ,ישא .ברל.\. אבה הב נח
 האר אל ,ןומדקה ישא בר אוהש רמול
 ייבאל ןנח בר רב אבר ל"צו ם"ט אוהש
 ,חמק תבשכ

 ה
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 תא אצמ ברד םיריעצה וידימלת ןיבו
 תורטשל תנקת בו רטפנשבש) ארפחה בר
 רמפנ אדסח ברש םישלש ןכ אדמה םרוזאהיה

 השאל ותב תא ול ןתנו (הנש בצ היהו ךרת

 רמא +: אבר :רב :ןנח בר: רמא = אי עב
 בר ל"א ןה ןיעובק .ם"יכע יתב "הבר
 ןיעובק יאמ ארפח ברל ארסח בר רב ןנח

 ןבו :;'וכו ךמאר תובא .רמא .יבח ל"א זה
 הירב ןנח ברל ארסח בר ל"א ,גס ןילוח

 ,ברד הימשמ ךמאד הובא רמא
 ל"צכ] אבר רב ןנח בר :אפ ןישודיקבו
 הילקש הנתח [אבא רב אחא בר ארמגבו
 בר : ל"א  היפנכב ..הובתוא . היתהב תבל
 ל"א הישרקמר רמ הל רבס אל אדסח
 וה =: ןיהרהנסבו | הב ברחא,- ףל/4תרבע
 ארפה בר רבי ,נ?הל,.בקעו רבי :נ"ר לא
 ל"צ ברד הימשמ ךובאד הובא רמא יכה
 ,ךמאד הובא

 .גפ :ןילוחכ ;ונממ .אדפח . בה/לביס :ןכו
 אבהה .תורב נח הוא ארסח, בה הפא

 אניזח אדסח ר"א ,זיק םיחפפבו ,בר רמא
 בר רב ןנח בר יבד (םילהת רפס) יליתל
 ,(סיקד כה רב ל"צנ)

 ביבש | האישנש רפופי | .(בב. .ק"ומבו
 יפכ  ;אּבר .לבו ,ןנח .בהל אדמה( ב לא
 ,אמלעל העירק  יוחאו הלע םוקו אתיסא
 אבר רב ןנח בר תבית םשי ןיקחומ שיו
 ךורעב אוה ןכו ימא רב ןמחנ בר ןיסרוגו
 ,קוחמל ןיכירצ ונא ןיא לבא ,אתיסא ךרע
 אבר רב ןנח ברש ליעל ונרמאש ומב ןעי
 היה הזש אישנה תמשכ ןכלו י"אמ היה
 הדוהי 'ר לש ונב לאילמג 'ר הרעשה יפל
 ארפח כר ונתח ל"א ןכל ינשה האישנ
 לבא  םיבר ינפב וילע רעטצהל ךירצש
 ךירצ | היה אל = ילבב 'תיהש ארסה בר
 ןכו .ןירה ול קפפ ארפח ברש אלו הול
 עיצ ןייחעו .,ישימתה ב"ר הרעב יתבתב
 רמול:'רתוי יבורק = תורודה .יההס ,(/יפל- יכ
 ,יעיברה ג"ר .אוהש

 רמא אבינגש וניצמ ארסח בר רבלמו

 ומשב
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 ,:אל ןיטיגכ ומשב
 ,ג"הס ד"פ םיחספכ ומשב אנסיב 'ר
 םשב רמאש המ ךא וניצמ אל ויתוכלה

 ;המ תוכרבבי! רנוצמ /הרנגאב ולפא בר
 רתוי ולוק היבגי אלש הנועל ןינמ רמאש
 ןיעדוי לכה רמא ,גל .תבשו .ךרבמה ןמ
 םיחספו | ,'וכו  הפוחל "'הפנבנ המל הלכ
 ,הפיאב הששמ רחא ,רפשא רמא :ול
 ,'וכו תלהקב םידומ לבה רמא . ,זיק םש
 תונושל 'ג ןליכאהל ידכ רמא :ופ מ"בו
 םימי 'ח אדנלק רמא ,ו ז"עו  ,לדרחב
 העוסשה רמא :ם ןילוחבו ,הפוקתה רחא
 ,אוה ע"פב הירב

 ונבל ארק ארסה ברש הארנה יפכו
 אל יכ ותריטפ רחאל ונתוח ש"ע ןנח
 ,ומא יבא םע רבדי ןנח ודבנש ןניצמ

 ןטובכ .ןנח רכ .אבא רניצמ ו ם "עבו

 ןנח בר לש ונב אוהש רשפאו ארפח כר
 ,ויבא ש"ע וארקו אכא רב

 .םולשיבא רב ןגח
 .(םולשבא אלו :חל אמוי 'פותה תסרג אוה ןכ)

 ןמזב םילשוריב תוריזג יניידמ היה אוה
 ינייד .ינש ,הנשמב נ"יפר תובותככ תיבה

 ןב ןנחו ןומדא םילשוריב ויה | תוריזג
 -- ףוסב עבשת רמוא ןנח -- םולשיבא
 דבצ הבה רפא הפי ,זיפהו בר רפא

 ,ןהיתשב וילע  ןיקלוח ג"הכ

 לאומש שרדמ רכזנ .אדא רב ןנח בר
 ,בחהליפ

 ,ימא רב (ןיח) ןנח בר

 בר וניצמדכו לאומשד ודימלת הוה
 ,;איק .תבשכ לאומש רמא ימא רב ןנח
 תוריבב + בפ "ב יו בנ ומוכ ,, תחפותב

 מא רב ןינה בר אתיא זני תבשבואההב
 בר אתיא :זק ןילוחב לבא ,לאומש רמא
 רמא ישא רב ןינח בר ,דל תורוכבו ,ןנח
 מא סב פה סקי ילצ ' לאומש

 יכ ימא רב ןנח בר רמא ומ ןילוחבו
 עמשמו ' כו היהיסלתל בר והל  ירומ

 אדסח בר רב ןנח בדר--םולשיבא רב ןנח

 המ עמש ומצעב אוהו םנמזב היהש הזמ
 ,בר .רמאש

 תסרג ימיא יברכ ןנא ח"ה ו"פ תבשבו
 הטא יפיא רב ןנח ד"פס ב"ח עורז רוא
 הימרי רכ השנמ םשב הדוהי בר ימוק
 ,(ברד .ודימלת)

 :(ם.- ימא/רב ןנח בר
 ר"א ימא רב ןנח בר וניצמ ,חל ז"עב

 ומ מא הכ נח בר הז ןיאו ,י"רא תדפ
 רמאי ךיא יכ לאומשד ודימלת היהש
 ו חו גדומלה. א"ר ןב תדפ 'ר  םשב
 היו ימאיירב :יאנוה ר"א .+הנ- תוכרבבו

 ואהב אנה :םר : י"ע: תפרג = ,תדפ

 ייבא רב אנח בר אתיא ,אק םיחספבו
 בר:נם ןיבוריעבו\  ,,חל "עב .ומכ. ל"צו
 ,אפליחד וא אנפלואד הימשמ ימא רב ןינח

 רכ ץנת בר ךרע .ישא רב ןגח בר
 ,(א ימא

 .אבא רב ןנח בר ךרע .אב רב ןנח

 וה ירצו ב ,.היברב 'רָד הירב ןנח ר
 ברד קי הבונה ית :ףרע

 ,אדסח בר רב ןנח בר
 ברד וריבה ארפה בר ןב היה אוה

 ,יריהלו ה" = ,אמק בב :'םותב "השש
 רב ןנח בר ומא יבא ש"ע וארק ויבאו
 ויבא ול רמאש ,גס ןילוח ,: אי ז"עכ אבר
 ויבאמ לביקו .,'וכו ךמאד הובא רמא יכה
 ,חמ תבשכו ,ויבאל לאשש :אי ז"עכ
 הצגה פיקד  ,בר]י רב ןנח 'בּה א הישיתוא

 ויבאל ביתמ ,הכ ק"ומבו | ,אדסח ברל
 ,הילדנפב היל חפמ ויבאו

 ןח ברלמא - = ,וט ז"ע  הפלהב .רכזנו
 רבו ןנח גבר -הל מאו ' ארפה 3ר רב
 בר םא םהל קפס היהש ןעי הזו ,אבר
 שה וחכנ וא רמא ' אבר רב נח
 ירו וי בר רמא" אדפה בר רב ןנח ר"א

 ,קירמא-" אבר רב ןנח בה רמא | הל
 הל ירמאו ח"ר רב ןנח ר"א ל"צש הארנו
 כ א ,יבברתשכ יי אפף רב ןכה- בר

 הריתי

>: 



 ףסוי רב ןנח בר

 בר רמא ,נס ןילוחבכ ל"צש וא ,הריתי
 ןיסחויבו .ארפח בר רמא ח"ר רב ונח
 ארפה בר רב ןנח ברי ה "בה 4
 קחצי רב נ"ר ל"א ןנברדא אגרכ אמר
 לבא ,ס"קר תסרג אוה ןכו  ,'וכו תרבע
 ארסה בר רב ןמחנ בר  ונלש אסרג
 אדסה בר רב נ"רש ;הניצמ .יכ וב רוה

 היה םש םגו תרקורד ריעב שירה היה
 ברש וניצמ אל לבא ,:אכ תינעתב י"בנר
 רמאנש אל םא ,וריעב שיר היה ויחא ןנח
 ,אוה דחא םש ןמחנ ברו ןנח ברש

 .ףסוי רב ןנח בר
 םשב היכרב 'ר רמא "ד.ב"פפ שב

 םשב פףפוי רב ןנח בד יםשב ובס ד
 ןנע 'ר ל"צש הארנו ,וביא רב אבא "'ר
 שרדמבו הבוש 'פ כ"רד 'ספבכ ףפוי רב
 ,רדה"ספ םילהת

 .קחצי בר רב ןח בל
 ,לאומש רמא ישא רב אייח בר רמא

 םיחספב ס"קדו ף"ירה תסרגל אוה ןכ
 ,אבא רב אבר ונלש אסרגו ,זל

 ,הדלומ רב ןנח בר
 י"שריפו פ"ב .ע ןירדהנס רכזנ ה"רא

 '4 | םינשיה םיסופדבו ,ויבא םש הדלומ
 סופדמ אב תועטהו | ,אדלומ רב ןנחוי
 טמשנ ד"ויהו ןנחי בר םש םפדנש יניצנוש
 אבומדכ ,ןנחוי השענ הזמו בר תביתמ םש
 ,ם"קרב

 .יזפ ןב ןנח 'ר
 ןייעו בידב"צפ םילהת ,גל כ"דפ רכזנ
 .'זפ ןב אבינה רוש

 .םוטיפ רב ןנח 'ר
 : בב תינעת ,רבוג .,הבוקע ירד .וחימלש

 רבדה לע ןיעירתמ ןיא ע"ר םושמ רמוא
 ,רקיע לכ

 .סזחנפ רב ןינח ךרע .םחנפ רב ןנח

 אנח בר ךרע .אניטק בר רב ןנח בר
 ,אניטק 'בר :ףב

 11 אבחנה ןגח

 ברע הבר א אברירב נה
 .אבא רב ןנח

 .אפילחת רב ןנח בר
 יתאצמ ףסוי ברל חלש :זצ ןירדהנסב

 רמאו -- תחא הליגמ ודיבו דחא םדא

 ימור יזניג ןיבו יתרכשנ ימור לש תולייחל
 םיפלא 'ד רחאל הב בותכו היתאצמ
 םלוע לש ותאירבל הנש א"צו םיתאמו
 ןנע בר סרג ס"קדבו ,'וכו םותי םלועה
 ,ותערמ אסרגה ןויכ ד"הסבו ,אפילחת רב
 תאירב ןינמ הרכזנש תחאה םעפה הזו
 .ם"שב םלועה

 .ירופיצד נח 'ר
 םשוי " (ומשב ייפחנפ "ה "דדי" בב

 ,ינמחנ רב לאומש 'ר םשב רמא טדג"יפ
 םשב ! ירופיצרי .ןינח  'ר\ זחא"פ " ר"הקבז

 ר"א בדו"טפ ר"בו ,ךופיהל ד"או נ"בשר
 'ר לש וניע ה"בקה ריאה ירופיצד ןינח
 ,ב-ב"פ ,רישהש רכזכו הפו מ

 .ירצמה | ןנח
 יניידמ היה ,הק .תובותכ ארמגה יפל '
 ןומדא םע תיבה ןמזב םילשוריב תוריזג
 ןנח .גפ אמויבו ,הנשמב רכונ אלו ,ןנחו
 וריבח איבמ סובב םד וליפא רמא ירצמה
 היהש | ירצמה ןנח שי | ול | גווזמו
 ןינה ... זי .ןירההנסב ... ויהפתנ ע"ר. ןמוב
 ןנחו ז"ב ןועמש ע"ב ןועמש םימכח ינפל
 | ,ירצמה

 ,אבחנה ןנח

 היתרב רב היהש רפוסי : גכ תינעתב
 וכרצוהשכו ,לודג דיפח היהו ,לגעמה ינוחד
 ברי יבדו יקוני יגכר .ירדשפ יה .ארטטל
 ל"או אמילגד ילופישב היל יטקנו היבגל
 ינפל רמא ,ארטמ ןל בה אבא אבא
 ןיאש ולא ליבשב השע ע"שבר ה"בקה
 אבאל | ,ארטמ ביהיד אבא ןיב ןיריכמ
 ןנח היל ירק יאמאו  ,ארטמ ביהי אלד
 כ"הבב ומצע אובהמ היהש ינפמ אבחנה
 הלבק היר יפכו  ,ב'תבב | דואס | ערנצה הוהש)

 ונידיב
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 לע סנרפ ותונמל ןיקסעתמ םימכה ויהש ונידיב
 ול וארק ךכיפל | ,אבחנו ךלהו ליבק אלו רובצה
 תובותב ימלשורימ הז איבמ ד"הסבו .אבהנה ןנח
 (.ונלש ימלשוריב אצמנ אלו ,ב"פ

 ,אטייח ןנח
 תלכת בו ימונמ רכז ה"ר! מל עב

 אתא ,אדיסח םרמע ברד היתיבד :ישנאמ
 עגפ  ,הידיב הוה אל ,ףסוי ברד הימקל
 אנמ אינע | ףסוי ל"א | אטייח ןנח היב
 אתלכת יניבוד 'אדבוע הוה :ידידב  ,היל
 אייה יירד .הגחא האנברד  היתיבה ישנאמ

 אל הנתמ ברד הימקל יאתאו. ,אבא רב
 הדוהי ברד הימקל יאתא | ,הידיב הוח
 תבית אתיל םירפוס יקודקדבו ח"רבו) אינורגהמ

 תנוכ הזו .'וכו דיל תלפנ ל"א | (אינורגהמ
 רכזנש ותנוכו תלכתה 'פ בתכש ןיפחויה
 .תלבת ןיד ןינעב

 ןנח בר ךרע .ברד היגתה ןנח בר
 ,אבא רב

 ,תיחולצ-תיחולס-תיחולכ יבמ ןנח בר
 רשפאו ,:מ תובותככ הירב אפפ בר

 ו"אב = ריע = .איהוש| תילחוכ במ \ ל"צש
 | ,וס ןישודיקב

 .הייתפוגמ  ןנח
 הימק רמא ב"ה ה"פ תבש ימלשוריב

 ןכ גהנ אל ישא רב אייח ברש לאומשד
 תיבופי ןנה ית ב-5" הלרעפו וכו ל"א
 ,םיאלכ רקעש לע לאומש היסנק

 .אערההנמ ןנח בר
 ברו אדסה בה םעיקלוה ? בפ תבשב

 ,אעררהנמ ןנח בר ינת ,הנק םשו ,אנונמה
 ןגח בר :אפ ןישוריק וניצמש המ לבָא
 ארהנ םופל אנהכ ברל עלקיא אעדרהנמ
 המהב | אמייקו סרג אקו ביתיד | היזח
 םע וליפא .רמ .הל רבפ אל ל"א .הימק
 .ום- -הדנבו = ,יאתעךא ואל ללא .המהב
 ןנח - בר ל"א -< לשומל כ"ה רבפ
 תומוקמה יתשבש הארנ 'וכו אעדרהנמ

 ,: הצ .ןילוהבב| אערההנמ ןמחנ בר ל"צ

 ןיבא רב אנניח בר--אטייח ןנח

 ברד ובר היה ארהנ םופמ כ"רש עודיכ
 ,ישא

 .האנניטרק | ןגח בר
 בר ,רמא ד"ר אתא יכ :ןכ תובותכב

 ינפל אב השעמ יעתשמ האנגיטרק ןנח
 רח בה סרג :ריק ק"בבו- וכו ל"ביִר
 .יאנגיטרק אנניח ךרע ןייעו

 ,אנניח

 ,א"יה א"פ הליגמ אנניח רב ימיא
 .;(טל תבש אנניח רב אקיא בר
 ,אס ןיבוריע אנניח רב ימיד בר
 ,לתוכרב אנניח לב" ה"ר
 ,: גנ תוחנמ אנניח רב אייח 'ר

 ,;וק םיחספ אנניח רב אנח בר
 .נל. הכוס אנניח רב אלוע
 ,אצ םיחספ אנניח רב אבקוע בר
 ,:טק םיחספ אנניח רב ןיבר

 ;אנניח בר

 טו נניח .בה גניצמ .,בל  תורופבב
 קמו וכ וא ,אנגיח .בר ,חכ ,םירדנבו ,,בר

 'ר ינת גל .תיכרב וניצמש המו ,לאומש
 םש ל"צ אנניח ברד הימק אכירא אחא
 5- ל ריבתבו :,ם"קדבב .יה"רד הימק
 רי םשב ייפא. 'רו| יפא 'ר  םשב אנניח
 אנינח 'ר אוהש הארנ ,קחצי 'רב לאומש
 עו רפא "הו ,ינמ- "רד .ורבח | ןרופוצר

 ,הנוי 'רד וריבח יסוי 'ר ימלשוריב ארקנה

 ני ירד הובא .אנגיח יר
 "ר םשב רמא ד"פר םיחספ ימלשוריב

 תינעתבו ,הרפכ יורק רישהש ןינמ הינב
 5 כ רבד הודא אתיא ב"ה ר"פ

 אוהש רשפאו ,הטני רבד הובא ח"ה

 הצי הבד הובא אנגיח יר

 רמא והבא 'רש י"הס ר"פ הליגמ רכזנה

 ,והבא 'רד ארומא היה הטישי ונבו ומשב

 יבא רב אננוח בר
 ,יכא רב

 אנינח 'ר ךרע .ןיבא רב אנניה בר
 ,ןיפא' רב

 גבת ה. ךרע

 בר



 אקיא ברד הירב .אננת בר -ידיא ףב אנניה יב
 ו

 יהוא רב אנניחםר

 ז"עב הבהא רב אדא ברד ודימלת היה
 אדא בר) רמאקו ביתיו הימק ביתיש ,מ
 (א"ב אנניח בר לע יאקש ד"הסכ אלדו הבהא רב

 יל עימש יארק 'גמ ל"א ,אה ל"נמ ל"א
 יעב .הע םיחספבו | .י"רו לאומשו ברמ
 ,הרתומ תפה ל"א -- הבהא רב אדא ברמ

 יסא ר"א אבס אנניח בר רמאהו ל"א

 סרוגש ס"קד תסרג הארנ " רתווו ,י"ףא

 אנניח בר יכ ,י"רא אבס אגח בר רמאהו

 ,בר דימלת היה אבס
 ,גס תבשכ הדגאב ךא וניצמ וירבד

 ןיא .הרמאמכ הוצמ השועה לכ רמאש
 ,םנ מ"בו | ,תוער תורושב ותוא ןירשבמ
 אלו ביתכר יאמ ידיא 'רד הירב אנניח ר"א
 תוצמבו הרותב ךתאש םע -- "וכו ונות

 ידיא רב אנינח 'ר אוה ילואו ,והנות לא

 1 תינעת  רכונה

 ,אקיא ברד הירב (אנינח וא) אנניח בר
 הארנכ אברו ייבאד ודימלת היה

 ,יבה ינתמ דיבז בר ורמאש :הכ תוכרבמ
 הל ינתמ אקיא ברד הירב אנניח בר
 ,רתומ רמא אברו רוסא רמא ייבא -- יכה
 אברו ייבא תבישיב ויה םהינשש ןעי הזו
 ,הבישיהב ןושלה תינשנ ךיא ןיקלוח ןכל

 .ןיקלוחש :זמ הדנכ פ"רד וריבח היהו
 המ םסרופמה רמאמה ונממ ונל עודיו
 הירב אנניח בר רמא ,חכ הציב אבומש
 בר תומוגו תוחפש דופש אקיא ברד
 הזה רמאמהו  ,וילע קלוח פ"רו -- ויכלמ
 ,בנ הרדנו ,םכ ז"ע ,: אס תובותכב אבומ

 תוכמבו ,אקיא ברד הירב אנינח בר םשו
 ."ןמחנ בר, תועטב אתיא ,אכ

 פ"רש :חנ תוכרב רפוסיותתימ תביסו
 אחרואב ילזאק ווה עשוהי ברד הירב ה"רו
 ,אקיא ברד הירב אנינח ברב היב ועגפ
 ךלע ןניכרב | ךניזחד ידהב | ול ורמא
 רמא ,ונייחהשו ותמכחמ קלחש --- יתרת
 וכניתבשח וכניתזחד ןויכ ימנ אנא והל
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 היב .יבהי +יאה ילוכ תמיכח ול .ורמא
 .ביבשו והייניע

 יתאצמ והושנע המ לעו המל ןיבהלו
 לזו דוד .םהרפ קיה .רפסב דמחנ חבד
 פ"ר יכרבמ אל המל םיקסופה םישקמ
 אנינח..ברל  .והויזחשב :ה"ףד \הירכי פו
 ,ביטמהו בוטה תכרב אקיא ברד הירב
 ךרבמ השורי םדאל הלפנ םאש ןידה יכ
 כ"ג חמשש ומע רחא שי םאו  ,ונייחהש
 ויהש ןאכ כ"א | ,ביטמהו בוטה  ןיכרבמ
 שי יכ ,ץרתמו בוטה .ךרבל. לה םונש
 עודי השורי יבג אמלשבר ,םהיניב קולח
 ,והומכ כ"ג חמש וריבחש דחאו דחא לכל
 םא לבא ,ביטמהו בומה ךרבל ןילוכי ןכלו
 ינשה םג םא עדוי ימ וריבח תא האור
 בוטה תכרב ךרבי ךיא כ"או והומכ חמש
 ןהש םירמוא םהינש םא ףאו ,ביממהו
 ובלו = ויפ ןיאש רשפא | ,ותוארל ןיחמש
 אובר םישש לע ןניכרבמד אה הנהו ,ןיוש
 ןיאש יפל ם"שה רמאק םיזרה םכח ךורב
 םבבל ןחוב ה"בקהו ,וזל וז םימוד םתעד
 ןכלו  ,ארמגב םש ורמאדכ םתער עדויו
 ןיאש ןיאור ונאו המה םינש ךאש םג םא
 םכח םהילע ךרבל יואר םיוש םהעד
 םילודג םימכח המה םא טרפבו  ,םיזרה
 ברד ,ריפש יתא אתשהו ,ןיוש םתער ןיאש
 וילע וכרבש עמש א"רד הירב אנינח
 םידשוחש םהמ ןיבהו | ,ונייחהש תוכרב
 ןכלו ,המלש םתחמש ןיאש הז תא הו
 םנימאמ םכניאש םכיתעד יפל םהל רמא

 םכה םכילע ךרבל ןוארה .ןמ בל
 :םכיתעדו יוביר 'פכ ותיבישחד םיזרה םכח

 ןכלו ,יתייארב חמשל הבוטל םיוש םניא
 ונתוא דושחל ,יאה ילוכ תמיכח ול ורמא
 היב יבהי ןכלו םיוש ונבלו וניפ ןיאש
 ,ח"כחפדו ,והייניע

 המ הרנ אבומש המ איבמ ד"הסבו
 אקיא ברד הירב | אייח בר הל ףיקתמ
 תמאהו ,אקיא ברד הירב אנניח בר ל"צ

 ארסח בר רמא .ב"חא םש רמא יכ ןכ וניא | --אתלת וכיילע אניכרבו ןוובר ןיתישב ילע
 ש"ת
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 היה .אקיא ברד ...הירב :אנניח ברו .,ש"ת

 רכזנש איבמש המו ,אברו ייבא דימלת
 'ר םשב תבשו תינעת ,תוכרב ימלשוריב
 ,אוה רחא ארומא כ"ג ,אקי רב אנינח
 ,וכרעב .ראובמכ

 אניה ירי ךרע ."רדנא רביפמנה

 ,יירדנא רב

 (היננחדאנינח) אנניח 'ר

 .(אפי יפיא) יסא 'רד הירב
 רפוסי | ,גחא"ה א"פ ןיטיג  ימלשוריב

 האגלפ) ןסימ היה יסא 'רד הירב אנניח

 ,חוצל הליחתהו ותשאל טג קרזו (אפוה וא
 הל בהיו הנימ היפטח ,היתונכש ולעו
 ןישחו ןנבר ימוק אדבוע אתא ,קלח ריינ
 .(וב לסופ טגה היר וליפאו ןהב היהש ינפמ ילואו)
 יסא ברד הירב אנניח ח"ה נ"פ ןימיגבו

 ד"פ תומורתבו ,רזעל 'ר םשב לממ רב
 רב ינת אל רמא יפיא רב אנינח 'ר ג"ה

 ,טכ-ב"ה ז"פ תבשבו ,'ובו אלא ארפק
 ל"צו ,הדוהי בר םשב אסי רב אנינח 'ר
 הציבב י"ר םשכ "אקי .רב" .אנינה "ל םש

 היננח ז"ה א"פ תורשעמבו | ,י"הס א"פ

 .ןנברו י"ר ןיגילפ המ רמא אסי 'רד הירב
 םימעפ 'יסא רב אנינח ר"א .ד-ד"פ ר"בו
 ,ותוהלא רובכ ןיקיזחמ ואולמו םלועה ןיאש

 טפו ב הב, נניח בר

 לש הרונמב אכה רמא .בכ הציב רכזנ
 קהצי 'ר םרג ם"קדבו | .ןניקסע תוילוח
 .ןיפחויב . וריכזה אל  ןכלו | ,אנסיב רב
 אובמ. אניב הב,.אנח. 'ר . ךרע.. .דהסבה

 ,אוה דחאש

 אית יהב האנניח' בר

 ימו הדוהי ברל השקה ,אכ תובותבב
 קיפנד ארטש אוהה אהו יכה לאומש רמא
 ימלשוריבו ,'וכו לאומש רמד אניד יבמ
 ,ייחב 'רד הירב אנינח 'ר ג"פר םיחספ
 קתענו אייח ברד הירב ל"צש רשפא
 םיחספב ש"ארה תסרגנ ךא ,ומוקממ ת"יבה
 .אנמ 'רל לאש ,יארפ ןב אנינח 'ר גידב"פ

 קחמי רב נניח :ד--ללרדנא רכ אטניח 'ר

 הינה יב יב יאגניח "ד

 היהש רפופי ז"פס ןירדהנס ימלשוריב
 רח הארו ןירופיצד אתפוג ןיליאב לייטמ
 אמורל הקרזו אתלגלוג ארח בסנ ינימ
 רמאו אתא ,לגע אדבעתמו אתחנ אוהו
 ,אוה השעמ הנימ תילבא ןיא ל"א ויבאל
 ויבאש רשפאו ,אוה םיניע תזיחא אל יאו
 ףוסב ירופיצב שירה היהש אנונח'ר אוה

 ,י"אב םיארומאה ימו

 הי רב אנניבר

 ,ברד הימשמ רמא :וע ןירדהנסב

 אננח בר  אפרנה י"כמ איבמ ם"קדבו

 ,בר דימלת תמאב היה אוהו ,הימלש רב

 .עשוהי ברד הירב אגניח בר
 םוגרפסיא רמא ,יק  םיחספ רכזנ

 נוה בר ם"קד תסרגו : ,הבוטל ףרטצמ
 רצהחירב

 ,קחצ הביי :(היננההאנינח וא) .אנניח 'ר - כ ₪ כ

 ,הדגאב םישררמו ימלשוריב ךא רכזנ
 קחצי רב אנניח 'ר :טל-א"ה ו"פ תוברבכ
 אל תפל רמא רה ימיא רב לאומש 'רו
 'ר,הוה ב"פ תינעהכו  ,'וכו התיה תפ

 ותוא לכ קחצי רב אנניח 'ר םשב הנוח
 .'וכו ליאה תא האור םהרבא היה םויה
 ב"ק"פ םילהה 'דמו הדי"פ ר"קיוב ןכו
 גי"חב"כפ ר"בב רמאמהו | ,ומשב הנוה 'ר

 היכ הבז -ןכו היה ל"צו ומשב אמח 'ר
 תמאקחצי < 'רכ | אנינחי ה : וחא"מפ
 הליאמשאו אלא ןאכ ביתכ ןיא הלאמשאו
 תוטשפ אוהו) ליאמשמ אנא רתא לכ ןמ
 תומי לכ רמא טדו"נפ םשו ,(בותכה תנוכ

 בחז"לפ ,גדר"יפ ,איחח"פ םשו ,'וכו הנשה
 ר'הקבו- .,ומשב הימחנ רב עשוהי 'ר
 ביתכ ןרקמ קחצי רב אנינח ר"א ט"א"פ

 אנינח ר"א ג"פר ר"סאבו | ,י"בנר ל"צו
 בדחלשיו אמוחנתבו ,'וכו ךמצע רקי י"ב
 עמש ךכש השא דוליל וירשא רמא
 וליפא רמא וט"צ"פ םילהת 'דמו ,וארובמ
 םשו ,ןואו למע (דוד לש) ותוכלמ תיב

 צ"פ



 אליש רב אנניח בר--אנהכ רב אנניח בר

 ז"העב ןירוסי ומדקש ימ לכ רמא זטדצ"פ
 גכדתודלת אמוחנתבו .בה"עלח ול שי
 רכזנ ןכו .קחצי רב הויננח ?ה:יםשפייףכוג

 ,בידא"פ .ר"הק

 ,אנהכ רב (אצנינח וא) אנניח בר

 ה הציבו : מי ה"רכ ברד רדימלת
 תומימ בר רמא אנהכ רב יאננוח 'ך"א

 .רבועמ לולא | וניצמ אל  ךליאו ארוע
 רמא תבית רסח .פל "ח"ו :ובב "תצובב]
 הצורה בר יב ירמא ,רמא :כ ז"עבו ,בר
 ,וינפ לע ונכפהי ותמ חירסי אלש

 רמא אנהכ רב אנניח בר וניצמ ןכו
 : גיק ק"ב | ,.בע ,הס תובותבככ לאומש
 תינעת לאומשד הימשמ ,(ב"ב אנונח בר םשו)
 יסא בר רמא אנהכ רב ח"ר רמא ןכו ,ל
 תועט אוה ישא בר תביתו ל"צב) ,הנ ןיבוריעכ
 ,(יסא בר ןגוהכ אתיא איצעניוו סופדבו  ,םופדה

 ליצכ) רזעלא 'רד הימשמ רמא ,וצ תבשבו
 ר"א ,ע ןירדהנס רכזנו ,(ס"קד ,רזעילא 'ר אלו

 אוהש ו"כ אוה חילמ רשב כ"ב אנינח

 ,םימלשכ

 .פ"ב אנינח 'ר ךרע .אפפ רב אגניח 3

 (תברד א"נ) אבהד הירו

 .אינורשפמ

 ריתהש וניצמ ,ביק ןילוחו ,וע םיחספב
 רמאו ,אכמכד ארכל לפנד אלזוג רב
 יכ אתלמ ירשימל םיכח ןאמ וילע אבר
 אברד הירב אנניח בר ואלי יא ,אה
 םיהספבו ,הבר ארבג אוהד אינורשפמ
 אנשירפמ אנניח רב אבקוע ברש וניצמ ,אצ

 ,הל טה (ס"קד ,אינורשפ וא)

 אליש רב (היננח--איננח וא) אנניח בר
 .(תליש ופ)

 יחא אליש ןב היהש רמול רבדה בורק
 לש ובהוא היהו  ,בר לש ודוד אייח 'ר
 יתאר לכ בר רמאר בע ::ןיררהנסב בר
 ברמ רבל ,היל .אנליטק תרתחמב ילע
 אמיליא ט"מ ךירפו | ,אליש רב אנינח
 ? אתרתחמב יתאק ,אוה קידצד םושמ
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 ילע םחרמד היווגב יל םיקד םושמ אלא
 ח"פ םש ימלשוריבו | ,ןבה לע בא םחרכ
 לטק אנא ילע יתייד לכ רמא בר ח"הס
 עדי אנאר אליש ןב | היננחמ ץוח היל
 ר"א ,יינימ היתסוגמ בסימ אלא יתא אלד
 רבעימל יולע היביל ירבאד  ןויכמ קחצו
 ,אליש ןב איננח הז ןיא אתלמ אד היל
 םימעפל .רמאי :גל ימלשוריה  אובמבו
 ילבבהו דואמ קוחר ךרדב שרפמ ימלשוריה
 ילבבהש הזמ היאר איבמו ,טושפ ךרדב
 ,ונב לע באכ ילע םחרמד םושמ שרפמ
 בסימ אלא יתא אלד שרפמ ימלשוריבו
 ,הינימ .היתסוגמ

 אלו תמא אלל וירבדב שי תורז המכו
 דחי ןיבלשנ ימלשוריהו ילבבהש עדי
 ,א"מב ןירישעו א"מב םיינע ת"ד ורמאדכו

 ,שרפנו

 אב הזה השעמהש קפס םוש ילב
 יילע הז רמא ברש ןעי "אל סבב
 היננחו ,בטיה .ותוא ערישכ ש"ב אנינח
 איכנ . רשאכו לבבבו ילבב היה ש"ב
 ילע יתאד לכ םתס וילע רמא ברו ,ןמקל
 שריפ אל ברו ,אליש רב איננחמ ץוח --
 הבישיב ורטו ולקש ןנברה ךאו | ,ומעט
 רמול וצרו ,ןכ וילע בר רמא םעט הזיאמ
 חקיל ךא אב היהש ןעי ימלשוריד ןנבר
 כ"אש קחצי ר"א ז"עו ,ושפנ אלו ונוממ
 רמול :ורבס ילבבבו ,ש"ב היננח הז ןיא
 יתאק אה אוה קירצד םושמ אמיליא
 תישוקכו ש"ב איננח הז ןיא כ'א) ,תרתחמב

 אנקסמ ידיל ואב ילבבב ךא ,(קחצי "ו
 םחרמד היווגב היל .םייקד .רחא םעטמ
 השק אל הזבו ,ןבה לע בא םחרכ וולע
 .באה םגש ןעי ש"ב היננח הז ןיא כ"א
 השוע ןידכ אל ונב לע תרתחמב אבה
 :אלש רורבש ןעי ,וגרוהל רופא מ"מ לבא
 הרסח ילבבה תנקסמו ,ונב תא גורהל אב
 ילבבהב יוארכ הרדסנ אלש ינפמ ימלשוריב
 .הורב הז

 לש ר"בב רפוסה היה הארנה יפכו
 לאומש
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 לאומש ל"אש ,ומ מ"ב חכומדכ לאומש
 רב י"כה לכב ם"קדב) תליש רב אנניח ברל

 ,(היה רפוס י"שרפו) 'וכו בותבו ךילמא (אלוש

 לאומש ל"או רצח ול היהש ,בי ןיבוריעבו
 בורב וא אלא אדבוע ריבעת אל תא
 לוכאל ליגר היהש רישע היהו ,'וכו ןפוד
 רמאש : טיק םיחספכ ותדועפ רחא תולזוג
 אבאל איילזוגו יל יאליררוא ןוגכ לאומש
 רמא ןנחוי 'רו ,אליש רב אנניח ברו (בר)
 ימלשוריב שוריפב אוה ןכו ,'וכו םירמת ןוגב
 ילידרא ןוגכ רמא לאומש םיחספ ףום
 תרופמבו ,תליש רב איננחד אילזוגו (ול)
 ברו, ילבבה ןושל וקיתעה ד"הסבו ם"שה
 הליחמבו ,"ירמא ןנחוי 'רו אליש רב אנניח
 ,ימלשוריה ואר אלש םדובכמ

 אתולג שירה יניעב רואמ בושה היהו
 ןנבר .והלוכ לאומש ל"אש ,חנ תבשכ
 ילברפב וקפיל אל אתולג שיר  יבד
 אלו ,ךילע ירפק אלד ךנימ רבל ימיתח

 וא הכלה רבד םוש ונממ ונל ראשנ
 ,הדגא

 (אנינח היננח--איננה וא) אנניח בר

 ,אימלש רב

 דימת רמאש ברל קהבומ רימלת היה
 םיחספ | ,,גכק :גמ תבשכ ברד הימשמ
 קלר אוק כבה בליי אל חצוב הק
 תורוכב ,,הס  הדנ ,(אנינח בר םשו) :זל

 א"פ הכוס ימלשורי ,(איננח בר םשו) :דכ

 ןיררהנס ,ה"ה א"פ הציב ,(היננח םשו) ו"ה

 אנניח ר"א | .,זע ןיררהנסבו ,ב"הס א"פ
 ם"קר ::\תסהפו ברח: יהימשמ. .ההוהי: .הב
 ןיבוריעבו ,הימלש רב  אנניח בר י"כמ
 בר רב אייחל ש"ב אנניח בר ינה :חצ
 תרבעו ןנכר תקבש ל"א ברו ברד הימק
 היננח ,הדא"ה א"פ םש ימלשוריבו + מ"רכ
 הירב אייחל אנתימ ביתי הוה הימליש רב
 תיל ל"א אתווכ ןמ הישיר בר קיפא ברד
 ל"א (וניתנשמב) ןכ היינתינ אלו ל"א ,ןכ
 הדנבו ,(ןב וניאש עדת דמלת םא) היתונתר

 ,ינכו יל" ןאמברמ םרל ל"א: ,הב

 אנינח---אימלש

 ברד ידימלת ירחבוממ היה אוהו
 אימלש רב איננח בר ורמאש ,הק םיחספכ
 יאקו אתרועסב יבתי ווה ברד ידימלתו
 ל ול ורמא אכס אנונמה בר והיילע
 אל והל רמא -- אמוי שידקמ יא יזח
 ,בר רמא יכה םרמע בר ל"א --- ותיכירצ

 בר תריטפ ירחא ראשנ הארנה יפכו
 לאומש ינפל רומלל ךלה אלו ,ארוסב
 ןירדהנסכ לאומשל ויתולאש םשמ חלש ךאו
 היל .וחלש הימלש רב אנניח ר"א : רכ
 ,וניבר ונדמלי לאומשל בר

 םע רבדיש םוקמ םושב וניצמ אלו
 ה"ר ךלמש םדוק רטפנש תוא הזו ,ה"ר
 ,ארוסב

 .ןאדרוו אנניח בר
 (.אמ ןיטינ ,.טמ ןיבוריע רכזנו םוקמ םש אוה)

 לע ביתמש :דס ןיטיגב א"פ רכזנ
 אָרסח ברו ,הדוהי ברו אדסח בר ירבד
 בישה אלש םלאנ י"שרפו) ןאדרוו קיתשיא רמא
 ,(הז ץורית לע הבושת

 ,אבס אנניח בר

 תסרגל ברד הימשמ רמא :בי תוכרבב
 ,(אבס אנניח רב הבר ונלש אסרגו) י"ע

 יריא רב אנניח כר ל"א ,הע םיחספבו
 אנניח בר רמאהו הבהא רב אדא ברל
 אגח בר ס"קד קוסרגו ,י"רא יסא ר"א אבס

 ירא :אבס

 -: אבס אנניח ברר הירב אנהכ בר וניצמו

 ,: וע םיחספ

 .האנגיתרק אנניח
 בקעי 'ר ב"ה זט"פ תבש ימלשוריב

 'ר םשב האנגיתרק אנניח אחא רב

 תועטב אתיא ו"ה א"פ הציבבו ,היעשוה

 ,הייחתרק

 ,אנינח

 ,ד"ה ח"פ ןיבוריע אנינח רב אבא
 |: בכ םירדנ אנונח "רב אדא בר

 ,,ה תוכרב אנינח רב אחא 'ר

 ,:טע תבש (אנת) אנינח רב יחא 'ר

 'ר



 רה כד הר

 ,,ונ ב"ב .אנינה רב וה
 ,בי"ה"יפ .ר"הק אנינח יהב לאל מל
 ,:נ הדנ אנינח רב אריעוז 'ר
 תוכרב אנינח רב אמח 'ר

 ,ח"רב .אייח 'ר סרג :בל םש
 ,: אי ןיבוריע אנינח רב הדוהי 'ר

 ,.טל ק"ב אנינח 'רב יסוי 'ר

 פ"קרבו :ה

 י:טע תבש (אנת) אנינח רב בקעי 'ר

 ,: ד תובותכ אנינח רב קחצי 'ר

 יא"ה ר"פ תבש אנינח 'רב הימרי 'ר
 ,זצ מ"ב אנינח רב רמירמ
 תבש אנינח רב אבר
 ניק ב". אנונח/ רו בה
 ,ר"ה ר"פ תוכרב אנינח רב םוחנת 'ר

 ,(אתיירבד אנת) אנינה 'ר

 ורידהש אנינח 'רב השעמ :זכ ריזנב
 היהו (הנביד) ג"ר ינפל ואיבהו ריזנב ויבא
 ,תורעש 'ב איבה םא עריל וקדוב ג"ר
 תנועל עיגה םא עדיל רמוא  יפוי 'ר
 רמע -- ינקרובל רעטצת לא ל"א ,םירדנ
 הזב ינחטבומ רמא ושאר לע וקשנו ג"ר
 ויה אל ורמא ,לארשיב תוארוה .הרומש
 ריזנ ימלשוריבו ,הרוהש דע ןיטעומ םימי
 ,השעמה אבומ ו"ה ה"פ הדנ אתפסותו ר"פס
 ורידהש  אנונח .רב | ,אנינח - "רב השעמ

 ויתיאר ינא קודצ 'רב א"רא --- ריזנב ויבא

 ינא םש אתפסותבו ,הנביב שרודו בשוי
 לארשיב תוארוה הרומ היהש | יתיאר

 תר
 מ

 ,הדוהי 'רב יסוי 'ר אתיא יפוי 'ר תחתו

 יתלאש אנינח ר"א :ה תורוכבבו
 תיבב | (רזעלַא 'ר אלו ל"צב) רזעילא 'ר

 -- םירומח ירטפ ונתשנ המ אבר אבתומ
 יל רמאו םידיפר ןושל יאמ ויתלאש דועו

 ,אנינה 'רב 'ח"ר  אוהש .רשפא

 ,א"פ קלמע 'פ אתלכמב אבומו
 מ"ר :ךתא אנינה "ר רכזנ (  20תחמרמְ

 םנכנ ינעהש העשמ רמאש הדוהי 'רו

 אינתהו :יק תבשבו ,חלמב ותפ לובאל
 -- ל"ת הרוסא איהש םדאב םוריסל ןינמ
 ףופ אהפסות רכזנ ןכו ,אנינח 'ר ירבד

 אנינח
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 'ף ל"א אסשת זמר .תקח .םוקליבו ,,םיבז
 ,םלושמה ןב ןתנוי 'רל אנינח

 .אחא 'ר לש ויבא אנינח 'ר
 םשב וניתובר ורמא דדאשנ אמוחנתב

 תפאונהו ףאונה אחא 'ר לש ויבא אנינח 'ר
 בידמ"פ ר"מבו ,תורבדה תרשע לע םירבוע
 אמוחנתבו ,אחא 'ר לש ויבא ה"ר אתיא
 אבא רב אמוחנה 'ר חתפ ךכ זכדחלש
 ,אחא 'ר לש ויבא אנינח 'ר םשב

 .(ב אנמ 'רד הוחא אנינח 'ר

 נב "תמש ג נורה :ג"פ קמו להמופ

 תופכל ךירצ םא יסוי 'רל אנמ 'ר לאש
 ,הטמה

 אנינח בר

 ;הינגח בר

 ,ונוא שיא (היננח וא) אנינח 'ר

 הכלה וז .,ו"פס .ןימוג . הנשמב  רכזנ
 ןירוסאה תיבמ ונוא שיא אנינח 'ר הלעה
 ,(י"שר ,ןירוסאה תיבב שבחנש ע"ר לש ומשמ)

 ינפל יברב ןועמש ר"א ,זס םש ארמגבו
 ןיקלוח ונוא שיא אנינחו מ"רש רחאמ יבר
 דיעה ונוא שיא היננח :אי ןירדהנסבו ,'וכו
 רכזנ ןכו ,תרבועמ איהש לילגב הורביע םא
 .ח"ה .ד"פי םירדנ

 .אבא 'רד הירב אנינח 'ר

 תויכלמב ארק רתפ ,ה"גכ"פ ר"קיו רכזנ
 םיחוחה ןיב הנותנ איהשכ וז הנשוש המ
 יפלכ התוא הטמו תאצוי תינופצ חור
 ןוכמ הבל כפ"עאו -- הצקוע חוחהו םורד
 ר"שהשבו ,'וכו לארשי ךכ הלעמ יפלכ
 ,אנוה יבר םרג בדב"פ

 אבא רב אנינח 'ר ודג"פ ר"קיו רכזנ ןכו
 םהג .ודג"פ . ריםאבו ./וכג התא . רחל ולא
 ,אחא רב אנינח 'ר

 ,ימידּבא רב אנינת םר

 בר רמא :דס ןישודיק ,: אס םירדנב
 תפלחומ בר רמא ימידבא רב  אנינח
 ,מ"רכ הכלה רמא :וצ ק"בו ,המישה

 ךירפו

 ךרע הבר יחא איעשוה ברו
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 פיתכידיבעהי/! גנבה קיפ ברו, .ךירפו

 ,אינת אכפיא אתיירבד םושמ ירמא

 הבא ה ו

 רפוסי ז"ה ג"פ םיחספ ימלשוריב
 ל"או ןתא אירבטב דומלל וחלש ויבאש
 היל חלש | ,םיתמ תרובקב קסוע ונבש
 ךיתחלש ןירסיקב םירבק ןיא ילבמה
 ? אירבטל

 ['ר] רמא : גל ןישודיקכ ויבאמ לביקו
 ר"א והבא 'רד הירב אנינח 'ר ל"א היקזח
 רבוע םכח אפיח ןמד ימידבא ר"א והבא
 םירוכבב אוה ןכו ,תומא 'ד וינפלמ דמוע
 ,היקזח 'ר שוריפב אתיא םשו ה"ה ג"פ
 רד: .הירב-::היננח .-'ה..ר"פס ...תובותכבו

 והבא 'ר םשב הל ירמאד תיאו ,והבא
 ,רמא א"יה ד"פ תומביבו ,הדוהיכ ןירסק
 'רל לאשו חלשו ארבוע היל הוה אבא
 'רלו (יפא) יסוי 'רלו [אבא רב] אייח
 ,ימא

 ב"פ תומבי עמשמדכ וריעב ןייד היהו
 הירב אנינח 'ר ימוק אדבוע אתא ד"הס

 ןימכה אלד רתאב ןובסי רמא והבא 'רד
 יחל

 רמאש ג"ה ז"פ תוכרב וניצמ  וירבד
 רמא א"ה א"פ תינעתבו ,ביתכ תלהקמב
 אשמ המוד אשמ ואצמ מ"ר לש ורפסב
 .ימור

 'רב רזעלא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 םש ורמאש ודג"פ ר"כיאכ (ארומאה) יסוי
 ירד דחירב אמה יף םשכ יפי יהב א"ר

 הכילוהש ןירפיקב תחא השאב השעמ והבא
 תונמוא ודמלל דחא םותחנ לצא הנב תא
 ינאו םינש שמח ילצא ןיתמי ל"א
 ר"הקבו ,הטחב ןינימ תואמ שמח ודמלמ
 לפלפי ד"הסבו | ,יסוי "רב תבית רפח
 'ר .ןכ  .אוס וה פו רבי אדהב | רמאיו
 הז היננח 'ר כ"א ,אנתה אתפלח ןב יסוו
 הליחמבו  ,ןומדק אוה והבא 'רד הירב
 'רב א"ר ימלשוריבש ערי אלש ודובכמ
 השעמה רוקמהו  ,ןורחא ארומא אוה יסוי

 .ה רד הרב אבבה ה. -רתבא רד הירב אננח 'ר

 ,טעמ א"עב + נ םירדנב אבומ
 ,דדטיק"פ םילהת שרדמ ומשב היכרב 'ר
 :ת"חנפ  םירובב ומשב יהיקוח .?ר
 הופ וסבו :ומשב  (ןוב ירב)\, יפוי 'ר

 ,אי"ה

 .ןיבא רב (איננח--אנניח וא) אנינח בר
 ייבא ויחא םע רחיב רכזנ ם"שה לכב

 ,דל םיחספכ הבר ידימלת ויה םהינשו
 ונת ןיבא רב היננח ברו ןיבא רב ייבא
 הנתמ רב אבר והב עגפ הבר יב תומורה
 -- רמ יבד תומורתב ותירמא יאמ ל"א
 םרכח חיה ייבאו ,הבר . רמא יכה ל"א
 | דבי ,טפ \ ,בס ןיבוריע ."וניצמדכ
 ביתיו ןיבא רב אנינח 'רו א"ב ייבא ביתו
 וניצמ ןכו = ,ירמאקו יבתיו  והייבג ייבא
 והייוורת  ירמאד ןושלב | דחיב \ םהינש
 ,:זפ ןיבוריע | ,:ופ תבש :,  טכ תוכרבכ
 ייבא :.אתיא ,ול םשו ,:טיק ,חק תומבי
 ייבא ל"צו ,ייבא רב אנניח 'רו אבא רב
 .תותירכב ןכו  ,ןיבא רב ח"רו ןיבא רב
 רב איננח ברו ןיבא רב ימא אתיא ,כ
 - ,'וכו א"ב ייבא ל"צו ןיבא

 ,אדא ברד הירב אנינח 'ר
 ר"שהשבו ,חדר"סאד אתחיתפב רכזנ

 םשב אדא 'רד הירב אנינח 'ר ב-א"פ

 ,ת"דמ  םיחומחו אחא רב = םוחנת "ה
 א"פ תוכרב ימלשוריב אבומ .רמאמהו
 םשב אדא ברד הירב היננח 'ר םשו ד"ה
 יחי יריב יםוהלת יח

 .ירוא ןב אנינח 'ר
 ה רדת שררמ ₪ א"פר הבר א"רב

 ,ןתנ 'ר םושמ םימכח ינפל ירוא ןב .אנינח
 ,אנת אוהש עמשמו

 ,אחא 'רד הירב אנונח 'ר

 ,אנינח 'ר םע קלוח ג-הצ"פ ר"בב
 םשב רדזנ"פ ר"בו ,דידחנ אמוחנת רכזנו
 ןאמח יה-יםע .אחא .'רד - הירכ איננח 'ר

 רחמים ,ר"קיוב לבא: ,וחג"פ ר"סא רכזנ :ןפו
 ,אבא רב אנינח 'ר סרג

 ה



 .ידיא רבת ננו

 1 תינעתב רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ
 רמול -- םימל ת"ד ולשמנ המל רמאש
 ןיכלוהו הובג םיקמ ןיחינמ םימ המ ךל
 ןימייקתמ ןיא ת"ד ףא ךומנ םוקמל
 ס"קד תסרגו ,הלפש ותערש ימב אלא
 רב אנניח בר ןייעו ,ידיא רב יאלינח 'ר

 ,ידיא
 ,ידיא רב (תיננח :וא) גינה

 .(אתיירבד אנת)

 רב אנינח 'ר אינתד :הל תועובשב
 עבשה הרות הרמאו לעאוה רמוא :ידיא
 םשו בק"פ םישודק ארפסב אבומו ,'וכו

 אבומ ןכו ,הישאי רב יחא "ר םע קלוח
 'ר םשו ה"פ םיטפשמ אתלכמב רמאמה
 ב"פ קלמעד 'םמ חלשב אתלכמבו ,יאחא
 השמ רמוא ידיא ןב היננח 'ר --- יב"שר
 ד"הסבו ,'וכו םירמוא םירחא --- הכוב היה

 תא ספתו ארומאהו אנתה דחיב בברע
 'ר איבמ ןיפחויה .יכ ,םנח .ילע .ןימחויה
 אנת שיו ,לאומש רמא ידיא רב אנינח
 ,ןכ ומשש תודעה תועובש 'פב אתיירבד

 רמאש תאו דמל ןיפחויה יכ ותא קדצהו
 בר ךרע ןייעו ,(מ ז"עמ לאומש םשב
 ,ידיא רב אנניח

 'ר ךרע .אסי וא .יסיא רב אנינח 'ר
 ,יפא 'רד הירב אנניח

 אנינח 'ר ךרע .אקיא רב אנינח 'ר

 ,הקי רב

 ,ימא רב אגינח 'ר
 עשוהי 'ר .םשב רמא גדזמ?פ ך"ב רכז

 ,יול 'ר םשב ןינכסד

 .י"רדנא רב

 רמא ,דדא"ה א"פ  תיכרב ימלשוריב
 ןיא םיכאלמה רטוס רב לאומש 'ר םשב
 ימלשורי תודגא לע  מ"פיבו ,ןיציפק ןהל
 ד"פ הליגמבו ,יירדנא רב .אנומ 'ר קיתעה
 יאכז 'ר .םשבי יירדנא ו רב אנפו "הווה

 ,לובכה

 179 םונניטנא ןב אנטנה יד רכ אנ

 ןב (איננה 'ר ימלשורובז) אנינח "ד

 .סונגיטנא

 רפוגו .: ,מ"ח ::דרודפג עד חש תוחפ פח

 ןילוכי םא .רמא ג"מ ו"פ תיעיבש הנשמב
 ןיבוריעו  ,ןירוסא ןהלש ןילעב שלתהל
 ,תולוגע המה המא םיפלאש ח"מ ד"פ
 הניאש  תקונות לכ במ .ני'ב " תוממה
 ,ןאטל הכירצ הניא הישוריק רומשל הלוכי
 ןיסחויב ןיקדוב ןיא ה"מ ד"פ ןישודיקו
 לש איטרטסאב בתכומ אוהש ימ ףא
 םשו ,םומ ןינעל ג"מ ו"פ תורוכבו  ,ךלמ
 ,םינפלו תומיאתמה ןמ ןיקדוב ןיא ר"מ
 אי"'מ םשו ,וניעב .תלביש תא י"מ םשו
 ב"מ ז"פ םשו ,ךריה עצמאבש בוקרעל
 ארפס אבומו) ןבג והזיא אסוד 'ר םע קלוח
 ךשא חורמ והזיא ה"מ םשו  ,(אנ"פ רומא

 ןיכרעו ,ע"רו לאעמשי 'ר םע  תקולחמ
 ןכורה !"ןמ .ןולעמ גיירא '2ןידב מהם בם
 הרומתו ,יסוי 'רו מ"ר רתב רכזנו ,ןיסחויל
 הפרטה ןמ הקניש הרשכ רמא ה"מ ו"פ
 ד"פס םש אתפסותבו) ,חבזמה נע"מ הלוספ
 רתוי הנשמה תפסרגו אמסה א"ר םשב רמאש אתיא

 .(ןוכנ

 הארנ א"פס ןיכרע אתפסותה 0

 םיולה ריכהש וא תיבה ינפ דוע הארש
 ןה ולא םש ורמאש ,שדקמב ושמשש
 ירבה;היה:יחנוהכ .ירבע ייחבזמ, ונפל .ןיפמ
 'ף ויה .היול ירבע רמוא .הדוהי "רה. ,מ"ר
 ןב יאיננח "ד וכו תחפשמה רמוא "יפו

 ,ויה םיולו  יתייה ןריכמ 'רמוא  םונניטנא
 ב"פ ןיכרעב הרצקב תינשנ םתוקלחמו
 ,יתויה ןריכמ רמאש רכזנ אל םשו  ,ר"מ
 םע רביד אלש ל"צ אתפסותה ירבד יפלו
 רבדב וילע ןיקלוח ךיא כ"אש י"רו מ"ר
 ,ויניעב הארש

 :דכ הניגח וניצמ תותיירבב ויתוכלה
 ןירדהנסבו ,שדקל הבוגנ שי יכו רמאש
 ךלומ ןושל הרות הספת מ"מ רמא : דס
 איבמ : גנ ןילוחבו ,םהילע והובילמהש לכ
 ורמאש הסורד ומשמ הכלה | לאומש
 תורוכבו ,םייעמ .ינב רגנכ הקידב הכירצ

 .טל
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 יאצופק ןב עשוהי 'ר םע קלוח ,מל
 מ"ר םע קלוח :בי הדנבו ,(יאסופק וא)
 אבא םושמ -- תסו הל ןיאש השא ןידב

 רמא ימל ארמגהל אקפסמו 'וכו ורמא ןנח
 ןב .אנינח 'רל וא מ"רל םא ןנח אבא
 ,סונגיטנא

 ירבד ןיארנ רמאש ,גכ םש ורמאש המו
 ג"ב אנינח 'רש ל"צו תועט םש לפנ מ"ר
 ירבד ןיארנ גב"שרא : חנ םשו ,ןכ רמוא
 ,ןהירבדמו ירבדמ סונגיטנא ןב אנינח 'ר
 תכורפ 'ב רמא ג"פ םילקש אתפסותבו
 אל רמא ר"פ הכוס אתפסותבו ,םש ויה
 גה לש ןושארה ט"ויב אלא םייפ היה
 בלח לכאש ןקז רמא גפ"ס תוחמש 'פמבו
 רכזנו ,תרכהב תמ תבשה תא לליחש וא
 ,גי"קס רומא ארפס

 'רו:החוהו "רש :'רפופ* : ל תורוכבבו
 תורהט | (ןידב) אתלמ אוהל קפתפיא יסוו
 אנינח 'ר לש ונב יבגל ןנברד אגוז וחלש
 תורהמ רטנמ אקר והואצמו סונגיטנא ןב
 ותמדקהב םכ"מרה לבא ,היה ןהבש י"שרפו)
 (םינהכ וןיהש םיאנתה ןיב ובשח אל םיערזל

 אל אוה ךא ,ןידה הזב רמ ןייעל ל"א
 וידימלתמ ביתואו ויתורהט ורמשיש םנימאה
 סעכו הדוהי 'רל תאז ורפסו ותא ,והייבג
 הדוהי 'ר יכ) ח"ת הזיב הז לש ויבא רמאו
 ויבאמ תאז לביקש ןעי אוה ונב השעש המש עדי
 (םינהב לש תורהט לע ח"תל ףא ןימאהל אלש
 דובכ יפוי 'ר ל"א ,ח"ת הזבמ אוה ףא
 ברחש םוימ אלא ומוקמב חנומ אהי ןקז
 ןיאש ןמצעב לוסלס םינהכ וגהנ קמה"ב
 ןיאור ונא הזמו ,םדא לכל תורהט ןירסומ
 .סונגיטנא ןב ח"ר רטפנ רבכ זאש

 ירי ךרעי חב ירד תירב אנינה 'ף

 ,אייח רב אנניח

 ,אלמג ןב אנינח יר
 רהמיו קוספה שרר ,איק ןירדהנס רכזנ

 אלמג ןב ח"רא האר המ 'וכו דוקיו השמ
 ןב םש ןיסרוג שי לבא ,האר םיפא ךרא
 ר"א ח"ה ד"פ הרפ אתפסותבו ,לאילמג

 לאילמג ןב אנינח 'ר--ייחב 'רד הירב אנינח 'ר

 ןרייצב לאילמג ןב אנינח יתאצמ ןועמש
 תמא הזו ,אלמג ןב אנינח א"רגה תסרגו
 ש"ר ארוק היה אל לאילמג ןב ח"רל יכ
 םשש רשפאו ,הינימ שישק היהש "אנינח,
 ידכ אלמג והוארקו לאילמנ היה ויבא
 ,אישנה לאילמג ןב ח"ר ןמ ולידבהל

 .(הנניד) לאילמנ ןב אנינח 'ר
 רודה ימכח ןיב וניצמ הלודג הכובמ

 רקיה רפסב ,דחא וא ויה ג"בחר ינש םא
 ויה םינשש רמאי 130 רצ הנשמה יכרד
 ונממ רחואמ פחאו הנביד ג"ר ןב רחא
 רפסבו ,מ"ר ירבד ןיארנ ,גכ הדנב רמאש

 דחא ךאש רמאי 195 דצ הנשמה אובמ
 וורו לעב ברה  תעה אוה \ןכו  ,היה
 רבופ אוה ךא ,8 דצ ב"חב םינושארה
 היהש הארנ רתויו. ,גב"שרמ ריעצ היהש
 םהוק  ףטפגו ויהא ש"המ םונשב  ריבכ

 רשאכו תואישנה אסכ לע ויחא ש"ר בשיש
 . ,ראבנ

 ןישודיקב םימעפ שמח ךא רכזנ הנשמב
 ךירצ ןיאש רמואו מ"רא גילפ ד"מ ג"פ
 ג"ב אנינח 'ר י"פר ב"בו : ,לופכ יאנת
 רשכ וכותמ וידע ובתכש רשוקמ טג רמוא
 רמא ומ"מ ג"פ תוכמו ,וילע גילפ ג"בשרו
 ידימ ורמפנ וקלש תותירכ | יבייח לכ
 םע קלוח ח"מ ה"פ תוחנמו ,םתתירכ
 םיריויה תורוכבו  ,תשחרמ ןידב גה"ור
 | .םומ ןינעב

 לביקש ךא וניצמ ותרות לביק יממ
 רמאש ,ג םיחספכ לאילמג ןבר ויבאמ
 ןועמש דיעה \ .בל ז"עבו  ,ויתובא םושמ
 [3 יל לק ג"ר לש :רנב .ינפל ערוג ןב
 ערכומו ,ג"ב אנינח 'ר אוהש 'כותה ובתכו
 ותוא ןיריכזמ ויה אל ןועמש ןברל יב ןכ
 :בל ןישודיקבו ,ג"ר לש ונב םתס םשב
 ןיבופמ ויהש צ"רו י"רו רזעילא 'רב השעמ
 א"א הזו | ,ג"ר לש ונב התשמה תיבב
 הפוחל סנביל ותע עיגיש גב"שר תויהל
 א"ר ןיב תקולחמה ווהתנש םרט רוע
 ,נזרו

\ 

 ארפסבו



 אסוד .ןבואנינח "ד

 | לפנ א"פש רפוסי הכ"ס רומא ארפסבו
 ג"הכ תויהל תתסה שיא סחנפ לע לרוגה
 אלהו + היה תתס יכו לאילמג ןב ח"רא
 היה גב"חרש אל ,היה שרוחו היה ונינתח
 ובתכ רבכ ךא  ;תיבח מוצב ילו רפ
 רמאק שממ ונינתח אלד ,ח הדנ 'םותה
 ינתח רמא אל ןכלו  ,ויתובא ןתח אלא
 ותמדקהב ו"האר ברהל " אתלכמבו היה
 'יפ היה ינלקח ל"צ ונינתח תחתש רעשי
 םייסמש המ הפי הלוע הזבו ,המדא דבוע
 ,שרוח אלא והואצמ אל אלהו םש

 ןופרמ 'ר תא םג 'שמיש הארנה יפכו
 ןופרמ 'ר לע גב"חר רמאש ,בס םירדנכ
 לע רעטצמ היה קידצ ותוא לש וימי לכ
 ורהזה ט"ר רמאשב :אפ ןישודיקבו ,ז"ד

 דימלת ותוא וילע גלגיל יתלכ ינפמ יב
 לשכנש דע ןיטעומ םימי ויה אל גב"חרא
 ,ותומחב דימלה ותוא

 םינורחאה ע"רד ידימלת לכמ שישק היהו
 וניצמרכו .... ,ע"רמ/,.ךמסנש | מי ה
 יסוי ר"אש ד"ה ב"פ םיעגנד אתפסותב

 :'חמ .תומביבו . ,נ"ב ,אלגנה רבה
 ד"פ הדנ אתפסותבו ,וילע יסוי 'ר קלוח
 .מ"ר ירבד ןיארנ רמא .ב"ה

 וניצמ = תותיירבב  ויתוכלהו וירמאמ
 ,בייח -- טקלתמה לת :רמא ..ק. תבש
 ואשע תובית 'ג רמא א"ה ו"פ םילקשבו
 הליגמבו גבו - הז חול לע השמה ==
 ףסכבו) לובכל ךלהש גב"חרב , השעמ : הכ
 ךלהש סרוג בי"ה בי"פ הלפת 'ה ם"במרב הנשמ

 ןוכשב יהיו תסנכה ןזח ארוק היהו .(לבבל
 אלא םגרתת לא ןמגרותמל ל"או לארשי
 : במ תוחנמבו ,םימכת והוחבשו ןורחא
 יאבהד ןב ןנחוי 'רו ,הלוספ המיעט רמא
 היהש וילע ורמא ,גכ ק"ומו ,וילע קלוח
 ,'ובו לבאה תיבב הדגאו העומש רמוא

 חלשיו 'ּפ ב"פ ורתי .אתלכמב רכונ ןכו
 ,ט"פ םיטפשמו ,השמ .

 י"ע ונל וראשנ ויתועומשמ תוברו
 םירדנ ומשמ רמאש והבא 'רכ ,םיארומאה

16 

11 

 ליטה לודג םדא רמאש .ו ןיטיג ,,בס ,גנ
 וליכאהל ושקבו ותיב ךותב הריתי המיא
 ,: אפ ןישוריק ,ג"בחר ונמו ,יחה ןמ רבא
 לאולמג .ןב הלוח "ירי ייפבה טל יש
 ז"ל | ,,בב : תרכרבכ ..(האישב הדוהו "ב יוה)

 תועמב אתיא ב"פס 1"ע ימלשוריבו ,,דל
 צו יניב 'חלוהי ר  םושפירםוא" 'בחה
 ו"ה ז"פ תובותכ ימלשוריבו ,ילבבב ומכ
 ג5"חה 5 םשבייחב :יממו חב ורב אב וש
 ןטהמ "הב 'קחצי ריח יח 'פ תוצר
 אפסירק 'ר ח"ה ג"פ ןירדהנסבו ,ומשב

 אובמבו | ,לאילמג ןב היננח 'ר םשב
 ןב אוהש רמול הצור ,טפ רצ ימלשוריה
 רב ג"ר; יב. תועמ אותה ,יבר לש ,רנב "ל
 'הנ :ללח ,!ר. .םינב גש. ךא :..לל ריח בה
 ימלשוריב לפנ ןטק תועט ךא ,האישנ הדוהי
 .גב"חר .יגת רמא אפסירק .'ר ,ל"צו

 אישנל ויחא גב"שר םקוהש םרט רטפנו
 ק"בו :טמ הטוסב גב"שר ןנואתי רשאכו

 אלו ---ואבא . תיבב היה ..םידלו שלא מ
 אבא יחא ןבו ןאכ ינא אלא ןהמ רייתשנ
 ,איסאב

 גב"שהא .גנ"ה ן"פ "הדנ אתפפותצו

 ירבדמ . גב"הר |. ירבה .תאה רבא חו ופ

 עמשמו .. וכו :,רמוא - הוהש - םהירבדמו

 ויחא היה אל רבב הז תא גב"שר רמאשכ
 אלו גב"חר ןושלה רמאש המו ,םייחב
 רדסמ לעב ןושלמ אוה ם"לב "יחא,, רמא
 ,אתפסותה

 .אסוד ןב אנינח 'ר
 תוטשפב רמאי רמ"פ חרפו רותפכ רפסב

 םאו ,םינכרה ןב אסוד 'ר לש ונב היהש
 ןיא לבא דחא ןמזב םהינש ויה ם"לבש יכ
 תובאמ אברדאו ,ונב .היהש היאר םוש
 ה"בהה ירבה ....םדוקמ איפמש , "קה

 אלש עמשמ םינכרה ןב ד"ר ירבד כ"חאו
 ,וגב היה

 ז"ב ןנחוי ןבר לש . ודימלה היה אוה
 רומלל ךלהש ר"בחרב השעמ : רל תוכרבכ
 רבכ היה זא םג לבא וב"יר לצא הרות

 לודג



 אנינח 'ר 1%

 הלשכה , הופה קותצלערננו רוחה .לודג
 שקב לגב ,.רבייחרל המאה .זב"יר , לש הגב
 ויכרב ןיב ושאר חינה ,היחיו םימחר וילע
 ןב"יר .רמא  ,היחו \ םימחר וילע .שקבו
 ויכרב ןיב ושאר תא יאכז ןב חיטה ילמלא
 ,וילע ןיחיגשמ ויה אל  ולוכ םויה לכ
 ? ךממ \ לודנ אנינח יכו ותשא ול הרטא
 ינפל דבעכ המוד אוה אלא ,ואל ל"א
 .'ובו ךלמה

 רפוסי רשאכ ונינבב תיבה דוע האר אוה
 רד היהש) וריע ינב הארש ר"הק שירב
 ד"פ תוכרב ימלשוריב ירופיצל הכומס ברע ריעב

 םילשוריל תובדנו םירדנ ןילעמ | (: חב-א"ה
 (ןתומכ תושעל לוכי אלו לודג ינע היהש אוהו)

 תחא ןבא הארו וריע לש הרבדמל אצי
 ילע ירה רמאו הקרימו התתיסו הבבשו
 ןילעופ רובשל שקב ,םילשוריל התולעהל
 וטל .ןת יל"א - םדא | ינכ "ה "דל רנמרזנ
 5 וריב תלוכי היה אל ךא ,םיעלס 'ה
 ו ה ה"בקה ול ןמוז -- כ"כ םהל
 ןבאה תאו ותוא ואיבה המהו א"ב תומדב

 .'וכו תיזגה תכשלל סנכנו םילשוריל
 הלפנש השעמ רפוסי :אכק תומביבו

 (םילגר ילועל) ןיחיש רפוח אינוחנ לש ותב
 ,רב"חרל ועידוהו ואב לודגה רובל הלפנש
 ל"א תישילש --- םולש ל"א הנושאר העש
 איבנ אל ל"א % התא איבנ ל"א -- התלע
 וב קפעתמ קידצהש רבד אלא --.יכנא
 % ןיאור ונא הזמ םגו ?וערז וב לשבי
 לעבל עודה לוע םדא תיבה ןמזב רבכ
 .תפומ

 הנשמב רכזנו ,ונל המייקתנ אל ותרותמ
 ורטא הימי ה"פ תוכרב ,םיסעפי "החא

 ןילוחה לע ללפתמ היהש ד"בחר לע וילע
 התא ןינמ ל"א ,תמ הזו יח הז רמואו
 עדוי יפב יתלפת הרוגש םא ל"א עדוי
 ם"מ ג"פ תובאבו ,'וכו לבוקמ אוהש ינא
 תאריש לכ םירקיה וירמאמ ונל וראשנ
 תמייקתמ ותמכח ותמכחל תמדוק ואטח
 ותמכח ותמכחמ ןיבורמ וישעמש לכו --

 אסוד ןב

 ונמיה החונ תוירבה חורש לכ --- תמייקתמ
 ,ונמיה החונ םוקמה חור

 ולטב תמשכ ותריטפ רכזנ הטיס ףוסבו
 ,השעמ ישנא

 ד"בחר וניצמ םכ"פ א"רד יקרפבו

 באכ ישילשה םויב םילומינה לכ רמוא
 ליאה ותוא רמא אל"פס םשו ,םהל אוה
 רבד ונממ אצי אל | (םהרבא * בירקחש)

 ג"עש רוסי אוה ליא לש ורפא הלטבל
 ןיא רמא אי'פ ילשמ שררדמו ,'וכו חבזמה
 לש הנידמ םראה תא תלצמש הקרצ ךל
 יב"שרד אתלכמבו ,דבלב הרות אלא םנהיג
 אבומ 'א תרבוח ב"ש םלפהב ספדנה
 ,לארשי אלא םדא ןיא רמאש השרד ונממ
 ףא ונל הראשנ אל ותרותמש ףא הנהו
 םיסנהו ותודיסחמ לבא הברהמ טעמ
 דואמ הברה וניצמ י"ע ושענש םילודגה
 ,םיאנתה וירבח לכ לעמ רתוו

 היהש הארנ הנממ סנרפתהש ותכאלמ
 חכומדכ דואמ הדבכ הכאלמ םינבא תתוכ
 ,ליעל ונאבהש תלהק שיר שרדממ
 תושפנ תיחמ ידכ ול האיבה אל ותכאלמו
 ש"עמ ןיבורח בקב קפתסה אוה ךא ,ב"ב
 י"רא :דכ תינעתו :זי תוכרבכ שעל

 תרמואו תאצוי ק"ב םויו םוי לכב בר רמא
 ינב אנינח ליבשב ןוזינ ולוכ םלועה לכ
 ,ש"על ש"עמ ןיבורח בקב ויד ינב אנינחו

 ורמאדכ םולכ זה"עה ןמ הנהנ אלו
 באחאל אלא אמלע ירביא אל :אס תוכרב
 ,(בה"ועה) אפוד ןב ח"רלו (וה"ועה) ירמע ןב
 ןיאשונש הז םינפ אושנו ושרד ,די .הגיגחבו
 'ב = ןוגכ. הלעמל ורובעב ורודל | םינפ
 רבד םוש ויפמ איצוה אלו ,ד"ב אנינח
 אתלכמ וילע ורמאש רע םלועמ רקש
 .ד"ב אנינח 'ר ןוגכ תמא ישנא ה"פ ורתי
 ,וירבחו

 תואלפגה .לכ רפוסי :רכ תינעתבו
 הוהו) אחרואב לזא א"פש י"ע השענש
 אתא (בקעי ןיע  ,הישיר לע חלמד אנצ ירד

 םלועה לכ ע"שבר וינפל רמא ארטמ

 ולוכ



 ,ארממ קספ רעצב אנינחו תחנב ולוכ
 לכ ע"שבר | וינפל רמא היתיבל אטמ .יכ-
 אתא תחנב אנינחו רעצב ולוכ םלועה
 היה אלש דע כ"כ הלדג ותוינעו ,ארממ
 ותשאו ,תבש רובכל ןיכהלו לוכאל המ ול
 תא הבהאב הלכק העונצהו םישנב הרקיה
 םינכשה ועדותי אלש ידכו  ,םלזמ עור
 םחהל ש"ע לכ הליגר התיה םתוינעמ
 ידכ ןשע הלעמש רבד םש החינהו רונתה
 ךא | ,התיבב םיפואש םינכשה ומדיש
 םולכ םהל ןיאש העדיש תחא הנכש
 אלש ירכ רב"חר תשאו ,תלדה לע הקפד
 התאבשכו ,ןטקה רדחב התאבהנ שייבתה
 םימחל אלמ רונתהש האצמ תיבל הנכשה
 קועצל הליחתהו ,קצב האלמ הבירעהו
 ןמ תפה תא תודרל ארמה רהמ איבתש
 תשא הל ןעתו ,ףורשת אלש רונתה
 ןטקה רדחל יתכלה ינא םג אלה דב"חר
 תרמולמ התיה איה םגו ,אדרמה איבהל
 ,שייבתת אלש סנ הל השעיש העדיו םיסנב
 ינועהו קחדה תא אשנ הלכי אל ותשאו
 יעב כ"ב רעטצנ יתמ דע הלעבל הרמאו
 ובהיו ימחר אעב ,ידימ ךל ובתינד ימחר
 איזחו ,אבהדד ארותפד אערכ דח היל
 לע ולכאיש םיקידצ ןידיתעש אמלחב
 ונחלושו םילגר שלשב בהז לש ןחלש
 ,ותשאל תאז רפיסו ,םילגר יתש לעב היהי
 וחקיו םימחר שקב ,אניעב אל כ"א ל"א
 א"פו ,היה ןכו ונל ונתנ רשא תא םהל
 ,אביצע .תבשוי ותב תא אצמש עריא
 לש ילב ל"א ,תביצע יאמל יתב ל"א
 יתקלדהו ןמש לש ילכב יל ףלחתנ ץמוח
 תפכיא יאמ ,יתב ל"א תבשל רוא ונממ
 רמאי אוה קולדיו ןמשל רמאש ימ ךל
 דע םויה לכ קלוד היהו | ,קולדיו .ץמוחל
 ,ש"צומ

 ירושכה ויהו תיב ותנבש התנב א"פו
 ל"א רב"חר ינפל הרפיסו תאבו תורצק
 וטמינ וכיא ל"א ,"וכיא, ל"א ךמש המ
 ,ןאכלו ןאכל המא ואציש דע ועיגהו ךירושכ

 18 אסוד ןב א נינח 'ר

 ותיב חתפ לע רחא םדא רבע א"פו
 לש ותשא ןהאצמו ןילוגנרת םש חינהו
 וברהו ,ןהיציבמ ילכאת לא ל"א ,דב"חר
 ןרכמו ןתוא ןירעצמ ויהו ןילוגנרתו םיציב
 ויזעש ל"או ואבו  ,םיזע םהימדב | הנקו
 אוה כ"א ל"א םירחא תודשב וריספי
 באז זע לכ איבת אל םאו םיבאז םולכאי
 האיבה ברע תעל הנהו ,וכ יהיו ,הנרקב
 ןמז רחאלו ,הינרקב באז אדחו אדח לכ
 לע ןילוננרתה חינהש םדאה ותוא רבע
 ךל אה ל"או ןמיפ ול ןתנו רב"חר חתפ
 יפב לשמל הז היהו ,ךלש ןהש םיזעה
 שיחרתאל תיזח תוה יא רמאל םימכחה
 דב"חרכ אסינ ךל שיחרתא הוה אסינ ךל
 .,וק מ"בכ והיינרקב יבוד יזיע ןייתמד

 רשאכ רשעמ שירפהל דואמ ריהז היהו
 א"פש ג"ה א"פ יאמד ימלשוריב רפוסי
 ,ןחלושה תחפנו תבש לילב לוכאל בשי
 ןילבת התנכשמ הלאשש ותשא ול הרפיסו
 ריכזהו  ,ויתרשע אלו (יאמדב ךא בייחש)
 (תבשה רחאל א"קממ שירפי רשעמהש) יאנת

 ,וילאמ ןחלשה הלעו
 ב"ב .םע .כ"כ קו | .היהש  רבל ואל

 דע לוכאל ןתונ היה אל ורומחל םג לבא
 ח"פס נ"רד תובא רפוסי רשאכו ,רשיעש

 וינפל וחינהשכו ורומח תא ובנג א"פש
 םיבנגה ורמאיו ,םולכ םעמ אל לוכאל
 ,בערב 'תומו .אלה ונמע רבבעל עצב הב
 ןויכ דב"חרל תאבש דע תלדה הל וחתפו

 ל"א -- הלוק ונב עמש ולצא העיגהש
 ,בערב התמ רבכש תלרה הל חתפ ינב
 : ביק תבש םימכחה יפב החישל התיהו
 םאו א"בכ ונא םיכאלמכ םינושאר םא
 אלו םירומחכ ונא םדא ינבכ םינושאר
 .רבהרי לש :דרומחפ

 ןידכ שממ כ"ב הנוכב .התיה ותלפת
 שחנ וליפאש א"מ ה"פ תוכרב הנשמה
 ללפתהשכו ,קיספי אל ובקע לע ךורכ
 רפוסי רשאכו רבד םושב שיגרה אל
 היהש דחא םוקמב השעמ ,גל תוכרב

 דורע



14 

 רב"חרל ועידוהו תוירבה תא קיזהש דורע
 רוחה לע ובקע ןהנ ,ורוח תא ול וארהו
 לע ולטנ דורע ותוא תמו ובשנו אצי
 ןוא ינב ראה. .ל"א ר"טהבל, ראיבהו ...ןפתכ
 התיאב ,תיממ אטחה אלא תיממ רורע
 וב עגפש רורעל ול יוא -- ורמא העש
 ארכנש א"הס ה"פ םש ימלשוריבו)  ,דב"חר
 .(וילגר תופב תחת ןייעמ

 לע ללפתיש וילא יאב םנח לע אלו
 יב היפ הכה החיה .ותלפתש ,.םילוחה
 'ה עמשיש חוטב היהו הרז הבשחמ םוש

 זב"ירש : דל תוכרב רפוסי רשאכו ,ותלפת
 "ה בע כב לע, לפפתיש .רילא חלש
 ג"רל ואבשכו המח ותצלחש וכל ל"או
 ותצלח זא רמאש העש התואב יכ ואצמ
 .תותשל םימ לאשו המח

 חלושו םעמ םרומ אוהש ואר ורוד ינבו
 רפוסי רשאכ תושפנ ליצהל םורממ
 יצחו לצב יצח לכא א"פש :םטכ ןיבוריע
 הטנו הלחו (לצבה ףוש סוא) ובש שחנ
 היחו וילע םימחר וירבח ושקבו תומל
 םש ארמגבו ,ול הכירצ העשהש ינפמ

 ירבדכ תמאה ךא אנינח 'רב השעמ אתיא
 ,אסוד ןב ח"ר אוהש םש א"שרהמה

 הצילמ ךרדב גרמא העונצה ותשא לעו
 תכרה א"ב ה יעתשכ .ונתו .'ב. הע .ם"כ
 הב ןיעובקו אתילמרק יתיארו  הניפסב
 לכ , הל ביבפו.,תילכרמה , .תובוט .םינבא
 ייותאל . יארומא .רב | תיחנו םינד ינימ
 ירק רבת תא איב. .ל"א ק"ב הפצה
 הריתעד .. רב"חרד .והתיברר אתילטרק
 ,יתאד אמלעל יקירצל הב אתלכת אידשד

 ענפ יייא"פש | רפוסי .. ,ביק םיחספבו

 ואל יא ל"א תלחמ תב תרגאב רב"הר
 ותרותבו אנינחב ורהזה עיקרב ךלע ןורכמד
 רזוג .עיקרב אנבישח יא ל"א ,ךיתנכס
 ,םלועל בושיב ירבעת אלש ךילע ינא

 הטוס ףוס הנשמב וילע ורמא רטפנשכו
 םש ימלשוריבו ,השעמ ישנא ולטבש
 ,תודיכחה הקספש

 אמה רב אטינח:'רה .ללח-'פה הירב .אנינח 'ר

 שרופמכ תב ול היהש ונל עודי ב"במ
 נ"רדיתיבא שרופמכ ןב םגו ,:רכ תינעת

 ,ח"פס

 ללה :רד .,הירב (הינגחיי)" יאנינה 'ר
 םוהלהכ הכלהב .ימלשוריב .ךא .רָכזנ

 תם ב5 הגינה ...,ג"ה גם תבש | ,נ"ה

 רם רב נינה ,.ך, םשב "ה ך"פ ך"ע

 א"פ תומורת ,ו"ה א"פ תיעיבשבו ,ללה
 מ ן"ה אפ .הלרע | ,ג"ה .ך"פ ב"ה
 ח"פ אמוי  ,ז"ה ד"פ הליגמ ,ה"ה אי"פ
 רה חח. ;הירב .היננח כ .םשב . ז"ה
 הנוי 'ר תקולחמ רמא ג"הס ג"פ תבשבו
 ו כמא .ג"ה.ד"פ . תומורתבו ,,יסוי .'רו
 ,'וכו רתפת אנניח ר"א -- ןכ הרמא
 ,אנמ 'רד וריבח .היננח 'ר .אוה ס"לבו
 ,י"א יארומאל ישימחה רודב היה כ"א

 ,אמח רב (פתפ) אנינח 'ר

 םימכחה לכמ טעמכ םכסומ רבד הז
 שרופמכ ילבב היה אמח רב אנינח 'רש
 דכ אנינח ר"אש ג"ה ז"פ האפ ימלשוריב
 ירוזיאו ירוזיא תביסנ (י"אל) אכהל תקלס
 [גי"פ 'לאומש 'דמב אוה ןכ ,אבאר]
 (עזג) אתריב אפקמ ירמחד ירוזיאו ירב
 בורח דה יתצק ,ןיממ אלו י"אר היתבורחד
 ןח ד"א ;אשכוד ידי .אלמ :דגנו
 הזמו  ,'וכו וניתודליב ונלכאש  ףוספיס
 ,י"רד ובר אנינח 'ר לע יאקש ןיאור ונא
 'ר ל"צו ןתנוי ל"א אתיא ח"ה א'פ הטוסבו)

 אבשכ ורמא תובותכ ףוס ילבבבו ,(ןנחוי
 י"שרפו הילקתמ ןקתמ י"אל אנינח 'ר
 תביח תמחמ ריעה ילושכמ ןקתמו הושמ
 יב ז"ה ד"פ תיעיבש ימלשוריבו ,ץראר
 יבגר לקוש היהש ,איישוג לקחמ היננח
 רתוי ןילקושש י"אמ המהש עדיו ,ץראה
 תחת ילבבב ל"צ ןכש רשפאו ,ל"וח ישוגמ
 סח לא "רמל | לבבב = ,"לקתמ , ןקתמ
 ב"ה ר"פ תינעת שרופמכ (ןושארה) אנונמה

 'סותב וניצמש המו ,האלה ראבנ רשאכו
 "5 כ"ו ל"זו' ןל אה ::ה"ה + םכ :ןישוריק

 אנינח



 אמה רב אנה ר

 ס"מ אוה | ,"י"אמ, היהש ג"עא אנינח
 ה'ד :ם תבש 'םותב אבומש ומכ ל"צו
 אלו "י"אב, = היהש אנינח 'דש ,ןל אה
 ,"י"אמ"

 ןכלו ודיב .ותרות איבה י"אל אבשכו
 וכרע ריכהו הריתי הביחב יברמ לבקתנ
 סונינוטנאש +: י ז"ע רפוסי רשאכ 6
 רומלל ולצא אביש העשבש יברמ שקיב
 אמוי ,ךמק רבג חכשנ אל ונממ הרות
 ל"א אמח רב אנינח 'רל היחכשא רח
 שנ רב ןיד תיל ל"א -- ךל אנימא ואל
 ךלי | כ"א  סונינוטנא ל"א | ,(ךאלמ אלא)
 היחכשא לזא אבבא ינגד ידבע תא איבהל
 ,הייחאו הילע ימחר אעב -- ליטק .הוהד

 ומצעב ריעהש ומכ שודקה וברמ וז אלו
 יתיי לב"שרו י"רל .רמאש ז"ה ב"פ הדג
 יתייהש השעמו השעמ לכ אל םא ילע
 הכלהל יברמ ותוא יתעמש אל םא איצומ
 .םימעפ 'ג השעמלו ישאר תורעשכ

 יבר גהנש ךיא םימעפ המכ רפסי ןכו
 ח'ה ג"פ- םש ימלשוריפו - מ ופרבב
 ויליפת הלתש יבר תא יתיאר ינא רמאש-
 ךלה א"פ : הכק תבשבו  ,!וכו קחיגש --
 התיה . תלוננרת :(37נ  ןילוהבד רובה
 ול הריתהו יבר ינפל האיבהו אנינח 'רל
 םירימלתל הכלה הב :?ירומ" הזהה תלמה
 יבר ,רמא: : היהליגמו ! רבה יל טהעתהותו
 ,בנ תבשבו | ,'וכו םירופב העימנ :עטנ

 ןישודיקבו  ,'וכו יבר תיב לש תואלומ רמא
 הסיע לבב תושעל ושקב יבר :ימוב ,אע
 אנינח 'ר םכמע לפטי --- (יבר) ל"א י"אל
 ד"ה חי"פ תבשבו ,(םכבישהל) אמה רב

 תמחל יבר םע ונויה : ןילוע  אנינח ר"א
 י'ה י"פ .תומורתבו | ,ופו - הגל ,המאו(ההנ
 ר"א א"ה א"פ תובותב ,ב"ה ז"פ םילקש
 ג"5 ק"ומו ,יבר ינפל אב השעמ אנינח
 ,'וכו .יבר  ןהל  ריתהו -- השעמ | א"הס
 יבר הרוה רמא א"פ ה"ה א"פ הדנבו.

 יבר = רמא: אנימח :''ר>\ רם, מלר לק
 ח"פ תומכי >>( זכי: :ןילוה \. ( ₪8 חצב
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 רי"פ תבש ,א"ה
 ₪: לק בב

 ןישוריקכ יסוי 'רב לאעמשי 'רמ לביק ןכו
 'רמ .ינלבוקמ 'ךכ  אנינח "4" ירמאש ,אע
 'ר ביתי ",םמ יתבשבו "יפח ורב לאלסשל
 רזעלא ןב .ןתנוי "רו .יאניכק .'ךכ "ןתנש
 ךכ הל  ךמא 'והייבנ אפנה "ה כוש
 רמא ח-י"פ ר"בו ,י"רב לאעמשי 'ר רמא
 היהו יל רמאו י"רב לאעמשי 'ר ינכשמ
 :'5 הדני דואט רילע  ביבח "יאנינח ו ₪

 ,ג"ה א"פ תורשעמ ,ר"ה

 ,אתשגרנַד ימרוקב  םד" אנינה" "ריקמבש |

 'ר ,רמאו י"רב לאעמשי 'ר  הלע טיילו
 ,יכה ימיכח ואל ע"וכ ,םיכחד אוה אנינח
 הרוהו הארוהל עיגהש ןיאור ונא הזמו
 רטפנ י"רב .לאעמשי "'ר "כ :,יבדייהפ 5
 ,וכרעב ראובמכ יבר םדוק

 ,אי"ה ר"פ תוטביב .אייח 'רמ לביח ב
 אייה 'ר םשב  אנינה 'ר ע"ה אופ קלנ

 לנהר --- אנינה ר"א .:י תובותכבו המה
 לאש לב"שר א"ה ו"פ תיעיבשבו ,אייח 'ר
 'רמ יתעמש אל ינא ל"א --- אנינח 'רל
 עמשמ הזה ןושלמו  ,'וכו לודגה אייח
 רי היה ו ףאו ,הברה ושמישש
 אייה 'ר .ייחב , רודה לודנ" ךבכ ה
 תובותככ רויצה ךרה לע הדנאב א בומדבו
 אנינח .'רו | אייה - "ד יצנמ הוה הוס
 יא. ש"וח תיצנמ האק ידיד ידהב א
 הל אנרדהמ לארשימ הרות החכתשמ
 .ילופלפמ

 ימלשוריכ ארפק רב תא שמיש ןכו
 ולאשו ק"בל גזמ אנינח 'רש ז"ה .ב"פ הדנ
 אנינה "ה רמא ,,כ ,ההבכ] הכו הכ וכ

 ,היתעמשב היבלד ארבג שיפנ המכ וילע

 והבישיו יבר לצ תחת ובשי םלוכ לכא
 רפקה א"רל ארקש וניצמ ןכו . ,הלודגה
 יב"שר םושמ רמא :ןכו: ,,גמ ן"עב "יבירב
 אנינח 'רמ השעמ רפסי ןכו ,+ גל תוכרבכ
 אנינח'ר וניצמ :ןכו: ,,נ תבשפ איבקע .ןב
 אוהו זמ .תבשפ !יברו:/רמא סנס יח א

 םע
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 יארוהנ אבא םשב רמא םונירמ 'ר םע

 ,מ"אצ"פ ר"בכ
 קיספ הוה ברש רפוסי :זפ אמויבו

 אייח 'ר אתא לייע יברד הימק ארדיס
 ,אשירל רדה ארפק רב לייע ,אשירל רדה
 'ר אתא ,אשירל רדה יברב ש"ר אתא
 יאה ילוכ (בר) רמא ,אמח רב אנינח
 ,אנינח 'ר דפקיא ,רדה אל ? ליזינו רדהינ
 :הופיכל יט טעמי: היבנל ברע לא
 ךא םירבח ומכ ויה תמאבו ,םייפיא אלו
 'רו ,ומצעל רימחמ היה ברש םש ורמא
 הצרש ןעי םייפתהל הצר אלש | אנינח
 בר ראשי םאש עדי יכ לבבל בר ךליש
 וניצמש המו ,שירה אוה היהי  ירופיצב
 ל 4 בר ,רטא אנטה 'ר וכ .תוברב
 םתוא וניצמו ,יבר .רמא ם"קד תסרנכ
 ,והיורת ירמאש ,אמ תומבי דחיב

 ןילוח ,.דכ ,ט תבש וניצמ םתוקלחמ
 בכל

 םדוק יברש רפוסי :גק תובותכבו
 לודגה ונבל תואישנה תא ליחנה ותריטפ
 תאו ,(אתביתמ שיוה היהש םג הזבו) ג"ר

 רב אנינח 'רש הוצו ,םכחל ונב ש"ר
 ןיאש קפס םוש ילבו ,שארב נשי אמח
 יכ ,אתביתמ שירה היהי אוהש הנוכה
 תואישנה תיב דובכ לכ תא יבר ןתי ךיא
 ,רודה':ילודג .ויהש  וינבל אלו  ודימלתל
 ,אייח 'רמ םג לודג היהש ש"ר טרפבו
 ץערג םכחה רמאיש ומכ הנוכה לבא
 הרושב בשי אוהש 486 דצ ב"ח ורפסב

 םו היה" ובו שרדמה תיבב  הנושארה
 המר הלעמ היה הז םגו ,תורוהלו ןידל
 יבר ייחב םגש הוק אנינח 'רו ,האשנו
 ערי יברל םינקהש ןעי ךא ,הזל עיני
 שרופמכ | ,הזל עיגי אל .ייחבש
 הוה יברש ב"ה ר"פ תינעת ימלשוריב
 ל"א תומוה אנינח 'ר ל"א -- ינתמ ביתי
 אנונמה בר םדק ל"א התירק ןה | (יבר)
 היל רומא ןמתל תוחית רכ ל"א  ,לבבב
 ,יימויב ינמתימ אלד עדיו ,םיכח ךתיינמר

 יג
= 

| 

| 

 אמח רב אנינה 'ר

 נ"ר ונבל יבר הוצ ותריטפ םדוק לבא
 אוה ןכו ,שארב בשי אמח רב אנינח
 'ר תא הנימ ג"רש םש תינעת ימלשוריב
 ןירת ינממ היה יברש םש ורמאו ,אנינח
 יאו ,ןימייקתמ ויה ייכד ןווה ןיא ןייונימ
 הנמתיש יבר הוצ ונבלו ,ןיקלתסמ ןווה אל
 וריבח היה םש ךא ,אמח רב אנינח 'רל
 םינש 'ב ונממ לודג היהש ספא 'ר לודגה
 ילבקל אמח רב ח"ר הצר אל ןכלו ,הצחמו
 :תינעתבו ,םפא 'רל חינהו תונמתהה וילע
 יאנינח 'רו בס דח םש היהש רפוסי םש

 היהי םפא 'רש חינה היתונתונע בורב

 ..ישילשה היהי אוהו ,ינשה בסהו ןושארה
 .תובותכ ורמאש המ תיתימאה הנוכהו

 ספא 'רש ןעי הילע לביק אל ח"רש : גק
 :היהש ונייה ,הצחמו םינש 'ב ונממ לודג היה
 רמול א"או ,הצחמו םינש 'ב ונממ ןקז
 'םינש 'ב שארב בשי םפא 'רש הנוכהש

 ןיבוריעב וניצמ יכ ,כ"חא רטפנו הצחמו

 כ"חא הברה םינש יח םפא 'רש :הס
 :אנינח 'רד ידימלתו ל"ר םש ורמאש
 יעיננשבלו רוכשנ ל"ר ל"א -- ועלקיא
 ותא ןהל לאשנ םורדבש וניתובר לצא
 יל"רש ןיאור ונא הזמו ,ספא 'רל ולייש
 יהו אומה הלו רודה  לודג רבכ א .היה
 ספא 'ר יח דוע היה כ"פעאו ,םירימלת
 "ר ימוק ןועב ה"ה ג"פ ןישודיקב ןכו
 רטפנשכ עודיו ,ספא 'ר ביתה -- ןנחוי

 ,םינשב ךר ןנחוי 'ר דוע היה יבר

 יח ספא 'רש וכרד הרוי תמאה ךא
 תבישיב שירל ותונמתה יירחא הברה םינש
 'בשי םינשה ןתוא לכ זאו ,יבר רב ג"ר
 לכ היה הזו ,יול םע יארבא אנינח 'ר
 וניצמדכו ,יבר רב ג"ר לש ותואישנ ימי
 :אב השעמ אנינח ר"א ו"ה י"פ תומורת
 הדוהי 'ר ךלמשכ כ"חאו ,יברב ג"ר ינפל
 "ימלשוריכ ומע אנינח 'ר היה האישנ
 ורחוב ו קלפ | הנינח 'ר- בפס ןירדהנס
 תנשב וימיבו ,'וכו היבגל קפנ אישנ ןדוו
 :עבקו לבבל בר ול ךלה תורמשל לקת

 ותבישי



 אמה רכ אנמה ר
7-7] 

 רטפנ זא ךאו ארוסב הלודגה ותבישי
 היה אלו שירב אנינח 'ר בשיו םפא 'ר
 לבבל ול ךלהו יארבא בשיל רבח יולל
 רנכו ,: גק תובותכו :םנ תבש שרופמכ
 ךרעל היה הזו ,ספא 'ר ךרעב יתכראה
 ,יבר תריטפ ירחא הנש םישלשמ רתוי

 הרותה דובכמ הנהנ אל אנינח 'רו
 ז"פ האפ שרופמכ שברב רחסמ השע ךא
 ןירוברד שבד ןיבזמ איננח 'ר ג"הס ז"פ
 רתב (הברא ןמ שבד) ןיילצד שבד ול היהו

 אלש ליבשב ל"או םירחוסה ורבע ןימוו
 שבד אלש םכל ינא רמוא םכתועטהל
 רתוי םיצור ונחנא םגו ל"א  ,היה ןירובד
 ,ונתכאלמל רתוי בוט אוהש ןיילצ שבדב
 שררמ תיב ופסכמ הנבש דע הזמ רשעתנו
 ,: הכ ןילוחכ תוארוה םש הרוהו ,ירופיצב
 ורמאש ג"ה די"פ תבש ,ג"ה א"פ תורשעמ
 ןכו | ,!וכו ןירופיצב אנינח 'ר הרוה םש

 ,ח-זמ"פ ר"קיוב אוה

 אנתומ הוהש רפוסי ד"ה ג"פ תינעתבו
 הב רד אנינח 'ר היהש בוחרבו ןירופיצב

 אלש לע וילע וסעכו ,הפנמה התיה אל
 ילגמ ןהש ןעי םהל שרדו ,םהילע ללפתי
 ,ארממ תחנ אלו תינעת ורזג א"פו ,תוירע
 ,ארטמ תחנו אמורדב תינעת רזג לב"ירו
 לע ןיגמ .ל"בירש ירופיצ ישנא ורמאו
 אנינח 'רו ,םימשג דירומ ותוכזבו אימורד
 רצעמו ירופיצ ישנא לע ארוגיטק רמלמ
 קופנו לב"יר רחא חלש השע המ ,םימשג
 םהל שרד זא ,ליעוה אלו ונעתהו והיוורת
 אנינח 'ר אלו םימשג דירומ לב"יר אלש
 'ר תועמב אתיא ,הב תינעתבו | ,רצעי

 ,אמח רב אנינח 'ר ל"צו ח"רכ אמח

 וניצמדכ רודה ילודג לכ םע עעורתהו
 'רו אנינח 'ר ג"הס ג"פ ש"עמ ימלשוריב'
 ןהל ונמתנ םילשוריל ולע לב"ירו ןתנוי
 ,וכו אבס דח ןול רמא 'וכו תוריפ
 םרוג םוי לזמש לב"יר רמאש .ונק תבשבו
 לזמ אל יאול רבל ל"א וקופ אנינח ר"א
 ר"בו -- םרוג העש לזמ אלא םרוג םוי
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 וכעל אתאו ימורמ אב לב"ירשכ הדחע"פ
 א"ה ה"פ תוכרבו ,ותארקל אנינח 'ר קפנ
 (רש) אתופיטנא ימוק ןילע םהינשש
 ןמ ל"א ,ןוהימק ןמ םקו ןותמח ןירסיקד
 ןוהיפא ל"א ? םיאק תא יאדוהי ןיליא ימוק
 'רש וניצמש ףא ּהנהו ,תימח ןיבאלמד
 ,ג"ה ט"פ םיאלככ לב"ירל לאש אנינח
 שרופמכ לב"ירמ שישק היה אנינח 'ר לבא
 ח"פ תומורת וניצמ םתוקלחמ ,,טמ אמוי
 "ה

 : טמ תובותככ וריבח היה ןתנוי 'ר ןכו
 ווה םהינשש .,זי ז"עבו ,דחיב םהינש ויהש
 יליבש ירת והנהל וטמ אחרואב ילזא אק
 אחתיפא יצפ דחו םו"כעד אחתיפא יצפ דח
 ,תונוז יבד אחתיפא וכלהו -- תונוז יבד
 ,והיימקמ וענכתיא  והניזח םתה וטמ יכ
 ןיתמחל ןוקלפ םהינשש ר"ה ו"פ ןיבוריעבו
 םורדה ינקז ואביש דע ןיתמנ ןירמא רדגר
 היל ןולאשו אמורד ןתנ 'ר אתא ןאכל
 ,:הס ןיבוריעב אמורד ספ 'ר ל"צש הארנו

 םג:":היה הרותב רתלודני" הפליטה
 םלועמ רמאש ,טמ אמויכ החמומ אפור
 הנבל הדרפ תכמ לע םדא ינלאש אל
 לאומשו אנינח 'ר ג"ה די"פ תבשבו ,היחו
 ידיב< דחאו  הנוצ .ל"ע יםיתמומ ש(הרמא
 ילוח ןימ ול היה לב"ירש ר"ה םשו ,םימש
 ,האופר ול ונתנ ןתנוי 'רו אוהו

 תומורתכ םישחנה תויעבטב יקב היהו
 ומש ןופיפשו אוה ןטק ןימ רמאש ג"ה ח"פ
 ,הרעשל המוד אוהו

 .תורקיה ויתודמ

 רמא אלש א"ה ו"פ תיעיבש ימלשוריב
 היה תבש ברע לכבו ,עמש אלש המ רבד
 תארקל אצנו ואוב רמאו יאקו ףטעימ
 םש רמאו ,,םיק תבשב הכלמה תבש
 יאצומב ונחלש םדא רדסי םלועל :טיק
 ,תיזכל אלא ךירצ ןיאש פ"עא | תבש
 תויהל םדא ךירצ רמא ח"ה ח"פ האפבו
 ,תבשל רחאו לוחל דחא םיפוטע 'ב ול

 אילפהל דע היה תיטרפ החגשהב ותנומא

 רמאו



 אנינח 'ר

 ועבצא ףקונ םדא ןיא :ז ןילוח רמאו
 ,הלעמלמ = וילע ןיזרכמש דע הטמלמ
 לרתוי ךרתו ה"בקה 'רמואה לכו \ק"'בו
 ה"בקה לש ומתוח ,הנ תבש רמאו  ,וייח
 חבמב השעמ ג"ה ח"פ תומורתבו ,תמא

 ארגיאמ לפנו -- לארשיל תופרמ ליכאהש
 | ואבו -- ורשב תא םיבלכ ולכאו -- תמו
 ןוהדידמ ןונופרא ל"א אנינח 'רל ולאשו
 ידיב לכה : גל תוכרב רמאו ,ןילבא ןוניא
 :זס ןיררהנסבו ,םימש תארימ ץוח םימש
 איהה ול התשע א"פש רפוסי
 ליז  ךעייתסמ יא הל רמא -- םיפשכ
 םש ורמאו ,ביתכ ודבלמ דוע ןיא יריבע
 ,היתוכז שיפנד אנינח 'ר ינאש

 תוהלא תועדב ויתובשחמ וקמע המו
 'רד הימק תיחנר אוההש : גל תוכרבכ
 == רידאהו -- לודגה לאה  רמאו אנינח
 ? ךרמד אחבש והלוכל והניתמייס ל"א

 ןירדהנפ ורמאממ ח"תל הלודגה ותבהא
 הזבמה הז סרוקיפא והזיא רמאש ,טצ
 םולש םיברמ ח"ת עודיה ורמאמו ,ח"ת
 .תוכרב ףוס םלועב

 אטחיא שנ רב רח ג-ג"ה א"פ תינעתבו

 יבגל היחלשו י"ר היבגל אתא הינשילב
 יעלוירב:"יתת לולא " לא נינה 'ר
 ,אתיירואב

 הנבש דבלמש ונוממב לודג ןרתו היהו
 וניצמ \ ,ליעל אבומרכ ופסכמ דמה"ב
 היהשכו ןהכ היה אנינח 'רש :אנ תוכרב
 ,םהילעבל םריזחמ היה ןבה ןוידפ ימד חקול

 יקנו חב .לורנ היה
 אנינח 'ר וא לודגה אנינח 'ר והוארקש
 תומבָי = ,,גמ  תומבי  :זכ תינעתכ הבר
 ?טמ תורוכב 'פותה.: ירבדלו :,א"ה- ר"פ
 ,אנת היה אנינח 'רש יסא 'ר ה"ד

 מ"כבש חרזא :תוכז : י"אב ול חנקו
 אנינח 'ר אוה אברעמב ירמא ורמאש

 ותמדקהב םב"מרה תסרגל :זי ןירדהנסכ
 הרות קלחב ה"לשב אוה ןכו  ,םיערזל
 אברעמב ירמא וניצמ : וש תורוכבבו) פ"עבש

 אמה רב

 | אתתיא

 דע הרוס

10% 

 :ב"פ ה"ר ימלשוריבו | ,(אנינה 'רד הימשמ

 אנמימל במ ןיעל א"פ ךלהש רפוסי ר"הס
 'ראובמכ אייח 'ר םכש לע התיה תאזה הרשמהו)

 אתשה רמאיו ןנועמ אריוא הוהו (וכרעב
 'חידקחו ,אבס ןהד אריוא ליטנ המ ורמאי
 ,הכותמ הארנו הרבככ ה"בקה ול

 ה וי "ול :דצי נתב "הארו ברהו

 :םיקוחרה ורוד בצמ לע רעמצמ היה אנינו
 שרד םהילעו ח"ת ןיפנרפמ םניאו הקרצמ

 יויניע זה"ועב ח"תב תורצ ויניעש ימ לכ
 :הליחמבו ,,הע ב"ב בה"עב ןשע תאלמתמ
 'ר לע יאק םשש האר אלש ודובכמ
 ןורבח ח"ר םשב ארקנש רחואמה אנינח
 ןיווטיחראי הבר "רמא - םדוקמש | ,ןנברד

 ,'וכו אנינח ר"א המל הפוחב ןשע השקה
 .געל רשא אנינח 'ר אוה םש רמאי ןכו
 :הכז .ותעד ןכ ףאו -- םיפשכה תנומאל
 :םירפוסמה םיהימתמה םישעמה תניחבב
 עבטמ םישחכומ רשא דומלתה ימכחמ
 ךילמ, םהל אורקלמ לדח אלו --- ןינעה
 וקושק ו טלק :ןילוח :,: חל 'ז'ע '"תעה ילב
 ישא בר רמא םש אלה ונל השע קוחצו
 יךייש הז המו = ,ןילמ אנינח 'ר = יל רמא
 ? הז אנינח 'רל

 ילבב ם"שה לכב | ןירזופמ ויתוכלה
 ישוריפ ךא המה םלוכ טעמכו ימלשורוו
 םיארומאה יכרד לככ הרואבו הנשמה
 בב"ב | תומסרופמה ויתוכלהו  ,םינושארה
 ןירדהנס ,בורה רחא ןיבלוה בורקו בור : גכ
 ר"עב ירבד עמשי אלש ר"בל הרהזא :ז
 חנ ןב ,זנ םש ,וריבח ר"עב אביש םדוק
 גרהנ הילע אבו ודבעל החפש רחיש
 ,םעט ןתונב םידיגב ןיא :טצ ןילוח ,הילע
 םו"כעה ןמ םילבט חקולה :אי  תורוכב
 יאצמנ ןכו | ,ולש ןהו ןרשעמ | ןיחרוממ
 דיפ :א"ה א"פ תבש ,א"ה ג"פ  הלרע
 ןב ה חיפוי :אמוי ,ב"ה -ה"פ::םיחספ  ,נ"ה

 ,ד"ה ' .ב"פ .תומבי = ,א"הס  ג"פ | הליגמ
 ומש לע םינויצ המכ איבמ וה"אר :ברהו
 ,ןנברד ןורבח אנינח 'רל םיכייש המהו

 וידימלת



 תמח רבי ניני "ה

 .ומשב םירמואהו וידימלת
 תוחהנמ יבר רמא אנינח ר"א אבא 'ר

 קז"ה ג"פ תובותכ ,א"ה ז"פ תבש ,:הפ

 ,א"ה ג"פ ב"ב ,ב"ה ר"פ ןישודיק

 ,: הע ןישודיק ח"רא ארבז רב אבא 'ר
 ימלשוריב שרופמכ ודימלת היהו ,,טי ןילוח
 אב 'ר ו"ה א"פ הליגמבו  ,ו"פס תומבי
 'ר. ל"א --- אנינח : 'ר: םשבי\ אבו רב
 יכה תרמאתיא אלו יתייה ךמע רזעלא
 ,'וכו

 תבש אנינח .ר"א אנהכ רב אבא "ר

 ..בכק ,: אכק
 ,.מ ןישודיק ומשמ והבא 'ר
 ,: זפ םיחספכ ודימלת אעישוא 'ר
 ,:זנ ןיבוריע אנינח ר"א ידיא 'ר
 ר"א ,: דב ןילוח אנינח ר"א אעלא 'ר

 ,: הכ ןיבוריע ירופיצב ח"ר ירוה אעליא
 : הב ןילוח

 ארקיו ,ו"פס תומביכ ודימלת רזעלא 'ר
 ערונה .ורמאמ ח"הא : אלה. ,ןדבכ"'פ הפח
 ,: וס ריזנ ,תומבי ףוס ,תוכרב ףוס אנומה
 ומשב רמא ןכו ,:חכ תותירב .,: בל דימה
 ג ח קמ ומ :ה הלונמ | 212 תומעמ

 ,יגמ -תומבי = כ - ןירההנס 00
 הרנ ,א"ה ..א"פ ;ה"ר .- היה ."פ .תובחב
 ,ה"ה א"פ

 'ר .םשכ רזעל..'ר היה .םימוהקוןהב
 התורקל ךירצ (לב"יר ל"צו) "ליגר, אנינח
 רמאו ,:בכ הליגמ ילבבב אוה ןכו הלילב
 המרג אנינח 'רד .היתונתונע .רזעלא .'ר
 ,: כ הדנ אמר יאזחד יל

 ב"ב הק ק"ב :אנינח הא קמ קו
 ,: הכ .תותירכ ' ,: לק

 ,:נ תוחנמ ,: גמ ןירדהנס ח"רא יסא 'ר

 ר"א: 2 םל:ןיטינבו ,גי"הי י"פי/ןובומוש
 רמא ישא בר :רמא "אנינח" היא יאָריז

 רמא אנינח ר"א יסא ר"א ז"רא ל"צו יבר
 בה

 ח :ר"א יארטוז רביבו ו
 ,אי"ה ד"פ תומבי הבר אייח

 '5 םשב אנינח

19 

 .ג"'ה א"פ הלרע ומשב יביב בר
 אנינח ר"א ימיד בר אתא יכ ,ימיד בר

 ,: הפק+ ב3 תבש..'רכו

 .: ם חהנ .,.בפק תבש אנינת תאי הח
 ה"ר" ,:הכק תבש "אנינח ה"א אלו יה

 ,ב"ה בפה אמה ני
 תבש ומשב אנניח רב אריעז וא ריעז
 ,ר"פר" ןיררהנט = ?,ד"ה סוסו קה ב
 .(הינגח 'ר םשו) ה"ה ד"פ ז"עבו

 .תובותכ ,.נ זי תבש אנינח ר"א יריעו
 הדנ -:ל ,אכ תוחנמ | ,,חצ ןירדהנס ,,וט
 ,ר"ה ינ"פ  תינעת] ,ביחיוה םיעתובהביי טי

 ,ב"הר א"פ תבש ומשב ןקירז 'ר
 ג"פ תוירוהכ ודימלת אבא רב אייח 'ר

 רמאו ,וילע ךימתסמ היה אנינח 'רש ד"הס
 ,י"ה י"פ תומורת ומשב

 ,: בל תוכרב אנינח ר"א ןינח 'ר
 אמוחנת אנינח 'רל השקה ןקזה אנינח 'ר

 ,הדםיטפוש
 רעצ רמא :זכ תינעתכ ארק אנינח 'ר

 אלו לודגה אנינת דר ,לצא""ילשהיה,ולודנ
 תיב לש תוקוניתל אלא קופפל יל ריתה
 .וכרע ןייעו ,ןבר

 תורשעמ ומשב (ןנברד ןורבה) היננח 'ר

 ;איהד"פי יתומפי יב יפ

 אוהה : טצ ןילוחב ,אניבז רב הדוהי 'ר
 '4 ביתי .הוה אנינח 'רד הימקל אתאר
 רמא יאמ ל"א קיפנ .יכ ,אבבא ז"ב הדוהי
 הילקיע ררה לא הוכחו אירש ל"א ךל
 ליז יל רעצמ אקד יאה ןאמ ,רמא הימקל
 ןידיגב ןיא אבבא ביתיד ןאמל היל אמיא
 ,םעט ןתונב

 י"ראו" זמ :תבשי:אנינהייה"א כחע 2

 יזחא אלד יל המרג אנינח "רד היתמכוח
 רש ירה .ג"פי תוירחתבה כ הב ושש

 ירד * יירסח"םב  שרודי ייתשו עמ
 ימחד אנמחר ךירב .רמא ירופיצב  יאנב
 הדנא לכו :.םייחב! : אנאדי דע \ ןירופ יל
 ימלשוריבו ,תלהקו ילשממ ץוח היל תימשפ

 היה אנינח 'ר םא והל אקפסמ ג"פס מ"ב |

 ובר



100 

 'ר היה ביפ הירו" אל טאי קהפומ ובר
 ךא ,ןימתח לב"שרו ןנחוי 'רו התפ אנינח
 וימי ףופבו םימי. ךיראה אנינח 'רש ןעי

 ןניצמ .ןפל| רודה ילודגו ןכחוו "ךיהבכץהויה
 רר רפופ יתפפ אנינהן וריח וה יריב תפותכ
 ,סנרפתהל היה אלשב ןמת ןנחוי 'ר ל"א
 ,: ד אמוו ,,ונק תבשכ ןתוקלחמ וניצמ ןכו
 היבגל לע ןנחוי 'ר שלח א"פו ,,ג ןימיג
 ןירופי .וילע ןיביבח םא ולאשו אנינח 'ר
 הירי הול ביהא ףרי יל בח: ל"א אל ל"א
 ,: ה תוכרבכ הימקואו

 ,ד"פר םיהספ ומשב אחא רב בקעי 'ר
 ;המ :תברב התרא ייחיאחרב  בקעי יה

 ;ה"ה פ קירשו מ ןילוה
 ג"ה ג"פ האפ ומשב ןוב רב בקעי 'ר
 ,א"הס ג"פ הלח ומשב איילובג בקעי 'ר
 ,ו"פס ..תופבו ומשב "ן[ורמ :רכ קחצו :!ר

 א"פ ז"עב ודימלת ןמחנ רב" קחצי 'ר
 וה מע תתי" תנינח .?רלי .לאשש "ה
 אוה :;איטקש < דרימימ הרצל  תכלה:'ל"א
 ןיגב אלא אד היל ביגמו אד היל ליאש
 העמש אלד הלימ רמא אנינח 'ר תילד
 'רש שרופמ א"ה ו"פ תיעיבשבו ,יומוימ

 אלש המ םלועמ רבד רמא אל אנינח
 ,ח"ה ,ז"ה ה"פ ןיבוריע ומשב רמאו ,עמש

 םילקש ומשב [אבא רב] הימרי 'ר
 ביה ז"פ

 אישנ י"רד היתחא התמשכ (א אנמ 'ר
 תוכרב קילפ אלו וירחא אנינח 'ר חלש
 ,,אב"א"ה ג"פ

 | תומורת משב ופוחנת רבי אנמיה

 ,ג"הס ח"פ

 ;א"הפטו נ"פ| ק"מ רמשב !ןומיפי יה
 ג"פ םיחספ ומשב ןירסיקד אלוע 'ר
3 | 

 .: ל תוחנמ אנינח ר"א אלוע
 אנינח 'ר ריתה יל ,רמא אבקוע רמ

 ,;:פ תובותכ 'וכו

 אבא רב ןועמש ברד הירב םרמע בר
 ..ע ןירדהנס ומשב

 אמח יב .אנינה דר

 ,ד"ה ר"פ הטוס ולאש היבקע
 .ז"ה .ה"פ םיחספ ומשב ךנרפ 'ר 4

 היב ערתיאש ,אכ ק"ומב אנח רב הבר
 'ר ל"א אקרפל קפימל אלד רבס אתלימ
 ,רתומ ול ןיכירצ םיבר םא אנינח

 ח"רא (ז"ב אב 'ר אוהו) ארטוז רב הבר

 תכני זעם ןיבוהיע
 ,: אי תורוכב ,:בכ ז"ע ומשמ לאומש
 ומשב הדוהי רב אייח רב לאומש 'ר

 תומבי ,א"הס א"פ תבש ,ב"ה ג"פ ש"עמ

 ,א"ה ח"פ
 ,,דנ תבש ח"רא הדוהי רב לאומש בר
 ,וחל תבש ח"רא ןתנ רב לאומש בר

 וואי תורוכב דע ז"ע =: גמ הכוס

 ח"פ תומורת ח"רא אבא רב ןועמש 'ר
 הב שש פרה ק"מ - ימלשוריבו  ,ג"ה
 תרגיא ול ןתיש אנינח 'רמ שקב אבא
 ,ול ןהנ אלו ל"וחל תאצל הצרש ארקיד
 לאומש רמד היתנב ובשנשכ ,גכ תובותכבו
 רב ןמש ברל ל"א אנינח 'ר ינפל ואבוהו
 ,ךיתובורקב לפטיא קופ אבא

 אנינח 'רמ יעב שיקל ןב ןועמש 'ר
 תיעיבשב ולאש ,:אי ז"ע  ,,דיק תבשב
 הימשמ ל"ר רמא .פ ןיבוריעבו ,א"ה ו"פ
 ב'פ ה"רבו ,אנינח 'ר ונמו הבר ארבגד
 ,ןימתח לב"שרו י"רו חתפ אנינח 'ר ה"ה
 ור תאוטע ףריצ אנינח "רש :נ הדנּבו
 הדנ אוה ןכו וינפל אבש הלאשב ל"רו
 רבו קחשי "ה א"ה ר"פ .תיעיבשבו ,ב"פס
 הנוקה אנינח 'רל לאש לב"שר ןמחנ
 'ר ימוק היתישק ל"א והמ באומו ןומעמ
 אנינח 'ר ךרעב ימלשוריה אובמבו ,אסי
 ,"יבר,, ימוק היתישק ל"צו ם"ט אוהש בתכ
 דצ ב"ח םינושארה תורוד לעב ברהו
 משפב העטש רמאו הזב וספת ,זלק
 יר ינפל השקה אנינח 'ר אלד ימלשוריה
 'רל השקה ןמהנ רב קחצי 'ר ךא אסי
 לאש לב"שרש אוה ימלשוריב טשפו ,אסי
 ו"ע רמאו 'וכו הנוקה ןידב אנינח 'רל
 ,אסי 'ר ימוק היתישק ןמחנ רב קחצי 'ר

 ןכלו



 אמח רב אנינח 'ר

 ימלשוריה תא שבשל ןיכירצ ונא ןיא ןכלו
 שריפ .ןכו / ,"יבר, - רטול . אסי תחה
 וספתש םדובכמ הליחמבו ,םש השמ ינפב
 יכ ,םנח ילע ימלשוריה .אובמ ברה תא
 דימלת היה ןמחנ רב קחצי 'ר םגש וחכש
 ורמאש ר"ה א"פ ז"ע ראובמכ אנינח 'ר
 ,אנינח 'רל לאש ןמחנ רב קחצי 'ר םש
 רמא אלש ןעי א"דל ואישה אנינח 'רו
 ו"פ תיעיבשב ןכו ,עמש אלש המ רבד
 טשפו ,ןכ לב"שרל אנינח 'ר בישה א"ה
 םדוקמש ,ןכ אוה םש ימלשוריב טושפה
 אנינח 'רל לאש לב"שרש ארמגה איבמ
 איח 'רמ יתעמש אל ינא ול בישהו
 ,עמש אלש המ רמא אלש --- לודנה
 לב"שרא ןמהנ רב קחצי 'רש רמוא כ"חאו
 ימוק היתישק ובישה אנינח 'רל לאששב
 םע קרצהו (אפי 'ר ימוק אלו לי'צב) יבר
 ,הנשמה אובמ

 ,ח"ה ב"פ ז"ע ומשב אייח רב םוחנת 'ר

 םימרפה וישעמ
 אל חתרד אמויבד ,הס ןיבוריעב וניצמ

 ביתכ הרוי לא רצב רמאו ,ילצמ הוה
 רייצ היה ותמיתח לעו .(אריפ ןבב אוה ןב)

 רשפאו) ,אסק ב"בו ,ול ןיטיגכ אתורח
 אבשכ לקדה דדמ זאש י"אל ותאיבל רכז השעש
 ,(ג"ה ז"פ האפכ י"א לובגל

 .ויתונבו וינבו שש

 הכב אלו וייחב תב ול התמש וניצמ
 ? ךתיבמ תקיפא אתלוגנרת ותשא ל"א
 תבשכ + ארויעו אלכת ,יתרת הל רמא
 ק"בכ תחבש םשב ןב ול תמ ןכו ,: אנק
 רמאו וילע םימש ןיד לבק אוה ךא ,:אצ
 ןכו .הנמז אלב אתניאה ץקד ןעי תמש
 רב לאומש 'רל תאשנש תב ול היה
 אבס לאומש ארקנו :זמ ןיכרעכ בדנ
 אמח 'רש רמול .בורקו = בס תופרבב
 ,ויבא ש"ע וארקו ונב אוה אנינח 'רב
 ,וכרע ןייעו

 ,םיכוראה הייה

 רבכ .ותויהב י"אל הלעש אנינח 'ר
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 וניברל קהבומ דימלת היהו ומע ונבו יושנ
 םימי תכיראל ּהכו | ,ליעל ראובמכ שודקה
 'ר היהשכ :דבכ ןילוח שרופמ רשאכו
 לע דמוע היה הנש םינומש ןב אנינח
 ןימח רמאו | ,ולענמ ץלוחו תחא ולגר
 יל ודמע ןה יתודליב ימא ינתכסש ןמשו
 רתוי הברה םינש יח לבא ,יתונקז תעב
 תינעת ימלשוריב שרופמכו הנש םינומשמ
 המ ינפמ אנינח 'רל קפס היהש ב"ה ר"פ
 אוההל דובכ קלחש ינפמ םא םימי ךיראה
 שרופמכ) הבישיב ול םדוק היהיש אבס
 שארב בשי ח"ב אנינח הוצ יברש : גק תובותב

 לודג היה ספא 'רש ןעי הילע ליבק אל ח"ר ךא

 הוה יכ ינפמ וא | ,(הצחמו םינש 'ב ונממ

 םקעמ היה ירופיצל אירבט ןמ קילס
 ןב ןועמש 'ר םולשב לאשלו אבל ךרדה
 הרוהי 'ר תריטפ ירחא םג יחו .אתפלח
 ,ח"ה ב"פ ז"ע עמשמרב יבר דכנ האישנ

 יח. םשב :אייח. רב... םוחנת ,"רגשחא ר"א
 ןיגרהנו ךלמה רהל ןילוע ויהש --- אנינח
 וידימלתל רסמ אנינח 'רש 'יפ | ,וילע
 ןמש תא האישנ י"ר ריתה המ ינפמ
 האישנ י"ר רטפנ ס"לב רבכ זאו םו"בע
 וידימלתל רפמ רודה ןקז היהש אוה ןכלו
 ,יתימאה םעט

 אנינח 'ר ךרעב  ימלשוריה אובמבו
 איבמו לאומשו בר רחא רטפנש רמאי
 לאומש רמד היתנבמ ,גכ תובותכמ היאר
 ,אנינח 'ר ינפל י"אל ואבוהו ובשנש
 ,לאומש תריטפ ירחא היה הזש ותעדו
 תורמשל הפקת תנש רחא רטפנ כ"או

 ר"יש ןואגה אבו (הפקת רטפנ לאומש יב)
 תנש רטפנ אנינח 'רש רמאיו ןילמ ךרעב
 ,תורטשל ביקת ונייה ,םקתת םיפלא 'ג
 הליחמבו ,יבר תריטפ רחא םינש 'ט
 רמול רשפא ךיא יכ ,האורב וגש םהינשש
 וניצמ ךיא 3"א ביקת רטפנ אנינח 'רש
 יח קהבומה ודימלת אבא רב אייח 'רש
 יהו, גם ןימינ שדופמכ אבה | ימי" הרגע

 דוע יח קהבומה ודימלת אדבו רב אבא

 תריטפב
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 כ"א ,תורטשל הרת רטפנש ה"ר תריטפב
 ,הנש האממ רתוי וירחא וידימלת ויח
 דוע יח ודימלת אבא רב ןמש בר ןכו
 םירבדמו ,וכרעב ראובמכ והבא 'ר ימיב
 ל"וח םיקתוש ויה אל ולאכ םיאלפנ
 ,ונעימשהלמ

 ,לאומשו בר רחא רטפנש רמול א"א ןכו
 ורימלת אנהכ בר תא בר חלששב כ"א
 יא" ,ןכחוי שרל: יגחלשו זיק ק"בכ \:*"אל
 היהש אנינח 'רכ רודה ןקזל וחלש אל
 תחתש הלודגה הבישיב ירופיצב שארה
 ההוי' תמאהההאי ,האישנו י"הד :ותואישנ

 רמד היתנב ובשנשכ השעמהש וכרד
 ייחב דוע היה הז  י"אל ואבוהו לאומש
 שרופמכ םייחב היה אבא ויבא םגו ,לאומש
 תוכיראב יתראב רשאכו ארמגב םש
 םדוק הברה םינש היה הזו ,לאומש ךרעב
 דוע רטפנ אנינה 'ר 5 ,בר .רטפנש
 ןקת וידרעלי רנייח יעיפרה ףלא םדוק
 ןנחוי 'ר ךלמ רבכ תמאב זאו ,תורטשל
 ,הנש םיששל בורק ךלמש עורדיכו אירבטב
 וכיראה אנינח 'רד ידימלת תמאב כ"או
 ,הנש םישש םגו םישמח וירחא םימו
 ושמישו םימי ילוע ויה י"אל ואבשכ יעי
 ,רורב הזו ,ותונקז תעל אנינח 'ר תא

 התררמפ

 שרופמכ ירופיצב רטפנ אנינח 'ר
 קילס הוה ןנחוי 'ר ב"פס מ"ב ימלשוריב
 תחנ שנ רב דה אמח ירופיצל אירבטמ
 ל"א  ,אתנידמב אלק המ ל"א ,ןמת ןמ
 אלפטימ .ןיצר אט :לכו  ךמה :ןפה יח
 חלש ,אנינח 'ר אוהר ןנחוי 'ר עדי ,היב
 ןכו .,ןתוא ערקו ולש תבש ידגב יתייאו
 ןנחוי "רש ח"ה ג"פ ק"ומ הרצקב אבומ
 ,היתרקבמ יעב קלס שלח אנינח 'רש עמש
 שבלו .רומחה ןמ ררי ,תמש עמש ךרדב
 רפוסי ,דכ ק"ומבו ,ןערקו ולש תבש ידגב
 'הד !הישפנ: וחנ= :ןנחוו !רל ל/ייההמאשכ
 אתלמד ילמצא 'גי היל ערק אנינח
 .הינימ אניפתסמ הוהד ארבג לזא  רמאו

 אקי רב אנינח 'ר--אנינח רב אנינח 'ר
 א-ת

 אנינח 'ר ךרע .אנינח רב אנינח 'ר

 ,אנתה
 ,הנוי ןב אנינח

 לבא ,טפקת ומר יכאלמ םוקלי רכזנ
 ירד היופי אנינה  ?ר-"ל"צו | ם"פ = אוה
 ןישודיק ימלשוריב רמאמה אבומרכ והבא
 ,א"ה ר"פ

 יסוי 'ך לש ונב (היננח וא) .אנינח 'ר
 .(אנת) .ילילגה

 אשוא ירדהנסב רודה לודג היה אוה
 ושרקשב :אל ה"רכ גב"שר תואישנ תחת
 ןב ןנחוי 'ר דרי אשואב הנשה תא ר"ב
 דרי ינשה םויל -- גב"שר ינפל הקורב
 בג השעו נה"יר לש ונב אנינח 'ר
 אי ו תדמנפו ח"ה ו"פ םירדנכו ,'וכו

 'ר אתיא חע"קפ רומא ארפסבו ב"ה
 ל ךכטט ןכו ,גה"יר לש ונב היננח
 ול ודבאש ןירב הדוהי 'ר םע םש קלוח

 ,ןימוחש ןאצמו ךלהו | וילוגנרתו | ויידנ
 ןילוח אתפסותו :דכ מ"ב אבומ רמאמהו
 ,איננח אתיא םשו ב"פ

 .ףסוי רב אנינח 'ר
 אייח 'רו אוהש רפוסי :הס ןיבוריעב

 קדנופ אוההל ועלקיא יכא 'רו אבא רב
 יסא 'ךו ,רוכשנ רמא י"ב אנינח 'ר --

 ל ךוססנ אבחר ל"א  ,רובשנ אל רמא
 ןנחוי 'רל ולייש ותא  ,רוכשנו ןקז ירבד
 יתראב רבכו ,םתרכשש םתישע הפי ל"א
 ןאכ ל"צ ןכש ףסוי רב אמח 'ר ךרעב
 ,אנינח 'ר אלו

 אנניח 'ר ךרע .קחצי רב אנינח 'ר

 | ,קחצו ,רכ

 הקורב יא ,אקי רב אנינח 'ר
 ,אסי--אקזיא--אקיא רב וא

 אנינח 'ר ב"הס ט"פ תוכרב ימלשוריב
 .המח ישרוש הדוהי 'ר םשב אקי רב
 רמאמהו ,המא םישמח ץראב ןיעקוב
 רב אנינח 'ר םשו ה"ה ג"פ ז"עב אבומ
 ג"'ה א"פ תינעתבו ,הדוהי 'ר םשב אסי

 אבומ



 ןכנס רב אנינח 'ר--לאעמשי 'ה'לש ונב אנינח 'ר

 'ר םשב הקורב אנינח 'ר  ש"ע : אבומ
 אנינח 'ר א"ספ תומביב וניצמ ןכו ,הדוהי
 אל אשימ ינב  הדוהי 'ר םשב הקורב
 ,ולהא"ה ר"פ  ןישודיקבג | ,'וכו והל .ושח
 'ר םשב הקורב ןב אנינח 'ר ש"ע אתיא
 אנינח  'ר- יאפרגה גי"פש :ר"בבו""הה וו

 בר יה"ס 'א"פ הציב רכזנ ןכו .אקזיע רב
 ןינוש ןיא הדוהי בר םשב אקי רב אנינח
 רמאמה ,םכ ב"ה .ז"פ תבשבו ,חמקה :תא
 ,הדוהי בר םשב אסי רב אנינח 'ר ש"ע
 רב אנינח . ן"ה .ז"פ=. תובותבי םמופ מ
 האיבה םא ןהלוכו הדוהי 'ר םשב אקיא
 ,תנמאנ הירבדל היאר

 היהש .הארנ | תואסרנה ולא ילבש
 אנינח 'ר הז ןיאו  ,הרוהי בר ' דימלת
 םגו אבר ןמזב היהש אקיא ברד הירב
 ,וירחא

 .לאעמשי 'ר לש וגב אנינח 'ר
 ירחא 'פ יתבר 'פו חדחל"פ ר"ש רכזנ

 ה-תומ

 אנניח 'ר ךרע .אנהכ רב אנינח 'ר
 ;אנהב: רב

 לכ אגח ."ר ךרע .יאול רב אנינח 'ר
 ,יאול

 .ימוינמ רב אנ חובה

 ,.אלק ב"בכ ייבאד  ודימלת היה אוה
 : גפ םיחבזבו  ,ייבאל השקהש ,ע תוחנמ

 'ף יבדב = ימוינמ = רבי איננה חו
 ,: וכ תוחנמ .אוה ןכו בקעי ןב ' רזעלא
 ,אמוינמ רב איננח 'ר אסרגה :המ אמויבו

 ,ייסיס וא "פוס "ב אנינתמ

 ןנחוי .'ר- .ןמוב ירופיצב ה ןייד היה
 ןנחוי 'ר אצישב ב"פס ןירדהנס שרופמכ

 רב אנינח 'רל אצמ אישנ ןדוי 'ר תיבמ
 ,יבר ןנחוי 'ר ל"א םיצע .עקובש "יטיס
 תילד ריבעא המו ל"א  ,ךדובכ אוה :תיל
 לבקל ךל היח אלו ל"א ינשמשיש ימ יל
 ןיחלשמ ויהש ה"ה ו"פ תוכרבבו ,תונמתה
 ,האישנ יבמ  םילכאמ ינימ ול

 (יביבח יפים רב אנינה ותום

 עודוו)
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 תבישיו | ,ירופיצב םיאישנה ויה ןנחוי 'ה ימיבש

 .(אירבכמב זה

 אנינח 'רש רפוסי א"ה א"פ הציבבו

 הציבבו לדרח יחיפסב יארופיצל ירוה
 רמא ןנברכ ןיל .שרדו ןנחוי 'ר לאע י"רכ
 ןוהיתיא המ | (םישרפמה ושרפ ןכ ,ןנחוי 'ר)

 'ך ,רסא אוהו ירש אנאד אבס ןהה יל
 ימוק ןמ קחצי "'ר םשב ארמוז רב אבא

 ןמ ןנחוי 'ר תיחנ איילימ ןיתרת ןילוא
 אבומ הזה רמאמהו ,אירבטל ןירופיצ
 .ןירווח ןמד אינוח 'ר םשו ט"פר תיעיבש

 'רש ךופיהל. שרפמ זט"פר ג"חב ר"הודבו
 ןותיתא המ ןנחוי 'ר לע ןכ רמא אנינח
 השק םהינש לעו ,אבס אנייד ןידה יל
 לע ןכ רמאי ןנחוי 'רש רשפא ךיא דואמ
 םהינשש ןירווח ןמד אינוח 'ר וא אנינח 'ר
 א"א ןכו ,םכרעב ראובמכ ויתובר ויה
 ןנחוי 'ר לע ןכ רמא אנינח 'רש רמול
 היה ןנחוי - סוקמ םושב וניצמ אלש
 אלש דועו ,אנינח 'ר ייחב ירופיצב ןייד

 ,אבס םשב ארקהל ןקז זא היה
 אנינח 'ר .אוהש רורב יל הארנ | ןכל

 וילעו ירופיצב ןייד היה אוהש יסיס רב
 הצובכו .,אכס .אנייד . ידה כח יח המה

 תיעיבשבו ,יפיס רב תבית ךא רסח םש
 ,רתוי השבתשנ

 ןיאיגס ןינמיז יסא ר"א גדאצ"פ ר"בבו
 אנינח 'ר םעו אפילחת 'ר םע תילכא
 אבומש ומכ ל"צש הארנו ,יביבח יסיס רב
 ןינטו ,הטכ .אסבו ר"א בי"א ן בה תנכבכב

 איינינא םעו (אבא) אפילחת 'ר םע תליכא
 ה"דותב .,תמ ,.תוברבבו , (וביבח ,יטימ רב
 ר"א ןושלה הוב ימלשוריה ןיאיבמ ,תילו
 אבא אתפלח 'ר םע  תילכא ןינמז יסא

 איצוה הזמו
 ודוד .,היהש ,םיב אנה ה הסער ד סמפכ

 איה הגגשו ,אנתה אתפלח ןב יסוי 'ר לש
 ,ימלשוריב אב הב ל

 .ןסגפירכ אניה 'ר
 ףאב .וחתפ ד רמא" בלטי"פיר ם הב

 ודבאנו
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 רב תבית רסח חפ"פס םשו ,ףאב ורבאנו
 ,ןסנס

 ,לינע רב אנינח 'ר
 ךכיאייח?'ל תא לאש "הנ נז קיימב

 אל תונושארה תורבדב המ ינפמ אבא
 רמאנ תונורחאה תורבדבו בוט םהב רמאנ
 םוחנתי ירמי. לצאו ךלב =- ל"א פוט (פהב
 ימלשוריבו ,'וכו היבגל ליזא -- יאלינח רב
 םשכיו לונע רב :אנינה רוויה ה"כ תומבל
 קוספ ןגירוג אבא 'דמב רכזנו ,היקוח דר
 החב"פ ר"פאבו ,לוגיע רב םשו תאלמבו
 ,לטע רב אנינח 'ר ש"ע רמאמה

 הב ח:-ר" ךרע .לטע רב אנינח 'ר
 .ליגע

 אנינח 'ר ךרע .אקזיע רב אנינח 'ר

 ,הקי' רב
 ,אביקע ןב אנינח 'ר
 ,(איבקע ןב היננח 'ר וא)

 תוביתבכב ' םיפקפ "ב" הנשמבי ךכמ

 ינפל ורמא איבקע ןב אנינח ר"א ח"פד
 ,'וכבו השאב הכזו ליאוה לאילמנ ןבר
 הדוהי 'ר םע קלוח :חע םש ארמגבו
 ג"מ א"פ ןיכרעבו ,ג"ר רמא ןפוא הזיאב
 איננח 'ר ,ופ ןיבוריעבו ,יסוי 'ר םע קלוח
 ק"ומבו ,א"ד ורמא הדוהי "רו אינקע"ןב
 'רב .הרוהי 'ר לש ונב תמש השעמ ,אכ
 בשיו איבקע ןב איננח 'ר סנכנו -- יאעליא
 עביהרו לכ התל הרוח, שחלו ורצב
 ונמגרותמ היהש רמאי ד"הסבו ,ןמגרותמל
 תמאב יכ הפי קיתעה אלו הדוהי 'ר לש
 ,םירבח ויה

 'רו ןתנ 'רו יבר אתנולפ : גצ םיחספבו
 ס"לבו ,חספ ןברק ןינעב איבקע ןב איננח
 יבר ירבד ורדסש אתיירבה ירדסממ אוה
 הלודג הבישי ול היה הארנה יפכו ,םרוק
 םירבד 'ג ורמאש :ופ ןיבוריעכ אירבטב
 ,אירבט ישנאל איבקע ןב ח"ר ריתה

 ורמאש ,נ תבשכ םידימלת ול  ויהו
 םוקמל אביקע ןב אנינח 'ר ךלה א"פ
 ,'וכו וירימלת ול ורמא -- דחא

 אפפ רב אנינח 'ר--לינע רב אנינח 'ר

 אל רמאש :ם תבש וניצמ  ויתוכלה
 אתפסותב אוה ןכו ,'וכו ןדריב אלא ורסא
 הנשמה םעט רמא :גפ םשו ,ט"פס הרפד

 ןדריה תניפס ורמא המ  ינפמ םילבד
 םירפס יבתוכ רמא ,וכ הכוסבו  ,האמט
 ירבד םייקל -- ש"קמ ןירוטפ --  מו"ת
 גרהיל  אצויה .רמא :ו ןיכרעבו | ,גה"יר
 ,ןיבוצק וימדש ינפמ ךרענ ילע יכרע רמאו
 יטמב הרבמ כו - ,:זל. תובותכב אבומו
 .ת"ט ןידב ד"ה ה"פ םירפוס

 = אנניח בר ךרע .יאדפ ןב אניגח 'ר
 \ ,אייח רב

 2 .יאזפ ןב אגינח 'ר
 אל בתכו ןיסחוימ ד"הסב איבמ ןכ

 רפסבו .,יאדפ ןב ל"צ תמאבו ,יתאצמ
 רכזנש רמאי :בצ דצ ןדע לחנ רקיה
 ,תוידע ףוס אתפסותב יארפ ןב אנינח
 ופותבו ודע. "רב איננה 'ר םשי ונתסרגו

 ,יירע רב אסרגה לדנמרקוצ

 .יזפ ןב אנינח 'ר
 .(יזפ ןב ןינח וא ןנה 'ר םימעפלו)

 ר"בכ ,םישררמב םימעפ הברה רכזנ
 אמוחנת | ,מ"פס ר"ש | ,זיחע"פ | ידזס"פ
 ,יזפ ןב אנינח 'ר םשב חידאריו  ,וכ-ךל
 םשב בידבצ"פ םילהת 'רמו א"ג"פ ר"מבו
 ל הסב: ה"קיובו , ,יזפ .ןב .ןנח 'ר
 םותה . גה .ד"פ .הלוגמ ..ימלשוריבו ךפ"ב
 | קה כא ,בלח .'הל יזפ .ןב .הינגח 'ר
 ,י"אד יארומאל יעיברה רודב ךרעל

 ,יפפ--אפפ רב (אנניח 'ר וא) אניגח 'ר

 איבוברע הלפנ הזה ריסחה תודלותב
 אנינח 'ר הרצקב איבמ | ןיסחויב \ ,הלודג
 תמשכו -- אתינורטמהמ לצינש יפפ רב

 ד"הסב וספתו ,ארונד ארומע קיספיא
 רב אנינח 'ר רכז טימשה ןיסחויהש רמאו

 דחא יפפו אפפש רבוסש הארנו אפפ
 .(ןודנול פופד) םלשה ןיפחויבו .ל"כע אוה

 ומחיר ארקנ יפפ רב  -אנינח 'ר .ל"זו
 ותעפתו ,הרותה לכ | םויק הזו | ,יפפ

 אתינורטמ



 אפפ רב אנינח 'ר
₪- 

 בר ל"א ,לב"ירל רבח אוהו ,אתינורטמ
 והבא 'רו ,יפפ רב אנינח 'ר ןוגכ הדוהי ברל
 אדומע קיספיא תמשכו --- אחפנ קחצי 'רו

 ירדנפכלא 'ר ולצא ברקש דע -- ארונד
 ד"הסב איבמ ןכו ,ףסוי בר ןמזב היה םגו
 ,ש"ע

 וברעי םהומכש םינואגה לע אלפלו
 ,ןתלבוס תעדה ןיאש המ דחי תורוד המכ
 בר ןמזב היהי לב"ירל רבח היהש ימש
 רבח היהש ןהלש היארה לכו !ףסוו
 לאששכ :זע תובותכמ וחקלש הארנ לב"יר
 תיעב (לב"יר) ךירבחכ ל"א מה"ממ ןיכפה
 רשא מה"ממ וז איה היאר המו + דבעימל
 וריכח וארקו ,רבודי תוריחב השעמה לכ
 אוהו ,לב"יר םע מה"מל עריא ןכש ןעי
 רבח היה תמאבש ,תושרופמ+תורמג דגנ
 לביק אוה םגו ןנחוי 'רד  ידימלת לכל
 אנינח 'ר ב"הר י"פ ק"ב ימלשוריכ ונממ
 ,ןנחוי 'ר םשב אפפ רב

 ב"ה ו"פ תומורתכ יריעזמ  לביק ןכו
 םשו ,יריעז " ימוק" אפפ" רבי אנ ₪

 ימוק ל"צו אריעז 'ר ימוק ינת ב"ה" א"פ
 ,יריעז

 'ר לודגה ןשרדהמ לביק הדגא יכרדו
 תיעיבשכ (לב'יר דימלת) ינמחנ רב לאומש
 אפפ רב אנניחה 'ך ה"פ ףוסו ג"ה ר"פ
 תיעיבש ישרוחמ רח לע  ןורבע נב"שרו
 ןכ אל, פב"חר ל"א ,רשיא נב"שר ל"א
 -- םירבועה .ורמא | אלו  "יבר ןפלוא
 תיעיבש | ישרוחל .רמול  רוסאש ןאכמ
 שוררל עדוי התא תורקל ל"א ,רשיא
 ,'וכו 'עדוי יהתא" יא

 ה"רא< ,וכ הרנ = ,,הל המופ" רניצמ ב)
 ,אתרמת רפכ שיא אליש 'ר שרד אפפ רב
 'ר םשב רמא בדהכ"פ לאומש שרדמבו
 ,ארפס אנינח

 'רד ידימלת ילודג לכ םע עעודתהו
 אכא 'ר" קילס יכ חל .הצובב א בשה
 תסרגב והבא 'רל ל"צו) ןנחוי 'רל היחכשא

 אנינח 'רלו ,(ס"קד תסרגב ןיבא 'ר וא ,ל"שר
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 !רל הל ירמאו ,אחפנ קחצי 'רו יפפ רב
 הל ירמאו ,אריז ''רלו פב"חרלו והבא
 .ירמאקו יבתיד נ"ירו פב"חרו והבא 'רל
 רב יאנינח "רו" והבא "ר ביתו וקו סבה

 והייבג יאעליא 'ר ביתיו אחפנ י"רו יפפ
 ליז ול ורמא -- םהל לאשו אבא 'ר אתאו
 תדפ ןב א"רו םיקילא ןב ןועמש 'רד יבגל
 רזעלא 'רש ןנחוי 'ר תריטפ ירחא ם"?ב היה הזו)
 :דפ תובותכבו ,(ויתחת שירה היה תדפ ןב

 קחצי :"ר\ יפפ רב 'ח"רה הבא "4 בתי

 !ף ל"א --- והייבג אבא 'ר ביתיו אחפנ
 ותיפנחמ והנינ האישנ יבד םושמ אבא
 ררשד ארבג אוהה :םכ ןיטיגבו היל
 היבהי ליז חילשל רמאו וחתיבדל טנג
 היהכשא אלו אתא --- ימוינמ רב אבאל
 רב אנינת 'י'הו הבא רל :יהוהבשא-
 ארפס בר ביתיו אחפנ קחצי 'רו "אפפו
 -- וילש אהו ארפס בר ל"א והייבנ
 ארפס בר והניחפק אבר רמא ,ופוסכיא
 ןיאור .ונא הזמו ,יכומס ןנבר .אתלתל
 רחא יפפו אפפ רב אנינח 'רש רוריבב

 רב :אפינח>"ר :ביתי-,:'חמ . תומבומג  ,אוח

 נ"ירד אעליקא אחפנ י"רו ימא 'רו יפפ
 ,'וכו ירמאקו יבתויו

 אילמל קלח תיא יא ןידב :דמק ב"בו
 אשיימ 'רו ןיבא 'ר ןיקלוח ינב םוקמב
 רב אניגח' 'רו "הבא "ר . .םע "הוה הו
 הימרי 'רל והבא 'ר ל"א אחפנ י"רו יפפ
 יר) ל"א + וכייתווכ וא ןיתווכ אתבלה
 "אנשישקד,, ןתוכ אתכלהד אמישפ (הומרו
 יקדרדד וכייתווכ אתכלה אלו וכיינימ
 אתושישקב ידימ | (והבא 'ר) ל"א ןותא
 ,אתלמ אילת אמעטב %אתלמ אילת
 'רש רשפא ךיא ז"ע רעטצמ יתייהו
 שישק .היהי ז"רד .ודימלת היהש הימרוי
 'ר אלה אחפנ י"רו פב"חרו והבא 'רמ
 :זמ 'מ"בכ .ירב '"הימלי < 'רל/ ארק הבא
 רודה לודג רבכ היה אחפנ קחצי 'רו
 אפרגה יתאצמ /: לבא" ,ןפחווה הש סב
 'ףש ךופיהל" .םרוגו  ם"קדב תיתימאה

 הישהו



120 

 ובישה והבא 'רו ,והבא .'רל לאש הימרל
 אמעטב ל"א הימרי 'רו ,וכיינימ אנשישקד
 אמעטו םש רמאש המו .,אתלמ אילת
 אלפל אלו ,הימרי 'ר ירבדמ אוה | ,יִאמ
 הופכי תש עי .. ,ןב.ובישה וממש הש
 ,וכרעב שרופמכ ,םהימיב רודה לודג השענ

 רחל .ובשיש ןמיבח ..אריז לר. הוה יןכו
 וה תקנלהמ קב .קילמכה ..,.חל הטובה
 אהיזרלא אה .תוכרבו ..,אפפ רב אנניח הק

 רכומ םדא אפפ רב אנינח 'ר אמיתיאו

 הב"קהו חמש חקולו בצע רכומ ץפח
 אננס !ה;וחה ביפ קיומו הכו ןכ- רנוא
 אייח רב םוחנת 'ר יבג קלס אפפ רב
 אייח רב םוחנת 'ר ל"א (לבא היהש)
 ,השע ןכו ונילע ללפתה

 ןקו רבכ היה ייבאו ףפוי בר ימיבו
 ברש : אפ תובותככ ותערכה ושקבו רודה
 רב אנינח 'רד הימקל וחלש ייבאו ףסוי
 רמאו ותבושת לבקל הצר אל ייבאו יפפ
 ?הל הלת יפיכ פב"חר וטא ףסוי ברל
 ברד הירב ימוינמ ברד הימקל והוחלש
 ,רפו  ימוחנ

 ::אעק ב"בכ' רועה ינוירמ :םש :היהו

 הוה (יתוחנהמ היהש) ףסוי רב קחצי בר

 'רד הימקל אתא אבא 'רב יזוז קיפמ
 ח"ר א"ה ג"פ ק"ומו ,'וכו יפפ רב אנינח
 ,דחא םוי התופכל הרוה אפפ רב

 גלה ר"פ .תועובש פב"שרמיתוהעי יפ"עו
 פ"ע וניצמ ןכו .ארקמב לודג יקב היהש
 שררש ,ה תוכרבכ םירקיה ויתושרד בור
 ,גכ םשו ,םכל יתתנ בוט חקל יכ קופפה
 אמיתיאו (ס"קד ,יפא 'ר ל"צ) ישא בר רמא

 ךיבקנ רומש -- ךילגר רומש אפפ רב ח"ר
 : הל םשו ,הלפתב רמוע התאש העשב
 זה"עה ןמ הנהנה לכ אפפ רב ח"ר רמא
 רמאנש --- הב"קהל לזוג ולאכ הכרב אלב
 רבח -- תיחשמ שיאל אוה רבח יאמ --
 2 פיתכ ימר \:יפב "חה <=אםעבריל :אוח
 םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב ןאכ
 האי :ריהי . התשבנ 'רלטונ = ,אנז. םשו 3

 אפפ רב אנינח 'ר

 הליגמו .'וכו הארק יאמ אפפ רב אנניח
 אתחיתפ יאהל הל חתפ אפפ רב ח"ר ,אי
 רבד השועה לכ רמא ,ה הגיגחבו ,אכהמ
 ,'וכו רמאנש דימ ול ןילחומ וב טרחתמו
 תא תתל הב"קה שקיב רמא ,הע ב"בו
 ,'וכו הדמב םילשורי

 אנניח ר"א ד"ה ג"פ הליגמ ימלשוריבו
 ,'וכו ארקמה לכ לע ונרזח אפפ רב

 רב אבא 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 .בי .ןיבוריעכ הימק ינת ימוינמ
 ,;5 ק"ב ומשב אפפ רב אחא 'ר
 ,:אכ הגיגח ומשב אליא 'ר
 דיסח היהש ןיאור ונא וירמאמ לכמו

 : טל ןישודיק וילע רפוסי רשאבו ,לודג
 הנממ חרבו -- אתינורטמ היתעבת א"פש
 וליפא ןירתכ ןילייע ווה יכד ץחרמ אוההב
 ןנבו ל"א רחמל  ,יקזתימ ווה אממויב
 ינורמש רסיק יאשונ ינש ל"א ? ךרטנ ןאמ
 אב הורע רבד אמש ל"א הלילה לכ
 ברש רפוסי ,אפ םשו ,ונמיה תלצינו ךריל
 אלזאק הוה אחרואב ילזאק ווה הדוהי ברו
 ךיערכ לד י"רל בר ל"א | ,והיימק השא
 רמאד אוה רמ אהו ל"א ,סנהיג הימקמ
 רמיי ימ. ל"א ?ימד ריפש םירשכב
 ןוגכ יאמ אלא ,תאו אנא ןוגכ םירשכבד
 ד"הסו ןיסחויבו ,וירבחו יפפ רב אנינח 'ר
 תמאה .לבא .,בר :ירבדמ הז .לכש ..ובשח
 ח"ו תא םלועמ האר אל ברו ,ןכ וניא
 ךא ,וירחא בר ןמז י"אב היהש יפפ רב
 ךא .הדוהי ברל בישה ברש אוה רורב
 אמתפסו "תאו אנא ןוגכ םירשכבד רמוי ימ,,
 ח"ר ןוגכ ורמאו יאמ אלא לאוש ארמגר
 ,וירבחו יפפ רב

 רב ח"רש רפוסי האפ ףוס ימלשוריבו
 ןמז דח הלילב הוצמ  גילפמ הוה אפפ
 ו( אלט ל"א | ,היחורד  ןוהבר היב  עגפ
 ל"א %ףךיער לובג גישת לא יבר :ןפלוא
 הוהו ,ףא הפכי רתסב ןתמ ביתכ ןכ אלו
 ,יומק ןמ קרעו הינימ יפכתמ

 :וןהוה נב: הנועב כ"כ :לודג'"הוהנ

 רפוסיש



 ןירופיצה :אנונה יה-=אגימהי םררפ:/אעגה,. בר

 תובותככ אלפ חריאב ותריטפ רפוסיש
 'רד היניבשוש היה תומה ךאלמש :זע
 ל"א הישפנ אחינ אק יכ ,אפפ רב אנינח
 לזא.: ,חותוער היל . ידובע, ליש מחו של
 ןיתלת יקבש ל"א ,היל יזחתיאו היבנל
 ירשא ירמאד יאדומלת ררהנד דע ימוי
 ,היקבש ,ודיב .ודומלתו ןאכל אבש ימ
 ל"א ,היל יזחתא לזא ןימוי ןיתלת רתבל
 ל"א ,ייחל ל"א (ע"גב) יאתכוד יל יוחא
 ,אחרואב יל תתעבמ אמלר ךניכס יל בה
 ? יל דבעימל תיעב (לב"יר) ךרבחכ ל"א
 ידימ אכיא ימ  יזחו ת"ס יתייא ל"א
 ימ ל"א + היתמייק אלד היב בותכד
 הרותב תקסעיאו ןתאר ילעבב תכרכיא
 קיספא הישפנ חנ יכ ה"פאו ,(לב"ורב)
 ,אמלעל הידיד ןיב ארונד .אדומע היל
 אלא ארונד אדומע קיספמ אלד ירימגו
 'ר .היבגל ברק ;,ארקב-,ןירקלו וא החל
 ךמצע ליבשב השע -- רמא ירדנפכלא
 .קלתסיא

 רב אמה 'ה  הדו'פ /: ר7שהש הנוומה

 ,אפפ רב אנינח

 .אניטק בר רב אנינח בר
 לבא ,חל ןיטיגב אוה ןכ קחצי ר"א

 ,וס תומביבו = ,ק"רב ה"ר/ םרנ מ םש
 ,אניטק רב אחא בר אסרגה

 .ש"ב אנניח 'ר ךרע ,אליש ןב אנינח 'ר >

 אנינח 'ר ךרע .אדלש רב אנינח 'ר
 .אקלש רב

 אנניח 'ר ךרע .הימלש רב אנינח 'ר
 ,הימלש רב

 .אקלש רב אנינח 'ר
 : הב = כ"רדפו ידאצת- .יאמוהנת> בק

 | ורמא יול 'רו ןינכסד עשוהי 'רו \ אוהש
 רב סרג נהה"פ :ר"פאבו .-.,ןנחוי הר ,םשפ

 אנינח 'ר טדדי"פ לאומש 'דמבו ,אקליש
 .אקלש רב ל"צש .הארנו ,אדלש רב

 רב היננח ךרע  .לאומש רב אנ ל
 .לאומש
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 אנינח 'ר ךרע .אתרות ןב אנינח 'ר
 ,אייתרות

 אנינה 'ר ךרע .אקורב אניגח 'ר

 ,אקי רב

 ךרע .ןרווח (ןמד וא) תיבד אנינח ,ר
 ינוח כ

 ןירופיצד (היננח וא) אנינח 'ר
 ,(אנינה 'ר םתס וא)

 ,י"אב םינורחאה םיארומאהמ היה אוה

 דימת וניצמדכ סחנפ 'ומ ותרוה לביקו
 םתנפ' 'ר" םשב" ןירופיצד \ אנינח ה

 אמוי ,א"פס הלרע ,א"הס ג"פ . תורשעמכ
 תועובש .,ב"הר בפי "תינעת תחש

 ויהי בנ"פ ע'י בח מ
 םשבו ,ב"הר ז"פ תבשכ והבא 'ר םשבו

 אחא 'ר םשבו ,א"פס תומורת ללה 'ר
 רמא ג"הס ג"פ תבשבו ,םדא"פ ר"שהש

 ,יסוי 'ר םשב
 אנמ 'ר ךא ,ירופיצב שירה כ"חא היהו

 הברחנשכו ,ונממ ןקז היה הנוי 'ר לש ונב
 ול ךלה אנמ 'ר םוקמ אירבמ ריעה
 הנימו ודובכ ול לחמ אנינח 'רו ירופיצל
 שרופמכ ,וינפל בשי אוהו  ,ויתחת ותוא
 השלש ,ולדאי"ה .ו"פ םיחספ ימלשוריב
 ףא ןירמא ןירסיקד ןנבר -- ןהירתכ וחינה
 וניצמש הזו ,אנמ 'רל ןרופיצד אנינח 'ר
 ,ג"'פס ש"עמ | ,ןיבוריע ףוס ימלשוריב
 ר"א ג"ה- 'ג"פ" תומבי ,ר"ה 38 | תוירוה
 וה ינ"פ" הפופבו ,אנמ ''ה* ימוק יאניגה
 ה"ה א"פ םיחספו ,אנמ 'ר ימוק ביתה
 ב"ה -א"פ  תובותפבבו - ןאנפ * ה פוקו עפ

 אנמ ר"א -- אנינח 'ר ימוק אדבוע אתא
 'ףימוקיארכוע אתא בי"ה יר"פ השוו

 .'וכו אנינח 'ר ל"א -- אנמ
 ןירדהנס ,י"ה י"פ תועובש םתוקלחמ

 ינמ זר " ו כי ק"ומ.!אבומ | 50 ה
 ,ערוק רמא אנינח 'ר ,ערוק וניא רמא

 הו לכמ ,'וכו ידידל אמלשב .ינמ ''ר/ ל"א
 ,ח"תכ אנמ 'ר ינפל בשיש ןיאור ונא

 ירו
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 ימי ואבי םרט ירופיצב רטפנ אנמ 'רו

 כ"חא ךא ,גדאי"פ ר"הקב תיללכה הערה
 ולע ואבצ רש סוניקסראו סוללאנ ימיב
 ברחו יפל, םובירחיו . לארשי .ירע\ לכ לע
 תא טרפבו זא ורבגתהש םירמוכה תמחמ
 תומבי .ימלשוריב שרופמכ ירופיצ | ריע
 ןיוה .אכלמ םוניקסראד אמויב | וט"פר
 לע ינלפסיא ןובהי ןווהו ןיעבתמ יארופיצ
 אפיסבו ןימכחתמ אל ןוניאו  ןוהיריחנ
 ,ןוהלוכ ןודיצתיאו שיב ןשיל ןחילע רמתיא
 לע הלעשכ טעומ ןמזל שמשה החרז םאו
 ארקש םנאילוי דיסחה רפיקה ימור אסכ
 תא זא  ןויככ חא םשב האישנ ללהל
 םינש רביעו י"א ימכח לכ ץביקו העשה
 וכלמ ירחא .ךא ,תורודל םישרח עבקו

 םירמוכהו המחלמב ףסאנ םישדח 'חי
 דירש וריאשה אלו תאש רתיב ובש
 ודרי זאו ,ידוהי לגר ףכ י"א לכב טילפו
 היהוחוה לבבל .םיראשנה י"א יימכח לכ
 ותכלממ אסכ לע ישא בר תבש תישארב
 םבותבו ,ם"שה רודיסב ול ורזעו ,ארוסב
 ולאה תושרחהו ,ןירופיצד אנינח 'ר םג היה
 םינושארל ןורכזב םינואגה תבושתב וניצמ
 םושמ י"א םוגרת םתלאשש ל"זו ח"מרס
 י"א םוגרת ןיעדוי ונא ןיא  ,רמתיא ןאמ
 ימימ יכ | םדיב תרוסמ םאו ורמא ימ
 רוביצב רמאנ היה םינושארה םימכח
 אבא 'ר ימיב וליפא וא -- ימא 'ר ומכ
 ישא בר ימיב ויהש םינורחאה אנינח 'רו

 :'הב .ב"ב :וניצמדמ,:אוה .ןכ.:תמאהו ,'וכו
 ותיבתיד ןותא ישא ברל אנינח 'ר ל"א
 הזה ןושלה ךותמו .ימורדא י"אד הנופצב
 ןכלו .י"אמ היה אנינח 'ר  הוש חכומ
 ןילוחבו :חל ז"עבו ,"ותיבתיר ןותא,, רמא
 אנינח 'ר יל רמא ישא בר רמא :םלק
 ,ןילימ

 אמח רכ .אנינח 'ר ךרעב יתראב  רבכו
 ל"זו 49 דצ ג"חב ווא"רהמ לש ותועט
 תנומא לע געל רשא אנינח 'ר היה רחא
 ןילמ םהל אורקלמ לדח אלו -- םיפשכה

 תאווה תני נתברר ---ץרסיקד אנינח "ה

 בבריעש וירבדב שי תורז המבו ,תעד ילב
 הז אנינח 'ר םע יבר דימלת אנינח 'ר
 ארמנב ןייע אלו ישא בר ימיב היהש
 ירפדא "יאק  אנינח 'ר ירבדש + חל ו"ע
 ירבדא יאק : טלק ןילוחבו  ,י"רא ח"בבר
 !9הכ 'בח

 האו בפס תומבי רמאי אנינח 'ר הזו
 "וכו והל תיא האיבב אדיש ןהנוי יל
 יאק םשו (ןהב יקב וא היה דש י"שריפו)
 היה יכ ןילמ .רמא ןכלו הדוהי בר ירבדא
 םהימהלבו םיפשכב יקב הז אנינח 'ר
 ,וטק תומביבו ,םיניע תזיחא ךא המהש
 רב .ימיש ברו אנינח בר תקולחמ וניצמ
 ירבד לע) אנינח ר"א ,ב תובותב ןכו ,ישא

 ,יס הדנבו ,הורבוק םישנהש ךותמ (ז"ר

 ,אנניח בר יב הירבל היל קסעיא אניבר
 ככה בר יב  ל"צש  םשי :וחיגהו
 נא ןיא לבא ,ןכ אתיא ,ת- תובותכב
 ןתחתה םש תובותכב יכ שבשל ןיכירצ
 ב"חא לבא  ,והב ירדהו אביבח בר םע
 י"אמ אבש הז .אנינח 'ר םע ןתחתה
 ,ביבי םע

 הירב ח"ר ךרע .ןירסיקד אנגינה 'ר

 ,והבא 'רד

 רב.,אטנכח "ה .ךתע .לודגה אנינח 'ר
 .אמח

 ח"םיטפוש אמוחנת רכזנ .ןקזה אנינח'ר
 ,אנינח 'רל השקה

 היננח 'ר ךרע .ןגברד ןורבח אנינח 'ר

 , .ןנברד ורבה

 ,האזוח אנינח בר

 ךא ותיבב היה אל ויבא רטפנשכ
 ק"ומכ ארוסב וא ירפכב אדסח בר םוקמ

 הובאד העומש היל איתא אנינח בר ,כ
 ,ארסח ברד הימקל אתא יאזוח יבמ

 ארשבד אבג ול דבאנש : הצ ןילוחבו
 הזמ ,נ"רד הימקל אתא כ"חא האצמו
 ניצמש המו .םדימלת היהש | ןיאור ונא

 ןיבוריע



 ארק אנינח 'ר---האטירט אנינח 'ר

 ינשמו ?ןמחנ ברו ושקמש : בל ןיבוריע
 רמוא נ"רש אל ,האזוח אנינח ברכ םתה
 השק אלש ארמגד אמתסמ אוה ךא ןכ
 ,האזוח ח"רכ ץרתל לוכיש נ"ר לע ידימ
 .הברל .ביתמ +: לק .תבשבו

 עודי תחא הכלה ונממ ונל ראשנו
 איצומ וניאש רבח לע הקזח רמאש
 .בל ןיבוריעכ ןקותמ וניאש רבד י"חתמ
 ,: איק תומבי הכלהב רכזנ ןכו ,,ט םיחספו
 ..חפ מ"ב

 אנינח 'ר ךרע .האטירט אנינח 'ר
 ,אייתרות

 .תוא ל ה

 רבכו ,ד"ה ג"פ יאמרמ הרר

 תואי תביתש ןתיאל ליכשמ ברה וספת
 'ר לע יאק םש תמאבו ,הטמל ךייש
 ,ןנברד ןורבח אנינח

 .הבותכי אנטה ב

 ןירדהנסו ג"פר תוירוה ימלשוריב רכזנ

 ,לב"'שר םשב אחא 'ר םשב רמא ב"פר

 ,ארוסמ (אנניח וא) אנינח בר

 אנינח 'רד ומאש רפוסי : גס תובותכב

 האפכו ,יאוה הלעב לע תדרומ ארוסמ
 ,ארוסמ אנינח 'ר הנימ קפנו ארטוז רמ
 הבר ארטוז רמ ס"לב אוה ארטוז רמ הזו
 הימשמ ארטוז רמ שרד ,ח הציב רכזנש
 וריבח ארטוז רמ יכ ,הבר ארטוז רמד
 ארוסמ ח"רד ורינה כ"ג היה ישא בלב

 ז"מ יל רמא ישא בר רמא :אל תוחנמכ
 אל ד"הסבו) ארוסמ אנינח 'ר הב הישק

 ברו רסוא ז"מ זס הדנבו .(הזב שיגרה

 ברל אדא בר ל"א ירש ארופמ אנניח
 והתיברב ארדבוע הוה יכה ואל ארוסמ אנניח
 נ"ר לזא טקיאד אתולג שיר ירמ אבאד
 .'וכו הסייפל קחצי רב

 :'גכ .תבש = : ב תוכרב + הכלה בו תו
 ,: טצ תובותכבו ,רמאק םעט המ רמא
 רמא :ב הטוסבו ,ש"ת רמא ,הב המטוס
 ,ירתסת אל ז"הזב ותשאל שניא אמיל אל
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 ,מ"ר תיבח ינת ןאמ רמא ,טע ןישודיקבו
 ,יפפ בר | ירבד לע ףיקתמ + החלק םי'בו
 ז"עבו ,ירמ בר םע .קלוח :הפ םיחבזבו
 ןילוחבו :זמ םשו ,ב"א ןתנו אשנ רמא : חי
 .יללכ ינהל והנתיל רמא ,ולק

 לבא ,ורכז חכש ןיפחויהש בתכ ד"הסבו
 ,ומוקמב םלשה ןיסחויב אצמנ

 .תרפד ארופסמ אנינח בר

 תרפד ארוסל עלקיא אניבר : אס מ"בב
 אנינח בר ל"א (םתס ארוס וז ןיאש י"שריפו)
 יבג ביתכד םירצמ תאיצי .תרפד ארוסמ
 אוהש רעשי ר"הסבו ,'וכו ל"ל .םיצרש
 ףידע םכחו תרפד ארוסמ אביבח בר
 'פ תותלאשבו ם"קרב אוה ןכש איבנמ
 ,אראו

 ,הינותגע וא הייתנע אנינח 'ר
 הגוי 'ר . ת"ה .החפ = תוברב .רמלשוריב

 ךוע ךירעמב) היתיתשמל ןוקלס יסוי 'רו
 ,היינתנע אנינח 'רד (ותפוחל 'יפ ןתיתשמ

 איינותנע ח"רל יפוי ר"א אי"הס ה"פ ז"עבו
 םשב הימרי 'רו תא ןירמא ןתיוהד תריהנ

 יה םע  קלס \ ב"פרי תומודתבו (לב שר
 א"הס א"פ האפו ,ררגד תמחל (ב הריעז
 בר אתיא םשו (ב אנמ 'ר ימוק ינת

 רכזנו ,אנמ 'ר ימוק ינת אינותנס היננח

 .: תכ"ב"ה "פי תבשק ב

 היננח 'ר ךרע ,םינהבה ןנס אניגח 'ר
 ,בה"ס

 ,ארפס אנינח 'ר

 אנינח 'ר בדהכ"פ לאומש שרדמ רכזנ
 ,ומשב אפפ רב

 .ארק אנינח 'ר
 'רו (אמח רב) אנינח 'רד ודימלת היה

 רעצ ארק אנינח ר"א :זכ תינעתב יאני
 אלו לודגה אנינח 'ר לצא יל. היה .לודנ
 תיב לש תוקוניתל אלא קוספל יל ריתה
 תוקונית דמלמ היה ארק אנינח 'רש) ,ןבר
 םינשל קוספ קוספל אנינח 'ר ול ריתה ישוקבו
 יקבו אסרגב עדוויו ארקמ לעב היהש ארק והארקו

 ,(י"שר .הימעטב

 תוכרבבו
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 חח ביתי מ. תומפיו-,( ל-.תוכרפבו
 קופ יאני 'ר ל"א -- יאני 'רד הימק ארק
 רסח .,ונ  תובותבבו ,ארבל ךיירק ארק
 ל"צש םש ח"בה ההיגה רבכו ארק תבית
 ימלשוריב שוריפב איה ןכו ,ארק ח"ר
 הכלה רמא היננח 'ר א"הס ה"פ תובותב
 ורמא (יאני 'ר ל"צ) ייבא רמא ,עב"ארכ

 הדעה ןבהק פו .ארקג ,אצ, הינגח 'רל ול
 היהו.ינכה"בב . הרותב .ארוק היה ח"רש
 ,ארק ח"ר ארקנ

 ב"זו ו"פ תבשו םיאלכ ףוס ימלשוריבו
 ול ורמא יאני ר"א --- רמא אנינח 'ר ,ל
 דצ ג"חב וה"ארהו .ארקו אצ אנינח 'רל
 השעו בהא רשאכ םימעטמ הזמ השע %
 קהבומה ודימלת אמח רב אנינח 'ר תא
 |  בשילו .ארק | אנינח 'רל .שודקה | וניברד
 ,יברד ידימלת ינטקמ היהש יאני 'ר ינפל
 אנינח 'רש רחא תועטמ ללכל אב ז"יעו
 םה תועט וירבר לכו ,ןומדק .אוה לודגה
 ניי ירו הרעב .יתראב" רשאכ

 אתרות -היתרת וא אייתרות אנינח 'ר

 .אתארוט וא אתריט םימעפלו

 בקעי:'ר , ה"ח :נ"פ, .תוכרב, ימלשוריב
 'ה/ירוח:אוו .הב איות 'ר .םשקכ ,אחא רב

 ג"פ האפו ,אב"שרר ארהכ יתרת אנינח

 םשבי< אייתהות =יאטינח :'ר | הנוי 'ר ז"ה

 ,תונתמ .םהיבא . םהל .ןתיו  ביתכ היקזח
 םשב רמאמה אבומ ה"ה א"פ ןישודיקבו
 זר ןז"פס .תוסוהתבנ (קותלת . היננח 'ר

 לש לצב יאני 'ה םשב הייתרות אנינח
 רמאמה :זנ םירדנב אבומו ,ורקעש המורת

 הוי ןיאני ר"א יהאתילת .אנינח ירי. םשפב

 רפכ שיא לאעמשיל םישפ אחפנ קחצי

 אינה 'ר ויה "פ .תומורתבו ונס כי אסי

 תיפחב תיסה .איעשוה 'ר .םשבי אתרית

 אניטה ד נתח ,הפ ,תוחנמבו | כוכב ךיכ

 ,אל .טכ הרומתבו ,(אטרית ס"קדבו) :אתירט
 טה הרדי תימק ,האסירמ ית"רי : ינת

 היקפו ונח המ כעב אם ,תוהירכבו

 ונממ השעמ איבמ אהרות ןב ח"ר ךרע

 ינמחנ רכ הבה חאתיננמ"בה---אייתמות שנינה 'ר

 ,ותמהב רייגתנו יוג היהש | ךיא

 הרפ 'פ יתבר 'פפב אבומ הזה השעמהו

 ,אתרות ןב ןנחוי 'ר ש"ע

 ה דינפח

 "הפס  היננה רב

 ו ע

 'ר

 ,א"פר
 ,עדונה היננח ןב עשוהי 'ר
 ,ה"פ ר"הק היננח ןבכ יפוי 'ר
 ,די"פ נ"ררא היננח ןב לאעמשי 'ר
 .ב"פר םילקש היננח ןב םחנפ 'ר
 ,ר"ה ה"פ אמוי היננח ןב לאומש 'ר
 ..אק ןירדהנס היננח ןב ןועמש 'ר

 נח בר

 יצנמ .הוהד אתופמ אוהה :ו מ"בב
 השדקא והיינימ רח םק --- ירת יב הילע
 איעשוא ברו היננח בר הנימ השרפ
 יכ יהברל איעשוא בר ל"א ,ןנבר והלוכו
 הינימ יעב ירפכל ארסח ברד הימק תלזא
 עייסמד אינת הברל רמא היננח ברו --
 :ול תועובש ןכו = ,'וכו ייבא ל"א -- ךל
 ול טיבו ,ךל, עייססר אינה. הברל ל"א
 ח"ר 'יפבו ,ךל עייסמד אינת אברל רמא
 ,הברל רמאש יסרג ם"קרבו ש"ארבו
 אברד הימק היננח בר ינת ,גצ. תוחנמבו
 ,הברד הימק ס"קר תסרגו ךמוס וגיא שרוי

 אברד הימק היננח בר ינת ,ז תותירכבו
 ,הברד הימק ל"צש הארנ 'וכו גה"כל ןינמ
 ,היננח בר ינת פ"רא ,אנ ןיבוריעבו

 אנתה היה אוהש ןיאור ונא הז לכמ
 ,הבר תבישיב תותיירב הנושה

 הבר יחא (איננח--אנינח וא) היננח בר

 ,נפתניהב

 אש"רהמ בתכ ןכו ןיסחויה .תעדל
 איעשוה ברו = אנינח ברש ,די . ןיררהנסב
 :איק תובותכ ורמאש הזו הבר יחא ויה
 דומלל אביש הברל הברד יוחא וחלש
 * אלו ,ןנחוי 'ר ונמו בר םש ול שיו י"אל
 הרעשה פ"ע ךא הזל רוקמ םוש יתאצמ
 ח"פ האפ ימלשוריב וניצמש = המ יתרמא

 ןתוח

 וניזאה הדוהו
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 201 ינמחב רכב הכס הא היננח בר

 רב קחצי ירבו יריא רב | בקעי "יומה
 אמח 'רל ןובהי ווהו ןיסנרפ ןווה ןמחנ
 והמת םלוכו .רניד דח איעשוא 'רד הובא
 ויה נ"ב קחצי 'רו יריא רב י"ר אלה "ע
 הובא אמח 'רו 'ג רודב ןנחוי 'רד ידימלת
 דואמ קוחרו + יבר רורב הוה איעשוא 'רד

 היה ינשה איעשוא 'ר יבא םגש רמול
 ינמחנ 'ר ל"צש הארנ ןכל ,אמח 'ר ומש
 רב הבר יבאש אוהו ,איעשוא "רד תמש

 היננח בר וינב ינש םע י"אל הלע ינמחנ
 אוהו לבבב ראשנ הברו ,איעשוא ברו
 | הברש עורי ןכו .ישילשה רודב תמאב היה
 םה םגו .תי ה"רכ'ילע תיבמ" חב הוה
 'ף\ ,די ןיררהנכ שרופמכ ילע | תיבמ ויה
 .'ר דיקתשמ אק הוה איעשוה 'רו אנינח
 אעייתסמ הוה אל והניכמסימל | ןנחוי
 ורמא אבוט (י"ר) רעטצמק הוה  ,אתלמ
 ילע  תיבמ ןנאד רמ רעמצנ אל ול
 .ןניתאק

 ,:חנ תומבי וניצמדכ ןנחוי 'רמ לביקו
 אנינח בר חלש .זכ תותירכ ,:טע תוחנמ
 בר :דל תוחנמבו | ,ןנחוי .'רד .הימשמ
 ,גי ה"ר ס"קדבו | ,י"רד הימשמ | אנינח
 בר ל"צ םלוכבש תוכיראב איבמ 'ח תוא
 לשמ אנינח ר"א ,חק ןירדהנסבו ,איננח
 תעל "י"רא "ה .תוכרבו הכו "נח מש
 ,ארק יאמ אנונח ר"א הרובק הז אצמ

 ןב הדוי 'ר היננח 'ר :נדא"ה א"פ הכוסבו

 ,ןנחוי 'ר םשב יזפ
 ךא הרותה דובכמ' ונהנ אל "תטהו

 ברו איננח בר :גיק םיחספ שרופמכ
 יבתי .ווהו י"אב יפכשוא ווה איעשוא
 ילייעו ינאפמ והל ירבעו  תונוזד אקושב
 5 אל והניאו והב ילכתסמ והניא ,והל
 וצרשכ תונוזהו  ,גהב ילוכתסיאל והייניע
 ישידק ןנבר ייחב ןיעבשנ ויה ןהל ונימאיש
 ,לארשיד אעראבד

 איעשוא ברו אנינח בר :הס ןיררהנסו
 רפסב יקסעו אתבש ילעמ לכ יבתו ווה
 ילכאו אתלית אלגיע והל  ורבימו הריצי

 ברו ..אנונה בר . בותי מו תובמו תל
 והל איעבימ אקו םילשוריד אחתיפא איעשוה
 ןיבוריעבו ,'וכו אבס אוהה והל אנת --
 'ימ הלעמל ןימוחת שי 'איננח בר יעב ,גמ
 ,ש"ת איעשוה בר רמא --

 ר"א ה. .תורובבב רועלא 'רמ .לביק ובו
 תובותכבו ,פ"ג ,א"ר תא יתלאש אנינח
 ,רועלא 'ר רמאד ונייה רמא ,חס

 קתצי .רב| לאומש 7 | םשב ראו
 היננח 'ר י"פס תבשבו ,בחחנ אמוחנתכ
 תובותכ ויני "רה םשבו ,קתצי רב ש"ר תש ב

 יה ב
 ,היה איפ 'תוברב אשיימ 'ר םשפ
 ויה "רו .אליא "דו / .ימא הו רפא ד

 ק"ב המ תובוהב דפ תבשב ויריפה
 ורמאו אליא 'רו אנינח 'ר יקלחנש :הס
 ק"ומו ,ךדיד אתעדמ ןלצינ אנמחר ול'ז
 ירו ימא  .'ר  אירבטל ה"די אבוהשב 5
 קופנ אל אנינח 'רו אליא 'ר קופנ יסא
 'רו .יפא .'רו ימא 'ר .ביתי שמ תוהובבה

 אליה 'ר ל"א כ"ה ג"פ ןישוריקבו ,אנינח
 ינח 'ה ליבק סרתמ תא חמל אנונח "ךל
 ,(םש ל"צ ןכ) אוה ארובס שניא יגח אלה
 אתלמ אה ו"רא גי ה"רכ אריז 'ר םעו
 ,אגרנ היב ארש אנינח 'ר אתאו ןדיב הוה
 ,א"ה ח"פ תועובשכ ז"ר םע קלוח ןכו

 אמוחנתכ אחא 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 .הבדתקה ,דדךל  ,חידתושארב
 -- אנינח 'רל לאש ארפס אנונמה בר

 ,ב"'ה "ו"פ .ב"ב" הימרי "תל לאש
 אפוחנת ומשב \ ןומיסי "הב ההווי

 כרב
 ארקנה אוה הז אנינח ברש רוריבב הארנו

 אנניח וא היננח 'ר בור פ"ע ימלשוריב
 ירך ליה רירבחש 'וניצמדכו | ,נכרק | הבה
 רב ןוב 'רו אריעז 'רו (ויחא) איעשוה
 .ג"פר .תבש  ,נ"ה ח"פ  תומורתב תב

 ןנכרד ורבה "היננח "'ר. יםשב הכו

 ,ב"ה יה"פ "תורשעמ  ,א"ה א"פ "תוברב

 ,ה"ה ג"פ ןיבוריע ,א"ה ג"פ תבש ,ה"פס .

 אמוי
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 א"פ הליגמ | ,ג"ה ז"פ | ,ב"ה א"פ אמוי
 הדנ  ,א"הס ג"פ ג"ה בפי קיומי" ,ח"ה
 ביה ייפ

 = היהו ךמסנ אלש ןעי הז םשב ארקנו
 אבא רב ןועמש 'רב וניצמדכו רבח ךא
 יהל חמאה רי . ןירההנפכ \ ךמפב \ \אלש
 "רבח , אנאו יאמיכח ןותאד זב"ירו יעלא
 ,: גל ןישוריקב

 ןנברד ןורבח תבית רסח תומוקמ המכבו
 'ר אוה םא דימת טעמכ ריכהל לכונ ךא
 'ר וא ןנברד ןורבח וא (אמח רב) אנינח
 ,ןורחאה ןירופיצר אנינה

 לכ !בברע תיננח 'ר ךרעב .ר"הסבו
 'ף םשב .קיננח 'ר לזו  דחיפ ' השלשה
 יאעלא 'רב הדוה\ 'ר םשב ותנוכו הדוהי
 רש ואובמ ב"חאה .הכרעב ,איבמ | כ .יכ

 ימלשורי ןדוי 'ר םשב אנמ 'ר ימוק היננח
 םש תמאבו ,ב"פ תוירוה טחשנ דימת
 רבח רימלתכ היהש ירופיצד ח"רל הנוכה
 ב, ,תו,המכח כ .רטאי ,ןכו אמ. ירל
 א"פ ןישודיק היקזח םשב ז"רו אנהכ רב
 יההנש .:רייהא םש ,אצמכ ..אלו ..,ה"ה
 'ר איבמ ןכו .היקוח םשב היתרת היננח
 אבא רב אייח 'ר יב ךמתסמ אנינח
 תשרד עומשל ןיצר םעהש הארו ןירופיצד
 הליחמבו ,ז"ה  ג"פ תוירוה חמשו י'"ר
 !ר .לע :יאק ..םש יב האר, אלש .\ ודובכמ
 ןכצ = "רה הבס .היחש .יאסה רב אנינח
 הבוס ןנתני/ השב יופי ןב קדוחהי 'רו רמאי

 ,ןנבהרו רב ,הנלח ירו ,,םש.. .,אלה א"ב
 ותנוכו . להירב ."עשוהי - "רו  איבמי ןבו
 'ר םש יכ האר אלו ג"ה ח"פ תומורתל
 איבמו ,וכרעב ראובמכ אמח רב אנינח
 הגנת ויה יאוח ,םתנפ \ ה. יםשב רפאש

 םשב רמאש איבמש המו ,ןורחאה ירופיצד
 ןורבח ח"ר אוה קחצי רב | לאומש .'ר
 רפח םשו הלרעד ב"פרב ל"צ ןבו ,ןנברד
 ,היננח .ר.ךרע .איבב כו לחצו הכ .תבית
 ח"ר אוה ימיבא רב ארא בר הימק ינתו
 ,ןכבהה לבה

 היננח בר---אנינח רב אחא 'ר יחא היננח 'ר

 ןנברד ןורבח היננח 'ר םשב םירמואה

 ב"ה יפתח יינה יח הניצמ
 רמא ,ה"ב ג"פ ק"ומכ ולאש הנוי 'ר

 .ר"ה ה"פ הלח ומשב
 ח"ר ןיגלפתא רמא אחא רב בקעי 'ר

 ון ו א ₪ תוכותכ כבר ןנברר .ןורכה
 ו[ ה ו גיפ ןיבוריע .ומשב הימרי 'ר

 אפה רו הימרי 'ר י"ה .א"פ . תובותכבו
 ,אנינח 'ר םשב אבקוע רב

 שרופמכ ונתח היה לאומש 'רש וניצמו

 אבס לאומש לבא  ,בל"פסו רי"פס ר"ב
 בדנ רב לאומש 'רו :בס תוכרב רכזנה
 אנינח 'רד ונתח היהש הארנ :זמ ןיברע

 ,אמח רב
 ח"ר םדוק רטפנ. אליה 'רש וניצמו

 רכזנו .ב"ה ג"פ ןישודיקכ ונברד ןורבח

 ןורבח ח"ר תמשכ ו"ה א"פ ק"ומ ותריטפ

 רמפנש ףא אקושב ןורא ול ודבע ןנברד
 ימלשוריה איבמ ר"הסבו  .דעומה .לוחב

 ת"ר :אוהש רבסו אמח רב ח"ר ךרעב

 ,ןנברד ןורבח

 .אנינח 'רב אחא 'ר יחא היננח 'ר

 ס"מ אוה לבא בדזי"פ ר"מב רכזנ
 זכהחלש אמוחנתב רמאמה אבומדכ ל''צו
 ויבא אנינח 'ר םשב אבא רב אמוחנת 'ר

 ,אחא 'ר לש

 אנינח 'ר ךרע .ונוא שיא היננח 'ר
 ,ונוא שיא

 .ןועבט רפכ שיא היגנח 'ר
 םרוצ יכ אל םא 'פ וניזאה ירפס רכזנ

 'ר ונלש אסרגו ,טוקליה תסרגל ,םרכמ
 .םיעביט שיא הדוהי

 רעו ,ההבא ירד הירב .היננח 'ר

 ,והבא רה הירב\.אנינח

 ו כע .ארא ברד הירב הינגה 'ר

 ,אדא רב אנינח

 ויוה ברד. יוחא רב .היננח .בר

 היעשוה בר ודודש הארנ בר ןויע ירחא

 אוה



 עשוהי 'ר יתא ןב היננח

 היעשוה בר םשב ימלשוריב ארקנה אוה
 ןנברד :ןורבה היננח 'ר .יהא ךנברה בש
 בר הוש רמול א"או ,הברל םיחא ויהש
 ןעי  ,הבר איעשוא 'רל הנוכה | היעשוה
 כ"חאו ירופיצב היה היעשוא 'ר םוקמש
 איעשוה בר הזו ,וכרעב ראובמכ ןירסיקב
 'ר ינפל ויהש ןעי אירבטב ומוקמ היה
 ,אירבמב אתביתמ שירה היהש | ןנחוי
 ןירמא יארביט ב"ה ו"פ תבש וניצמדכו
 איעשוה ברד היתונח דע הבר ארדס ןמ
 ירד .וריבח) יסוי ר"א ב"הס א"פ תינעתבו
 הליגמב אוה ןכ ,רב] | היננח 'רל  (הנוי
 תא ריהנ איעשוה ברד יוחא [ז"ה נ"פ
 היעשוה ברד היתונח ימוק ןימייק ןניוה דכ
 היל ןנילאשו (א הריעז 'ר רבע  ,ךביבח
 'ר רבע יל הכירצ איה אנא דוע רמאו
 ז"ה ג"פ הליגמבו | ,היל ןנילאשו אסי
 'רל רמואה םש םש רסחש הברה שבתשנ
 רב אב ''ר רבעש םש רמא': טניה

 רפסבו .בר םשב רמאו ולאשו ארבז
 ס"מ אוהש רמאי ימלשוריה אובמ רקיה
 קוחר תמאב יכ :,אנויב רב אפו יח לש
 היהש | ארבז רב אבא 'רש רמול דואמ
 םג היחי אמח רב אנינח 'רד | ודימלת
 ? ןנברד ןורבח איעשוא 'ר ירחא

 יוחא ןב היננח 'ר ב"הר א"פ תבשבו
 ,'וכו ה"עב 'ינתמ | רמוא איעשוה ברד

 'רד יוחא לאומש 'ר היה ויבאש רשפאו
 .ז"ה ב"פ הגיגח רכזנה איעשוה

 .עשוהי'ר יחא ןב (אגינח וא) היננח
 ,היננח םתס םימעפלו

 ורפסב .'ינ" רנמר דור םכהה בה הש
 היה ויבאש א"ה ה"פ םיחספ ריו"צהא
 רכזנה היננח רב החוהי "רי" םשכ אחסנ
 ,וניזאה שיר ירפס

 הדנכ עשוהי 'ר ודודמ לביק ותרות תא
 א"ב אנינח הרוה שחנ תומד תלפמה :דכ
 יר ךלה הדיל האמט ומא עשוהי 'ר לש
 אוה ןכו | ,ילילגה יסוי 'ר סרג ןיסחויבו) ףסוי
 (ריהזהו רפסבו .ייחרפז .רותפכ \ רפמבו  \נחמבכ
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 חלש לאילמג ןבר ינפל םירבר רפיסו
 חלש --- אבו ךיחא ןב גהנה עשוהי 'רל
 היננח א"הס ר"פ ןיבוריעבו ,הרוהיפמ ג"רל
 ולא ןינד ויה םויה לכ רמוא י"ר יחא ןב
 עירכהו אבא יחא אבש דע ולא דגנכ
 ע"בארכו ג"רכ הכלה אהתש ןיקתהו ןהיניב
 רמאמהו ,רידב ע"רו עשוהי 'רכו הניפסב
 שמא רמוא איננח ,גמ ןיבוריע אבומ
 ונא הזמו ,ג"רכ הכלה אבא יחא עירכה
 ,הנביד ירדהנפב היהש ןיאור

 אוהה רודה ילודג לכ םע עעורתהו
 ע"בארו י"ראב אנינח :הל תועובשכ
 האפ אתפסותבו ,ורמא יעדומה א"ר םושמ
 .טש כיסוו" רחחמוא רה ב

 לבבל ,ררו ,עשוחו "ה ודוד .ייחב . .דועו
 יתררישכ רמאש ,אכ הכוסכ רצק ןמול
 לצא יתאבשכו -- דחא ןקז יתאצמ הלוגל
 רשפאו ,וירבדל הדוה אבא יחא עשוהי 'ר
 ,האר ירפסב ורמא ןמזה ותוא לעש
 ירו .ייתאב ..הלננחנ חלב ..אותמ "רו .ביבוה

 ,םהידגב וערק ל"וחל ואצישכ | ןתנוי
 א"פ תינעתב לבב יגהנמ איבה םשמו
 וגהנ אל הלוגב רמוא י"ראב היננח א"ה
 אבומו ,הפוקתב םוי םישש רע אלא ןכ
 הליגמבו .רמוא היננח ,י תינעת הרצקב
 םתסש היאר הזמ םגו) ,הפוקתב םישש דע
 ןיבוריעב ןבו .עשוהי 'ר יחא ןב אוה ילבבב היננח
 א"פ םש ימלשוריבו | ,'וכו א"שב רמוא היננח .ו
 (,עשוהי 'ר יחַא ןב היננח אתיא אה"ס

 םוקמ םושב אצמנ אל הנשמב ויתוכלה
 רוע היה וירבחו ג"ר רורבש ןעי רשפאו
 עבק כ"חאו ,לבבל אבו ךלוה היהו ריעצ
 ,ראבנ רשאכו | ,לבבב תועיבקב .ותבישי
 ונממ תוכלה הברה וניצמ תותיירבב לבא
 ןיפוריע י"ר .יחא .ןב] היגנח אבי תבשפ
 ש"ע וידגב שמשמל םדא בייח רמוא [,גמ
 לע ןהל שי רמא ,י הגיגחבו ,הכישח םע
 לע הדגא ןינעב ,זל אמויבו ,וכמסיש המ
 שרר ,אי ןיכרעו ,הכרבל קידצ רכז קוספה
 :ול הדגבו * לוק .יקסע לע ,קיקב טו

 רמוא
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 תובותכבו = ,'וכו היושיק לחש לכ רמוא
 'ר ל"צ) הישאי 'ר יחא ןב היננחו :טע
 ,גולמ תוחפש דלו ושע רמוא | (עשוהו
 ינדמל הפי ל"בשרא א"הס ו"פ םילקשו
 ןיב הזה םיה המ עשוהי 'ר א"ב היננח
 ןיב ךכ"ו ,םונטק  םילג  ןמק לגל ילו, לג
 לש היתויתואו היקודקד רובידו :.רוביד לכ
 ךא ותוא ל"בשר האר אל ם"לבו ,הרות
 ,ומשמ הלבקב ול היה ןכ

 .ב !תפש ירפונו :ותיטנח ""ר/ םתפ, םשבו
 אמוי = 2917, הב חי ךיבוחיע אנ. ?הל
 .איננחכ אלד 'ינתמ ורמא םלוכבו ,טנ

 אנינח רפוסי דדח קוספ א"פ ר"הקבו

 םוחנ רפכד הידהל לזא עשוהי 'ר א"ב
 (םינושארה םירצונה .בשומ םוקמ היה םשו)

 ביכר היתי ןולעו הלמ יאנימ ול ורבעו
 עשוהי 'ר | היבגל לזא ,אתבשב ארמח
 ןויכ ל"א יסתיאו חשמ יולע בהיו היביבח
 תא תיל עישר אוההד ארמח ךב רעתיאד
 לבבל :ןמת .ןמ | הלילי תחבי"אב" ירש . ליפו
 ,הימלשב ןמת ךמדו

 תודיחב רשא הזה אלפנה רופופמו
 והובשמ .. םינימהש ןיבהל \ לכונ  ,ורברי
 םתשרב והודכלו םתווחאבו םתיימרב
 חישמ רבכש הרוראה םתטישב ןימאהו
 ורמאש הזו ,ירש תוכלמב םלוע ןקתל אב
 אב רבכש אתבשב ארמח ביכרש ל"זר
 'ר.ךא ..רומחה .לע בכורה ,.ינעהו .תבשה
 ובוהאה א"בל הארה הלודגה ותמכחב עשוהי
 רקש םהירבד לכו אוש רביד םהיפ רשא
 לכ..ןפ .עשוהי .'ר -. ארייתה לבא : .,םזבו
 רעתיאד ןויכ ל"א ןכל ,ןובושי אל היאב
 ,ליכי תא תיל אעישר אוההר ארמח ךב
 םשו לבבל ךליש הנוכנה ותצע .התיהו
 השע ןכו = ,עודיכ םיעשרה תב ויה אל
 הבישי  המש רפיו אתירבמופל .ךלהש
 ורמאש הזו - ,הברה הרות ץיברהו ,הלודג
 עשוהי .'ר .א"ב  אנינח .ךחא .:.בל ןירההנס

 הארנ רתויו
 ראבנ רשאבו

 (אתידבמופל י"שרפו) הלוגל

 רוקפ רהנב ותבישי .דסיש

 עטה הר תא י"ןכ רינת

 היננח 'רש רפוסי :זמ ןילוהבו | ,האלה
 ,רודה ילודג לכו ןתנ 'ר היבגל לע שלח
 ותמ אוהה רודה לכו לבבל ךלהש ירחאו
 ירדהנפ הלטבתנו רתיב ןברוחב וגרהנ וא
 םרט וירבחו מ"ר לש רודה ימכחו ,הנבי
 עודיה הריזגה יכ | ,דחא םוקמל וצבקתנ
 המכו המכ הכשמנ רפיק םונירדנא תריזג
 עשוהי "ר :א"ב היננח זא היה | ,םינש
 י"רמ ץוח ל"וחבו י"אב רודב .דיחי טעמכ
 ןמבו \ ןיבוצנפ = א - היהש : הריתב :ןב
 הרוה י"רו ג"ר ייחב םגש ליעל ונאבהש
 ,תוארוה

 םינש רבעל ולכי אל םינשה ןתוא לכו
 העשרה תוכלמ יכ י"אב םישרח עובקלו
 לארשי תוצמ לכ לע םיניע עבשב הטיבה
 ןתני'ה ןנואתה רשאכו = ,ןתולכלו ןרקעל
 אתלכמב ,לבבב ןיירע ןמזה ותואב היהש
 ה אתנ ירי." ,ו"פ  שדחבד םמ 'והתי

 םהש לארשי ולא יתוצמ ירמושלו יבהואל
 ,תוצמה לע םשפנ ןינתונו י"אב ןיבשוי
 ,ינב תא יתלמש לע גרהיל אצוי ךל המ
 ,הרותב יתארקש לע ףרשיל אצוי ךל המ
 -- חצמ יתלכאש לע בלציל אצוי ךל המ
 רוביע יניינע טרפבו ,בלול יתלטנש לע
 תעשב ג"ר ןמזב םג וכרצוהש הנשה
 ןיררהנסכ ןומגהה תאמ תושר לוטיל םולש
 רבעל ןילוכי :םניא םאש אוה ןידהו | ,,אי
 שרופמכ ל"וחב ןירבעמ וא י"אב םינש
 א"פ ןירדהנפו ח"ה ו"פ םירדנ ימלשוריב
 הורביע:םאו .,ןורבעמ :ןיא  ל"וחבש ב"ה
 רבעל ןילוכיב : [א'דמב] ,תרבועמ הניא
 ,ל"וחב ןירבעמ .ןילוכי .ןיאשב לבא י"אב
 לרב ווקנהנ .ןב.,. ךורכי ..,לאקזחו  ,הימריב
 ,ל"וחב רביע עשוהי 'ר א"ב היננח ,ל"וחב
 או ,ררישכ ,ינפ ..תוכרבב \ אבומ ןכו
 עבו ,םנש .רבעמ \ הוה .. הלוגל ...י"ראב
 .ל"וחב .םישרה

 עורמ .ץראה .טעמ הבקששב | לבא
 א"ה נ"פ הגינח ימלשוריב ורמא תוריזגה
 רב םיה ;ןומיר .תיב. תעקבב . וצבקתהש

 הדוהי
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 ידיא "רב יהיבנח- יביאו ה רפה ה

 י"הארו הימחג "רו ש"הו סו יתומה חלומה

 םהמע ןיידע היה אל ג'בשר ךא) רלדנסה י"רו
 ושרוה אל ןיידע יכ אישנל םקוהש םרטהיה הזש

 תישאר התיהו ,(א"קמב בשייתהל רודה ימכח
 רבעלו הנשויל הרטעה :ריזחהל םהישעמ
 םש ורמאו ,הרותה ןידכ י"אב | םינש

 ימ לכ ושרדו הנשה תא רבעל וסנכנש
 וניאו הנשה תא רבעל ודיב הקיפסש
 ,םו"כע רבוע ולאב .הרבעמ

 לודגה רבדה לעופה לא חכמ איצוהלו
 ןב  היננח לא לכָבְל תלשל הבה

 רבעי אלש וילע רוסאל עשוהי 'ר יחא
 םימכח ינש וחלש ןכלו ,התעמ | םינש
 תוכרב שרופמכ ,רוקפ רהנל וילא םילודג
 יבר ל"זו ח"ה ו"פ םירדנ ימלשוריבו ,בס
 הז יכ רורב הזו 'בר בותב היחו" לניתובה ל"ממ)

 יבג ןרגיא 'ג חלש (יבר םדוק םלש רוד היה
 רודה ישארמ ויה םהש) ]תנ 'רו קחצי 'ר
 ראובמב אתולג שירה ןב היה ןתנ 'רו ,זא לבכב

 ארחבו ,איננח תשודקל בתכ אדחב (וברעב
 ארחבו ,םישית ושענ תחנהש םיידג בתכ
 ךל אצ ךלע לבקמ תא ןיא םא בתכ
 ןוינוחנו טחוש אהתו דמאה "רבדמל
 טש תוכרבבו | ,קרוז | (היחא : גס תוברבב)
 וירחא ורגשש ל"זו וחלש ימ תא שרופמ
 לש ונב ןבו רפיב ןב סוול תק מש
 ל"א וילא ואבשכ לטובק ןב הירכז 'ר
 ונאב הרות דומלל ל"א + םתאב .המל
 רודה ילורג .וללה םישנא םהילע זירכה
 ליחתה .ק"מהבב ושמש םהיתובאו םה
 םהו רפוא אוה ןירהטמ םהו אמטמ אוה
 ,תאזכ ןישוע המל םהל לאששכו ,ןיריתמ
 םינש רבעי אלש ואב המל ול וליג זא
 ףסוי ןב אביקע אלהו םהל רמא ,ל"וחב
 חנה ל"א. '? ליחחב \ - = םינש תבעה ו
 ףא ל"א | ,י"אב ותומכ חינה אלש ע"ר
 םיידג ל"א | ,י"אב יתומכ יתחנה אל ינא
 "םהו, םינרק ילעב םישית ושענ תחנהש
 ג"בשר אלו םחלש יבר אלש ןיאור ונא הזמו)

 ורמא ןכו ךלצא ונורגש (ץערג םכחה תעדכ
 בטומ עמוש םא ונמשב ל"או וכל ונל

| 
| 
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 הלוגבש יניחאל ורמאו ,יודנב אהי ואל םאו
 רהל | ולעי ואל םאו בטומ ןיעמוש םא
 רונכב ןגני . היננח \ ,חבזמ .הנבי היחא
 ,םלוכ ורפכיו (יול היהש)

 ןתנ  'רלו קחצי 'רל  וניתובר וחלש ס"לבו)
 .(םיחולשה ןימיל ודמעי םהש ןהמ ושקבו

 וארקשכ םש םירדנ ימלשוריב ורמאש הזו
 היננח חצרו  תורגאה | תא | םיחולשה |

 ביתכ ארקו .קחצי 'ר  םק :זא  'םתוזבל
 ,י"ר .יחא ןב היננח ידעומ הלא אתיירואב
 רמא +'ה ידעומ (ביתב אלה) היל ןירמא

 אוה ב"ע הינגחל ועמשת םאש ןעי) ןבג ןול

 רבגתה ןתנ 'רו  ,(הוננח ידעומ בותב 1ל5
 רבדו הרות .אצת לבבמ יכ רמאיו יראכ
 (ביתב אלה) היל ירמא דוקפ רהנמ 'ה
 ןבג ןול רמא | וכו הרות אצת ןויצמ יכ
 .(ןכ ותארקל ונא ןיכירצ)

 ךלהו הדוצמב רכלנ יכ היננח האר וא
 לואשל ןיביצנל .הריתב ןב | הדוהי 'רל
 םיחולשה ירבדל עמשי םא ונממ הצע
 עומשל ךירצש ול רמא ב"בירו ,אל םא
 סוס לע בכרו (י"ראב היננח) םק זא ,םהל
 עיגהל לוכי היהש | תומוקמה לכל ץרו
 לטובמו למב ולש הנשה רוביעש םסרפו
 ימכח תא עומשל ןיכירצ אבהלו ןאכמו
 ושע עיגהל לוכי היה אלש םוקמבו ,י"א
 .לקלוקמ םידעומה תא

 שרופמכ לבבב םימי עבשו ןקז רטפנו
 ,דדח קוספ א"פ ר"הק

 .יפיא, "רה יהב .הננחת
 -ו"פ ר"שהשב תחא השרד ונממ רכמנ

 ביתב ןיא לענב ךימעפ ופי המ שרדש ב
 חספב הליענ םילענ 'ב  םילענב אלא
 .גחבו

 ,ידיא רב הינוש

 לאומש בר והל חלש ,דק םיחספ רכזנ
 תיל) תחא רמוא יחא היננח ידיא רב

 יתייה אניפתסימד ילולו  ,(היתווב  אתכלה
 היננחש חלש ידיא רב ש"רש ל"צש רמוא
 ירשאכו ,תחא רמוא [עשוהי.'ר] יחא [ןב]

 ורמא
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 הימשמ אנה דומעה ףוסב םש ורמא
 ,ע"צו ,היתווב אתכלה תילו -- ח"בירד

 יב הכ ייתיננה בר

 אניזח ישא בר רמא  ,יק םיחספ רכזנ
 הוה אפב .לכאר ,. יביב "רב  הננה ברל
 אוהש ןיסחויה תעדו ,אקוש יפא יזחו קיפנ
 .ייבא דבנ

 אנינח 'ר ךרע .לאילמג ןב היננח 'ר
 ,לאילמג ןב

 'ר ךרע .ללה 'רד הירב היננח 'ר
 :ללח "רה .הירב .אנינח

 .ןוירוג וא ןורג ןב היקזח ןב היננח
 לצו אבשו ללה .וןמוב רודה . לוהנ

 תליגמו לאקזחי רפס הטילפל ונל וראשנ
 םרב בר רמא י"רא :גי תבשכ ,תינעת
 היקזח ןב היננחו בוטל שיאה ותוא רוכז
 -- לאקזחי רפס זנגנ אוה אלמלאש ומש
 בשיו ןמש יברג תואמ 'ג ולעה השע המ
 ,יגי  הגיגחב | אוה ןכו | ,ושררו הילעב
 ,היקזח ןב אנינח אתיא ,המ תוחנמבו
 ,ורמא תינעת תליגמ בתב ימ : גי תבשבו
 ןיבבחמ ויהש | ותעייסו היקזח ןב היננח
 רזעלא ('רש) תינעת תליגמ ףוסבו ,תורצה
 "לבו ובתב (ןורג /ןבי היקזח- ןב. .אוננח ןכ
 ,הליגמה ובתכ ונבו באהש תמא םהינשש
 תוכלהה ןמ ןה ולאו ר"מ א"פ תבשבו
 ןוירוג ןב  ח"ב חיננח | תוילעב .ורמאש
 ורקבל ולעשכ = (ןורג ןב ,גו םש ארמגבו)

 םירכדיח"יו ייןח"'ב לע ש"ב  :וברו .רנמנ
 ,םויב וב ורזג

 -- דחא קוניתב השעמ ,גי הגינחבו
 למשחמ שא האציו למשחב ןיבמ היהו
 םכח הז םא ח"ב היננח ל"א --- ותפרשו
 ,ןה םימכח לכה

 ראובמכ םימעפ הברה רכזנ ונב רזעלאו
 ,וברעב

 ,יאניכח ןב (אנינח וא) היננח'ר
 .(הנשמד אנת)

 ,ט"מפ א"ררפב רכזנ יאניכח 'ר ויבא

 נו ביבר יחינפחיבר

 ד"פ םיאלכב םימעפ 'ג הנשמב רכזנו
 אנינח םושמ  רמוא בקעי ןב א"ר ח"מ
 ,'וכו תיעצמאה הברח וליפא יאניכח ןב
 ףא רמוא ח"ב איננח ט"מ ג"פ תוכמו
 אנינח 'ר ד"מ ג"פ תובאו ,םיאלכ שבולה
 ךלהמהו הלילב רוענה רמוא יאניכח ןב
 ₪ הלמבל ופל  הנפמהו =: ידיחי "ךרדב
 ,ושפנב בייחתמ

 ינפל ןינדהמ הנבי תבישיב היה אוה
 םימכח ינפל ןינד | :זי ןירדהנסכ םימכח
 ןועמשו ע"ב ןועמש (םהירבחו עשוהי 'רו נ'ר)

 ,יאניכח ןב היננחו ירצמה ןנחו אמוז ןב
 : םידימלת ד"ה ב"פ ש"עמ ימלשוריבו
 וכ אותמ ןב  א"הו יאניכח ןכ  אנינה

 ויהש) 'ד ויה הנביב ה"פר םילקשבו
 יאניכח ןבו ז"בו ע"ב (ןושל םיעבש ןיעדוי

 ,איתמ ןב א"רו
 הנבי ימכח לכ תא שמישש ףא הנהו

 ע"רד קהבומה ודימלת טוטורפב היה לבא
 השעמב שרד) הצרה ח"ב היננח :די הניגחכ

 :אוהש חדא"כפ ר"קיובו ,ע"ר ינפל  (הבברמ
 ע"ר לצא הרות דומלל וכלה י"בשרו
 רפוסי : בס תובותכבו ,םינש גי םש והשו
 בר ובל ליזאק הוה יאניכח ןב היננח 'ר
 ושקב י"בשרו י"בשרד הילוליה יהלישב
 בי  םש בשיו ,הצר אלו וילע ןיתמיש
 אתמד יליבש ונתשיא ןמזה ךשמבו הנש
 תרוגמ םוקמ עדי אל וריעל אבשבו
 . עמש | ארהנד אדוגא בשיו ךלה ,ותשא
 ,רמא ,יאניכת תב תחא הרענל ןירוקש
 אבו הירחא ךלה | ,איה יתב קפס ילב
 וילע ותשא הטיבהשכו םואתפ ותיבל
 וז היינע רמאו  ,דחפ בורמ החור חרפ
 הזו ,הייחו הלע ימחר אעב ?הרכש הו
 ר"בב הימחנ רב עשוהי 'ר וילע שררש
 רב אנינח 'ר לש ותשאכ הכו | ,גחזיפ
 ,יאניבח

 ח"ב אנינח ינאצמ ש"רא :בנ הדנבו
 ע"ר לצא עיגמ התאשכ רמאו ןוריצב
 רמאי םא תנאממ תבה יתמ דע ול רומא

 ךל



 לאומש ןב היננח--יסינלח ןב היננח 'ר

 אתפסותבו ,'וכו תוקלש ןב אלהו -- ךל
 ,יאניכ ןב היננח ינאצמ ש"רא ו"פ םש
 ןב א"ר א"פר םיעגנ אתפסותב אוה ןכו
 רמאש יאניכ ןב איננח 'ר םושמ בקעי
 .ע"ר םושמ

 הטוסכ רורה ילודג לכ םע עעורתהו
 ןב א"רו אתפלח אבא יפוי ר"אש | ,רל
 ןתוא לע ודמע יאניכח ןב אנינחו איתמ
 .'וכו םינבא

 ןב | יפוי 'ר םע  קלוח ,בס תוחנמבו
 .םלושמה

 ןישודיק ,:זמק תבש ורכזנ ויתוכלה
 ,איחז"פ רומא ארפס ,: הנ

 תובאב ורמאמ דבלמ תורקיה ויתושרדמ
 ינא חא שרד ג"פ חלשב אתלכמב וניצמ
 תועובש אתפסותבו .ןתרצ תעב לארשיל
 וא) ונימעב רפוכ םרא ןיא רמוא נ"פ
 ינורהמ היהו ,רקיעב רפוכש דע (ותימאב
 66 דצ ב"ה רמה"בב 'אבוטךכ תובלמ
 רדח רמה"בב ספדנה הרכזא הלא 'מבו
 תוכלמ יגורה הרשעה ןיב ובשחש 'ב
 ,םינש ה"צ ןב זא היהו

 ,יסינלח ןב הינגח 'ר
 ל"צ ךא ג"פ חלשב אתלכמב רכזנ

 ,םש חלשב טוקליב אוה ןכו ,יאניכח ןב

 הדוהי .רב הית למ ,(אנת)

 ,החנמה תרות תאו קוספ וצ ארפסב
 ינימש םשו | ,הילע גילפו ע"רל השקה
 ,הדוחהי ר"א ויניעב במטיו השמ עמשיו קוספ

 השק וימי לכ שרוד היה הדוהי ןב היננח
 ימלשוריבו ,תועטל השמל המרגש הרפקה
 אדהכ -- יפוי ר"א א"ה ה"פ םיחספ
 ינא .עמוש רמוא .הדוהי ןב היננח ינתד
 ,'וכו םיברע ןיב

 .עשוהי 'רב היננח 'ר
 ח"ר ל"צו ם"ט אוהו ,רהי"פ ר"מב רכזנ

 ןירדהנס ימלשוריבכ עשוהי 'ר יחא ןב
 "ה בש
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 ,ילילגה יסוי 'ך לש וגב איגנח 'ר
 ;אנינה תי רש

 אסי ירד הירב א בתום

 .אסא 'רד הירב אנניח

 .בקעי ןב הינה ב
 רועינה רמא גדמ"כפ נ"רד תובא רכזנ

 ,ול הפי ןמיס ת"ד ךותמ הלילב

 ;קתצי "רב הוננה יה
 ,קחצי רב

 .יכוינמ רכב ו תינגה בכ

 ,מ"ב .אנינח

 הרע רבה נגח :ר

 יבר רחא תוידע ףוס אתפסותב רכזנ
 רב ..ח"ר  לעדנאמרעקוצ .'פותה  תסרנו
 .יידע

 ה הלש

 אכנית "רה הש

 יד רוע

 .ירבכע רב היננח
 ב"פ תבשבו תומורת ףוס ימלשוריב

 ,יארופיצ אייח 'ר לצא אתדיבע רבע א"ה

 אנינח 'ר ךרע .היבקע ןב היננח 'ר

 ,אביקע ןב
 .אישקע ןב היננח 'ר

 וומאמ) תוכמ ףוס הנשמב רכזנ
 הצר (תובא יקרפ רחא ןירמוא ונאש עדונה

 הברה ךכיפל לארשי תא תוכול ה"בקה
 םילקשד אתפסותבו ,תוצמו הרות םהל
 שבכ יצחמ ןינתינ ולאו ולא רמא ג"פ
 ח''מ ח"פ םילקשב אבומ הז ןיעכו ,הטמלו
 ר"ה .ה"פ םירפוס 'פמבו  ,הנשמ םתסב
 ןב היננח רו :יפוי "רו הדוהי"'ר .תקולחמ
 םשה תא בתוכה ןירב ,(י"ב תסרגל) אישקע
 ש"ע רמאמה אבומ :ל תוחנמבו ,העמו
 בתוכ ןיסחויבו .מ"ר םושמ רזעלא ןב ש"ר
 ,אתפסותב תומוקמ 'גב רכזנש

 .לאומש ןב היננח
 קחצי 'ר א"הס ב"פ יאמד ימלשוריב

 לאש ל"א ןנחוי 'רל .לאש ייאלבט רב
 אנתה אוהש) אתיינתד לאומש ןב היננח
 יא"פ תבשבו | ,(י"ר תבישיב תותיירב הנושה

 בדא"ה
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 אנינח .'ר. אנת א"ה א"פ הכוסו : בדא"ה

 ,'וכו ,שרקמב ויהש םילכה לב ש"ב

 ,ןוידרת ןב (אנינח וא) היננח 'ר
 .(ןיתינתמד אנת)

 השעמ ה"מ ב"פ תינעת הנשמב רכזנ

 היננח 'רו (יפוי 'ר יבא) אתפלה 'ר ימיב
 רמגו הביתה ינפל דחא רבעש ןוידרת ןב
 ,ןמא וירחא ונע אלו הלוכ הכרבה תא
 םינש רמאש | ב"מ ג"פ' תובא  רכזנ ןכו
 בשומ ז"ה ת"ד םהיניב | ןיאו ןיבשויש
 נבו םישל

 ומשמ רמאש א"קמב ךא וניצמ ויתובר

 ,רזעילא 'רד
 הלודג הבישי | עבקו

 ורמאש |: בל. ןירדהנסב
 כו ה טכיפל דרה ב
 הינעת . ,זזפ ה"הב אתפלח 'ר
 הנכה הו ירופיצב .אתפלה "ר :גיחנה ,ןכו

 .1- כ תב
 "באר ה דיק ,הקדצ אבני היהו

 יקנראל ויתועמ םדא ןתי אל וילע רמא
 ח"רכ ח"ת וילע הנוממ כ"אא הקדצ לש.
 ישודק וגרהנש ךיא האר אוהו ,ןוידרת ןב
 שרופמכ םיברב הרות וציברהש לע ןוילע
 התאב ירסיקב ע"ר גרהנשכ ח"פ תוחמש

 אנינח 'רו = אבא רב י"ר .לצא העומשה
 וערקו - םיקש | ורגחו ודמע | ןוידרת ןב
 יכלמלו ול המ .לבא | ,והודיפסהו םהידנב
 ב"מ ג"פ תובא ומצעב רמאש אוה ,ימור

 ז"ה ת"ד םהיניב | ןיאו | ןיבשויש םינש
 וליפא ודומלמ אוה לטבתי  ,םיצל בשומ
 וריבח תצעל עמש אל םגו + תחא עגר
 ןב .יסוי 'ר תא רקבל אבשכ ונממ ןקזה
 עדוי התא יא | ,יחא אנינח ל"א אמסק
 הבירחהש הוכילמה םימשה ןמ וז המואש
 ינאו -- וידיכח תא וגרהו -- ותיב תא
 קסועו תולהק ליהקמ התאש ךילע יתעמש
 ל"א ,ומחרי םימשה ןמ ול בישהו ,הרותב
 התאו םעט לש םירבד ל רמוא ינא
 ינא המת %ומחרי םימשה ןמ יל רמוא

 ריעב ינפיס

 תינוח "ר ידחא

 וושלב :זמ

 :וריבח םע" רכזנ

 ןוידרת ןב היננח 'ר

 -- שאב .ת"ס תאו ךתוא ופרשי אל םא
 ןב י"ר רטפנש םיטעומ םימי היה אלו
 = ררקל. ימור ילנדנ לב .ןכלהו / אססק
 בשוי אוהש ת"בחר תא ואצמ ןתריוהבו
 םיברב .,תוליהק ליהקמו  הרותב קפועו
 ותוא וספת זאו | ,וקיחב ול חנומ ת"סו
 לצינ פ"ב א"ר ךא ,אטרפ ןב א"ר תאו
 טפושה ינפל והואיבהשכ ת"בחרו ,סנ י"ע
 ול בישה .הרותב תקסע אק יאמא ולאשו
 [ ו רנ דימ , .יהלא 'ה ינוצ .רשאכ
 (ויתויתואב םשה תא הגוה היהש ןעי) הפרשל

 לַעו (וב התחימ אלד) הנירהל ותשא לעו

 א"פ י"ראד תונוז לש הבוקב בשיל ותב
 ורמא ימור ילודג ינפל תכלהמ ותב התיה
 היט ו הביר לש. היתועיספ האנ .המכ
 ,(תואנ תועיספ עוספל) היתועיספב הקדקד

 תא ןהילע וקדצ ןתשלש ואציש העשבו
 ותשאו ולעפ םימת רוצה רמא אוה ,ןידה
 הרמא ותבו ,לוע ןיאו הנומא לא הרמא
 לע תוחוקפ  ךיניע רשא -- הצעה לדג
 הכו יפי לכ

 היה ןכ >ואמפיק :ןב יה רמא רשאכו

 תורומז .ילבחב והופיקהו ת"סב והוכרכ יכ
 לש ןינופס וחקלו רואה תא ןהב והיצהו
 אלש ובל לע וחינהו םימב םוארשו רמו
 ךארא ! אבא ,ותב ול הרמא .,רהמ תומו
 ירבל יתפרשנ ינא ילמלא הל רמא %ךכב
 ףרשנ ינאש וישכע ,יל השק רבדה היה
 ת"ס לש הנובלע שקבמש ימ ,ימע ת"סו
 ויבר הידימלת- ל"א = ,ינובלע"שקבי .אוה
 תויתואו ןיפרשנ ןיליוג ל"א ,האור התא המ
 סנכיו ךיפ חתפ התא ףא (ל"א) ,תוחרופ

 הנתנש ימ הנלמיש במומ ל"א ,שאה ךב
 ,יבר = ,ןוילתה ל"א | ,ימצעב לבחא לאו
 לש ןיגופס לטונו תבהלשב הברמ ינא םא
 0 לנאבמ התא ךבל לעמ רמצ
 האצו -- ול. עבשנו .ןה ל"א + ב"העה
 ךותל ץפק ןוילתה םגו ,הרהטב ותמשנ
 יבחר  הרמאו \ לוק תב התצי | ,רואה
 ,בה"עה ייחל ןינמוזמ ינירוטצלקו

 םכחהו



 םינהכמ ןכסיהיננח יח:ןנבהה ורכש היננה 'ר
 ו

 קיתעה 959 רצ ב"הב ץערג- םכחהו.
 לוטיל .וצעי = ןוילתהש .ל"זו  ןגוהכ .אלש
 הצר אל אנינח 'ר ךא ובל לעמ ןיגופסה
 ע"א תרבאל תאז בשה יכ ול עומשל
 ,תערל

 ר"כיאב תוכלמ יגורה ןיב בשחנ ןכו
 ףוסבו ,גידט"פ םילהת 'דמו ,עלב 'פ ב"פ
 :,ןויס ז"כ ףרשנש בותב תינעת תליגמ

 : דנ תוחנמב :ךא וניצמ הכלהב וירבד
 ןיצימחמ .. רמגא .ת"בחר קל ינחמ ב"ר
 השעמ ו"פר תואוקמ אתפסותבו ,'וכו

 ואבו רוכ םיפלאמ רתוי ווקש תנע תיבב
 ,לספו ת"ב אנינח 'ר תא ולאשו

 .תונב יתשו םינב ינש ול היהש וניצמו
 ארקו | והוגרהו תוטסלל אציש רחא ןב
 תוחמשכ . ךתירחאב תמהנו ויבא וילע
 םילכ אתפסותכ ח"ת דחא ןבו | ,ב"יפס
 ונממ לאש איננח ןב ןועמשש ט"ה ר"פ
 םשב תעדונה = תוינמכחה ותבו | ,הכלה
 הילע רזגנ רשא ותבו ,מ"ר תשא הירורב
 הליצה כ"חא ךאו תונוז לש הבוקב בשיל
 ,םשמ מ"ר

 הבדי .199 ,רצ כ"ה בלי נבקה תב
 הבוקב בשיק הכלה  הנוצרמש הילע הרס
 שיחכהל איה הריתי הפצוחו | ,תונוז לש
 היקנ האצמ מ"רש םישרופמה ל"זח ירבד

 היתועיספב הקדקדש המו ,הרבו המתו
 ןכו ,םימיל הריעצו התיה ר"וב ךא אלה
 ,ל"דו םדאה לכ עבטב חנומ

 .ןנברד ןורבח היננח 'ר
 ,(ב היננח

 אנינתדאינגה וא היננח 'ר

 .םינהבה ןגס
 םיחספ הנשמב רבכזנו ,תיבה ןמזב אנת

 המוא , םינהכה :ןגס אנינח "פ"מ א"
 ףורשלמ וענמנ אל | םינהב לש :ןהימימ
 רמא ד"מ ד"פ םילקשבו ,'וכו 'רשבה :תא
 ו"פר םשו ,חבזמה ץיקל םיכסנ :רתומ
 איננח 'ר תיב לשו ג"ר תיב לש ורמא
 ב"פר .תוידעבו : ידי ןיווהתשמ ןח ב"המ

 פר.יי'ךרע
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 ימימ רמא ב"מ םשו = ,םירבד 'ה דיעה

 ר"א ,הפרשה תיבל אצוי רוע יתיאר אל
 אוה ףא ג"מ םשו  ,ונדמל וירבדמ הביקע
 םילשורי דצב היהש ןטק רפכ לע דיעה
 ח"ר ל"צו ם"ט י"שרב םשו :ב ןיטיגב אבומו)

 החוד -רמוא :ג"מ ט"פ .םיחבזו/ ((םינהפה-ןגס
 ,חבומה ג"עמ ןימומ ילעב תא אבא היה
 סרג ארונטובבו) םש אתפסותב אוה ןכו
 תבשב רמא י"פר תיחנמו ,(סונגיטנא ןב ח"ר
 'ר ר"מ א"פ םיעגנבו ,דיחיב רצקנ היה
 םיעגנ .תיארמ רמוא םסניכרה ןב אפוד
 'ר ,'בע רמוא לאללהמ ןב היבקע ,'ול
 תא ןיאור ןיא רמוא םינהכה ןגס אנינח
 אתפסותבו) .תבשה רחאל הלחתב םיעגנה
 םיגהבה ןגס ח"ר יפרג ם"פ םועגנ 'פ ב"ותבו םש

 רמוא ג"פר הרפו ,('זט םועגנ תוארמ רמוא

 לכ וילע ןיזממ הרפה תא ףרושה ןהכה
 ינא רמא הוצת אמוחנתבו .םימיה תעבש
 היה םיסנ ישעמו קמה"בב שמשמ יתייה
 ,הרונמב

 ,היבה ןמזב היהש ןיאור ונא הז לכמו
 היתיאר ינא רמאש :אכ אמויב אוה ןכו
 האר אוהו ,בלככ הצוברו (שדקה לש שא)
 שרופמכ כ"חא םנ יחו ויניעב ןברוחה תא

 יאדרכ רמאש ב"ה ב"פ הציב ,.ני תינעת
 תחא הליבט וילע רבאל וניהלא תיב אוה
 י"פר תוחנמ ןכו .(ב"תב ליבטהל אלש) הנשב

 ,רצקנ "היה, תבשב רמאש

 המל רמאש ,טל אמוי אתיירבב רכזנו
 ג"הכב לוספ וב עריא םאש | ונימימ ןגס
 וניצמש המו = ,ויתחת שמשמו ןגס סנכנ
 יסוי 'ר מ"ר איה יאנת ורמאש ,ח אמוי
 ךא דחיב וקלהנש אל ,םינהכה ןגס ח"רו
 ,יסוי 'רו מ"ר ןיקלוחש פ"שה רודיפמ הז
 ומכו ,ךכ :אוה כה"פחה :תער יםגש :ורמאו

 ח"ר יכו ו"ה א"פ םיחספ שוריפב ורמאש
 ? הוה אשוא םדוק אל םינהכה ןגס

 םימשה ןמש | ויניעב האר רשאכו
 תובא 'רמא ןכל םיאמורה תא וכילמה
 תובלמ לש המולשב ללפתמ יוה במ ג"פ

 אלמלאש
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 םייח והער תא שיא הארומ אלמלאש
 לודג רמא ר"מקס אשנ ירפסבו ,ועלב
 .תישארב ישעמ רגנכ לוקשש םולשה

 ירסומ רמאמ ונממ אצמנ כ"פר נ"רדאבו
 ןילמבמ ובל לע ת"ד ןתונה לכ רמאש
 לוע ירוהרה ,תוטש ירוהרה -- ונממ
 הפ

 ח"וא רוטב אבומו תינעת תליגמ ףוסבו
 ןויפב ה"כבש םש ע"שבו ג"הבמ פ"קתס
 עשילא ןב לאעמשי 'רו  ג"בשר וגרהנ
 ומש רכזנ אלש אלפו .םינהכה ןגס ח"רו
 ,תוכלמ יגורה ןיב בשחיש םוקמ םושב
 וגרהנ ןתשלשש הנוכה ןיאש ס"לב לבא
 וגרהנ א"בירו ג"בשרש עודיכ רחא ןמזב
 ,ןברוחה רחא םנ יח אוהו ,ןברוחה םדיק
 ןויסב ה"כ םויבש עריאש הנוכה ךא
 .ןתשלש וגרהנ

 ןועמש 'ר ה"מ ח"פ םילקש וניצמו
 ח"ר ןב היהש ם"במרה תעדלו ןגפה ןב
 ,םינהכה ןגס

 אנינחה 'ר ךרע .אינותנס היננח בר

 ,הייתנע
 .היסתירק היננח

 היהש ט"ה ב"פ תובותכ ימלשוריב
 ןותא ותשאו וינבו אוה | יאבתשיאו ןהכ
 לבור יבגל ,ולרק אלו אנינח "'ר"' יבגל
 ,ןולבקו

 .ירצמה לאמנח
 .(זחב"לפ הימרי ,הימרי דוד םלש ןב  לאמנח)

 ושע וימיבו ינש תיב ןמזב ג"הב היה

 .ר"מ ג"פ הרפ שרופמכ המודא הרפ
 ויתודוא רפוסי םידוהיה | תוינומדקבו
 םירה ותוכלמ אסכ לע בשישכ סודרוהש
 כ"חאו ,ג"הכל לבבמ היהש לאננח תא
 ,העש יפל וריסה םירמ ותשא תשקב פ"ע
 רקיה רפסב תוכיראב רבודי ויתודואו
 .; טנ דצ א"ח םינושארה תורוד

 ,לאגנח בר
 .(חלהא"לפ הימרי  ,לאננח לדנמ)

 ,גק םיחספכ ברל קהבומ דימלת היה

 לאונה בח -=אינותנפ .היננח בר

 לאננח ברו אנורב בר ,ורמאש :ופ ןילוח
 יאק ,אתדועסב יבתי ווה ברד ידימלת
 אוהה ,יק תומביבו ,אבס אביי בר והיילע
 ברו אנורב ברו --- שרנב הוהד אדבוע
 ק"ומו ,םתה ווה ברד ידימלת לאננח
 ח"ב הבר הל ירמאו בר היל ירוא טי
 י"ה ו"פ תוכרב ימלשוריבו ,לאננח ברל
 לאננח ברו היסחמ רב אבא רב קחצי
 .בר תיבל ןוקלפ -- ןיבתי ןווה

 ה מ תוכרב בר רמא לאננח בר
 :"הלינמ ,,ה תינעת ,,הל ה"ר ,,חס םיחספ
 ווב יי ני הניגח בי ק"מ נג

 ןילוח ,:דל ,:אל :ל תוחנמ ,,בע ןישודיק
 ,מ"ה א"פ הליגמ ,:אצ |

 המרל ארדנ ארש בר | .זע  םירדנבו
 האר אל הברש עודיו .בר יבד אנוטיקב
 אוה תיתימאה אסרגה לבא ,בר תא
 ארדנ ארש בר ל"צש ןיספחויב אבומרכ
 םנש רע כ"כ לודג היהו ,לאננח ברל
 ברל הולייש וליז ל"א --- והולאששכ ה"ר
 לש ודימלת י"שריפו) : דכ תורוכבכ לאננח
 .(הוה בר

 רב אקיא בר וניצמ ומשב םירמואה
 ,יבע ןישודיק ,,ג הליגמ לאננח ר"א ןיבא

 ,:אל תוחנמ לאננח ר"א אריעז בר
 ,א"ה ג"יפ תובותכ ,ט"ה א"פ הליגמ
 לאננח בר תועטב אתיא א"ה ט"פ ב"בו
 .ךופיהל ל"צו אריעז 'ר םשב

 ,דיחא"פ ר"סא ומשב םחנפ 'ר

 ,החמומ רפוס היהש אצמ ותסנרפ
 היחכשא אדסח בר :חי הליגמ שרופמכ
 ןמ אלש םירפס בתכ הוהד לאננח ברל
 בהבול הלוכ הרותה לכ היואר ל"א בתכה
 רופא. םימכח ורמא ךכ אלא | ךיפ לע
 ,ט"ה א"פ הליגמ ימלשוריב ןכו >,'וכו
 ולוודצא שנ רב .רח .ד"ה ג"פ ק"ומבו
 לאננה 'ר יבגל אתא מה"וחב ולש ןילפת
 בה ל"א ןתנ רב אבא 'ר יבגל וחלשו
 ירו ךל .בותכ ליז ךליפת היל
 ,םירחא דעב בוהכל ול .רתומ םגש

 וניצמו



 (ןהכה) אדסח בר---אפפ רב לאננח בר
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 לאננח ברד הירב 'עשוי 'ר | וניצמו

 ,: אידט"ה א"פ הליגמ

 ,אפפ רב לאננה בר
 ביתכד יאמ רמא :חפ תבש רכזנ

 ת"ד ולשמנ המל רבדא םידיגנ יכ ועמש
 תימהל וב ..שי .הז .דיגנ הס ללב
 'ה ס"קר תסרגו ..'רכו ת"ד ףא תנוחהלה
 ,אפפ רב אנניח

 ,אסח

 .(בלדז"טפ םימיה ירבד ,םירעשל הסחו ןתודי ןב)

 ריקפאד ארבג אוהה :הפ תובותכב
 אלו אסח ביכש ,אסח יבג אפסכד אסכ
 ,דימא אלד אסחב אנעדי נ"רא | ,דיקפ
 : אכק תומביב רכזנה אסח אוהש י"שריפו
 ולכא םיהלאה רמא נ"רו ,רהנב עבטש
 ,אבסניאו והתיבד הלזא | ,אסחל ארווכ
 אשנהל תרתומש הל הרוה נ"רש ר"א
 אתיא יא ,אוה הבר ארבג אסח רמאד
 וניצמ ,זנ מ"בו | ,היל תיא אלק .קילסד
 -- ימא 'ר יעב אסח בר רמא אבר רמא
 ,ימא 'ר טישפ אפח בר רמא רדה נ"רא
 רשפאו ,בר ראות ילב אסח סרג ס"קדבו
 .ליעלד אסח אוהש

 מ"בו .אסה רב אמח ,חפ תבש וניצמו
 ,אסחד היתרב רב אמח בר ,ופ

 אסר כ

 ךלעפ 'ה . .םלשיי ",ההה'פ ריר רה
 רשא אספה ר"א המלש ךתרוכשמ יהתו
 ל"צש וז"רהמ 'פ  .במיהו | ,תוסהל .תאב
 המלש 'יפ ךרכש היהי המלש אסח ר"א
 תוסחל תאב רשא ןעי ,ךממ אצי ךלמה
 לע ולתש םילופלפה לכ הרמה הוב 1
 ,אסח 'ר

 ,אדסה

 ,;:םמ ז"ע ארסהח רב אבא

 תסרגל) ,חיק םיחבז ארפח רב ימידבא
 .(א"נ

 ןיבר וא אדפח רב ןיבא
 : ,ה ןיטינ

 ארסה רב

| 
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 .ןהכה) אדסה בר
 ,(יידסח-ידסח-יאדסח םימעפל ארקנ ימלשוריבו)

 הרותל הכו! רשא "הנה לרמת םראה
 אסכ לע בשילו םימי תכיראלו הלודגלו
 רבד םוש ונל עדונ אל ,ארוסב ה"רו בר
 עודי ךאו ותחפשמ וא ויתובא ויה ימ
 ."ארפח בר וםשב

 נ"ר ל"אש | ,ח ןירדהנס וניצמש המו
 ףמא .יכה ארפח בר רב נ"הל בקענו הב
 בר לע יאקו ברד הימשמ ךבאד הובא
 הובא ל"צו םש אוה ס"מ אבר רב ןנח
 ,האלה ראבנ רשאכו ךמאד

 הלודגה ותבישי תא בר דסי רשאכו
 םינש יתש ןב אדסח בר זא היה ארוסב
 אבש ב"פר ג"ח ג"שרד תרגאב שרופמכ
 רטפנ ארסח ברו תורטשל לקת לבבל בר
 ךלמ פרו  ,םינש 'בצ "יחו .,תורמשק תת
 בר אבשכ אדסח בר היה כ"או םינש חכ
 ןב היה בר  תריטפבו ,םינש "ב! ןב. לבבל
 דוע הכז קפס ילב ןכלו הנש םישלש
 הכוס וניצמש הזו ,בר יפמ ותרות לבקל
 בה רמאש "ממ :הדני תמו תורובפוש גל
 ורמא (בר) לודגה וניבר הז רבד אדפח
 :חל = תוכרב ןכו | ,ורזעב היהי .םוקמהו
 ,בר ונמו וניבר םושמ ארסח בר שרד
 וניבר ירברמ ארסח בר רמא ,הכ הציבו
 ןתשלש נ"רו אדפח ברו ה"ר י"שריפו) דומלנ
 ,ז יק . תומביב :אוה ןכו | ,(ברד ידימלת וה
 תוכרבכ בר רמא ארסח בר וניצמ ןכו
 ,: גמ ריזנ ,,זק םיחספ ,,זצ ןיבוריע ,,גמ
 ןיביבח ויהו ,,זי תוחנמ ,:ם ,בנ ,אל ז"ע
 תבש רמאר רע כ"כ ברד אתתעמש וילע
 אתתעמש יל רמאו יתאד ןאמ לכ !י
 ארותד אתנתמ 'ב היל אנביהי ברד אתדח
 .(ןהבכ היהש)

 אדסח בר רמא :רמק תבש וניצמ ןכו
 אל לבא | ,דומלנ (לאומש) וניבר ירבדמ
 בה םע פ"אפ רבדיש םוקמ םושב וניצמ
 תויהל עיגה אלש תוא הזו ,לאומש וא
 ,בֶרה .ידוסלת ,ןנפ שנ

 הברה
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 ו ווכמ .וזכ: ץע" המ תומכי זיק | רמארכו . ,ימיבא היה קחבומה | וברו
 יעלב יבאמ יפלוק | ,בכ ןיכרע ומצעב
 אלש ימיבאל השקה :די ז"עבו ,ימיבאמ
 ,ול שריפ ימיבאו הנשמה 'יפ ןיבה

 י'מיבא .רמא אדסה בר  וניצמ ןכו
 ,: וכ ןיטינ ,(:ק : אע תובותכ ,:זט הכוסכ
 קאפ המי ירחהנפ | ,:גי ק"ב | ,,מ המופ

 ,,רמ תורוכב .זע תוחנמ ,זכ ,וכ םיחבז
 יב תוחנמ' ינת ימיבא ורמא ,ז תוחנמבו
 יפלוק אדסח בר רמאהו ךירפו ,אדסח בר
 אתכפמ ימיבא ינשמו +ימיבאמ יעלב יבאט
 ארסח ברד הימקל אתאו היל ארקעתיא
 ,הירמג הירוכדאל

 בלה /יהימלתי ילודג-ולבמ ילביקי:;ןפו
 הימרי בר רמא אדסח בר וניצמדכ לאומשו
 ,:הנ תוכרבכ (ברד רבח דימלת) אבא רב

 ,: הכ םיחבז ,,גק .ןירדהנס | ,:בי .תינעת
 ,\ תוירוהב ל"צ ןכו

 ודימלת) אבקוע רמ רמא אדסח בר זכו
 מכ :י תוכרבכ | (ירפכב היהש לאומשד
 ,ומ םיחספ | ,:אכ ןיבוריע  ,:זטק תבש
 ,וזכ זי ז"ע ,,חפ .ןיטיג ,ע ,חמ תובותכ
 ארפה בר רמא ,ע ןירדהנסבו ,,בנ הדנ

 רמ רמא הל ירמאו אכקוע בר רמא
 ,(אכקוע בר :תבית אתיל ם"קדבו) אבקוע

 רמל אדפח בר הירבהא ,טל המוסבו
 רמא ה"רא :גס תומביבו ,שרדו אבקוע
 ,אייח רב אכקוע רמ

 תוכרבכ יריעז רמא אדסח בר וניצמ ןכו
 םשו ,טמ ',אל/ןיע ": טס ןיררהנס = ,,גמ
 יכה אמח רב אבא יל רמא ח"רא אל
 אבא תועטב אתיא ,טמ םשו ,יריעז רמא
 ,אדפח בר רב

 אירוג רב אמח בר רמא אדסח בר ןכו
 ,חע תוחנמכ

 אבר רב ןנח בר רמא אדסח בר ןכו
 ,,גס .ןילוחכ | ,(אדסח בר לש וימחו כר ןתה)

 יבד יליתל אניזח ח"רא | ,זיק םיחספבו
 .(ם"קד .,אבר רב "לצופה רב ןנח בר

 הנש םיעברא ךלמ םיחפפכ ןנחוי ר"א אדסח בר וניצמו

 וניצמ אל .לבא ,:חנ תוכרב י"רד הימשמ
 'ר ייחב י"אל ת"ר הלעש םוקמ םושב
 כ וי ר"א ה"רא ::הב"תוכרבבו .,ןנחוי

 "ר יל רמא םא םיהלאה אדסח בר ל"א
 עמשמ ,היל אניתייצ אל הימופב ןנחוי
 רוריבב הארנו ,ודימלת היה אלש הזמ
 וניצמדכו יתוחנהמ י"ר תרות לביקש
 ארפח בר רמאש ר"פס ה"ר ימלשוריב
 םשב ןמת ןירמאו אייברעמ ןותחנד ז"רל
 אלועל ארק ןכלש רשפאו | ,ןנחוי 'ר
 תוכרבכ ןידרויה וניתובר  (יתוחנהמ היהש)
 וניצמדכו ,י"א תרות ונממ לביקש ןעי :חל
 אחא ברל אדסה בר רמאש :גל םיחספ
 ןנחוי "רלו: ךל : תייצ ןאמ = איוע בר רב
 חבה

 ןהנוי .ר"א: ארפחכבה :ןפו
 ,(ם"קד ,ןנחוי 'ר ל"צנ)

 ,:זמ ןילוח ,;דמ הכוס קחצי ר"א ח"ר
 ,גמ .זכ תוכרב ונממ אדסח בר לאש

 אליש רב אניבר רמא אדסה בר ןכו
 ק"ומב :אתיא םשו) :1זי .ק"ומ ,,גי חכוסב
 .(ם"קד ,אליש הב אניבר ל"צו אליש בר רמא
 לב יא =.:גל םיחבזכו  ,:חס תומבי

 ,הע תובותכ וניצמו ,אליש רב ל"צו אליס
 יל עימש הבר ארבגמ אתלימ אה ח"רא
 רב אניבר ל"צש הארנ אליש יבר ונמו
 ךלמש םדוק דוע רטפנ אליש 'ר יכ אליש
 ו קה טםפשנו 'יבר יבותכ היחו\ ,הר

 ,אליש יבר הזמ השענו רב
 אניטק בר רמא אדסח בר וניצמ ןכו

 ל יפרע \ ,הל  תורוכב  ,.טע "מ"בכ
 (ברד ודימלת) אנונמה ברמ לביק ןבו

 תוירוהכ אדסח בר היל ביתמש וניצמדכ
 אתלמ אה ףסוי ר"א ,זצ תבשבו ,ז"ה ג"פ
 הילהינ היטשפו ארסח ברל היל יעביא
 ,אנונמה בר

 ארסח בר בשי ארוסב אנוה בר ךלמשכו
 היה רבבש ,רבח דימלתל ול היהו ,וינפל
 ה"וש) הנש םיעברא ןבכ ארסח בר זא

 ,(תורטשל ח"רת רטפנו

 וניצמרכו

 ,זם ק"בכ



 השקהש ,גע םיחספ ,: דכ תוכרב וניצמדכו
 ,;אק םיחספ ה"רא אדסח בר ,ה"רל
 שוריפב ארפח בר רמא ק"ומבו ,,זי הציב
 ונוצמש .המו .. ..ה"רד..הינימ .אנהומק ד

 אדסח ברמ"ה"ר הינימ יעב זק םיחספ
 תסרגכ ךופיהל ל"צו סופדה תועט אוה
 ברש רפוסי ,גל מ"בבו ,ם"קרו ח"בה
 ובר ול | ךירצו דימלת ה"רמ יעב אדפח
 סעכו ומצע לע ותנוכש ה"ר ודשחו ,יאמ
 ךל אנכירצ אל ארסה אדסה ל"או וילע
 ירפקיא ןינש ןיעברא דע יל תכירצ תא
 כ"חא ךא ידדה יבגל ילייע אלו ידדהא
 םושמ אתינעת ןיעברא ארסח בר ביתו
 ןיעברא ביתי ה"רו ,ה"רד היתעד שלחד
 .ארפח ברל הידשחד םושמ אתינעה

 אלש תמאב רהזנ היה אדסח ברו
 שרופמכ ה"ר םוקמב הארוה םוש קוספל
 ה"רד ינש לכ ח"רמ ועבש :בס ןיבוריע
 אדבוע | .ז מ"ב וניצמש הזו ,ירוא אלו
 ה"ר יב ארפח ברו אדסה בר יב "הוה
 םע אב אדסח ברו ח"ר ינפל ואבש י"שריפו)

 .(ה"ר ינפל הלאשה

 שירהש  ןיטיגכ דואמ ובישחה ברו
 -- רוסאד ל"נמ אלילכ ה"רמ לאש אתולג
 ארפח בר ל"א ייונפאל ה"ר םק יכהרא
 | והניחכשא ה"ר אתא יבהדא -- ביתכ ארק
 אלא ,ןנבררמ םיהלאה ל"א | ינתי יוהד
 ימלשוריבו) .ךלימ ןואדסחו ךמש אדפח
 אתולג שירש רמאמה אבומ ו"טהס טםט"פ השטוס

 רמאו ןנחוי 'ר עמש -- יאדסח 'רל לאש חלש

 ל"א .בפ תבשבו  .(דסח יולימו דפח אוה

 הימק תחיכש אל ט"מ הירב הברל ה"ר
 ונא הזמו .היתעמש ןידדחמד ארסח ברד
 | ובתכ ןכו ,ולש רבח דימלת היהש ןיאור
 ןיטיגבו ,ירמא ה"ד :גפ תומביב 'פותה

 ליזאו .ףילח יבתי ווה ח"רו ה"ר : אל
 םוקינ הירבחל דח רמא | והיילע אבינג
 | + םוקינ האגלפ ימקמ ךדיא ל"א הימקמ
 .'וכו והייבגל והיא אתא יכהרא

 | ויהש םינשה לכש רמול דואמ בורקו

 ן7
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 ירפפל / ארפח בה גל. ..הלה "עו םעבב
 ברש :בס ןיבוריעכ תיארוה הרוה םשו
 ג"שר .יופו) .ה"רד .וגשב .ירפבב ,ורוה אחצפח
 ל"צו] אתידבמופב ומוקמו ה"רד ומוקמ היה אלו

 ל"אש :ו מ"ב ןכו  .(לבבב ןהיתשו [ארוסב

 ח"רד הימק תלזא יכ הברל איעשוה בר
 היה םשש הארנ רתויו ,הינימ יעב ירפכל
 רממ ..הברה .לבק  ,ןכלו , עובקה ..ומוקמ
 ןישודיקכ ירפכב ר"בו אוה היהש אבקוע
 ינפל ארוסב דומלל ךלוה היה ךאו :דמ
 הרוה םשו .ותובל בש היה לבא. .,ה"ר
 ,תוארוה

 וניצמ אדספח ברו ה"ר לש ןתוקלחמ
 הציב ,: ג הכוס ,,ומק תבש ,,הכ תוכרב
 ואל בב הס ןימונ כ +: דכ תובותפה ד
 ,י ןילוח

 וצרשכ .הכ ק"ומכ ה"ר תריטפב היהו
 -- אדסח בר ל"א ותטמ לע ת"ס חינהל
 ולעהש םש ורמאו | ,'וכו הינימ אנרימג
 רפסה השע אבא 'רו י"אל ונורא תא
 וילע הרשתש וניבר היה יואר רמאו וילע
 בר ביתמ ,ול המרג לבבש אלא הניכש
 הובא היל חפמ -- אדסח בר רב ןמחנ
 עמשמ ,אדסח בר ה"ד י"שריפו הילדנסב
 ונורא םע י"אל הלע אדסח בר םגש הזמ
 הרמאש -המ  ונל 'ראובי .הזבו ",ה"ר לש
 אתלמ אה ארסח בר רמא :אכ תומבי
 ואש ,ימא 'ר ונמו יל עימש הבר ארבגמ
 ימא 'ר היה זא רצק ןמזל י"אב היהשכ
 וארק ןכלו ןנחוי 'ר תחת אתביתמ שירה
 הישפנ חנ יכ :חל ןיבוריעבו ,הבר ארבג
 .ברדא ברד אמרימל ארסח בר לייע ה"רד

 םושב ותוא וניצמ אל הדוהי בר םע
 ךא ,ומע רברל וא ומשב רמאיש םוקמ
 קחצי .'רל :אדסח .בר . ל"א .. (גמ ,תנכהבב
 ןילוחבו י"א היל אביבחד הדוהי בר ינאש
 ארתאב תיוה יא ירמת רב ימר ל"א :יק
 עמשמ | ,יאפרוח ךל אניוחא הדוהי ברד
 ,הדוהי בר םוקמב םלועמ היה אלש הזמ

 וירבח
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 ,םילודגה  וירבח
 ,ה"ר רב הברו תשש ברו ןמחנ בר ויה

 ברב אדסח בר עגופ היהשב ,זס ןיבוריעכ
 אתיינהממ היתוופש ןעתרמ ויה תשש
 אריו ול תורודס תוינשמ ויהש) תשש ברד
 ,(י"שר ,הנשמ לע הנשממ ול השקי אלש ח"ר

 הילופלפמ היפוג הילוכ עתרמ תשש ברו
 ארסח בר רמא ,טמ תוכרבבו .ארסח ברד
 תכרב יכרבו אתולג שיר יבל יעלקיא אנא
 ,איוחכ ילע היעוקל תשש בר יפקזו ,ינוזמ
 ינשש ךןידה ימא 'ר רמאשכ :ןמ םשו

 ןיפרמצמ הכלהב ז"אז ןידדחמה | ח"ת
 ברו אנא ןוגכ ארסח בר יוחמ | ,ןומיזל
 ברו אנא ןונכ יוחמ תשש ברו ,תשש
 ,יחפ  ןימיגכ | ,רמ ו"לז  וארקו = ,ארפח
 יעב ,,ל תוכרבכ אחרואב ילזאק םהינשו
 םתוקלהמ |27 .תוברבכ .תשש ברט
 .בס ןיבוריע

 ובה ,ןכב,.קבה ,ח"ר לָצא .ח"ה.-הוהשפו
 הרב ,הכרשיח"ר; רנקצמהב+>,(החו-גרטלל
 ,:י םיחספ ,,טפ תבשכ והייוורת ירמאד
 גוה- . םהינשו 2 (/חכ הנ .ג.,: םש .תובותכ
 ,ווב :י הכוסכ .אתולג שור לצא .ןילוגד
 ףאו ,:הק ןילוחכ אבראב ולזא םהינשו
 ארסח ברל ךליל הבר הצר אל הלחתמש
 ליזיא יאמ ,בפ תבש ה"ר ויבאל ל"או
 ילימב יל ביתומ היבגל אנילזא יכד היבגל
 אל כ"הבל לייעד ןאמ יל רמוא אמלעד
 יאהד יפמ חרמיל אלו אידהב ביתיל

 אמלד | ,ביתי = ינש תלתא אתשכרכ
 ידיל אתאו אתשכרכד יניש אטמתשמ

 אתיירבד ייחב קיסע .אוה ל"א = ,הנכס
 ליז ש"כ אמלער ילימב תרמא תאו
 דימת םהוא וניצמ האלהו זא ינמו ,היבגל
 ארוסל ןמחנ בר עלקיאשכ וניצמרב רחיב
 הכופפ ה"רב הברו אדסה בר היבגל לוע
 תועובש ,: בלק ב"ב ,:טצ תובותב ,;רי
 תבשכ אנידב דחיב ובשי םהינשו ,:חמ
 שלח אק הוה אנידב םויה לכ בשיש :י
 בה רבי "אייחי 'בר- חלו -אנה | ,והייבל

 (ןהכה) אדסה בר

 והימאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ -- יתפידמ
 ,'וכו תחא העש וליפא

 ו ופהי ברוי "נ"ר/ תא" 'וניצמ " ןכו
 ןיבוריעכ .רחיב אתולג שיר לצא תשש
 מ"ב והייוורת ירמאד ארסח ברו נ"ר : ט
 היל חלש :זכ ק"בבו ,,אפ תוחנמ ,.י
 ? לבבב תיבגמ אק אסנק אדסה אדפה
 ,וכרע ןייעו :חי הליגמכ לאננח בר ןכו

 ;חנ תוכרבכ ול .רבחכ היה אלוע ןכו
 וטמ יכ  אחרואב ילזא אק הוה םהינשש
 דגנ יאלינח רב אנח בר יבד אחתפא
 אה אלוע רמא :ד תינעתבו ,אדסח בר
 וארקש המו .םינישל ץמוחכ ארסח ברד
 ;חל תוכרבכ םידרויה וניתובר ארסח בר
 לבבל י"א תרות איבה אלועש | ןעי
 .עודיכ

 איעשוא רב ןהנ בר םע קלוח ןכו
 ,חלק ןילוח ,,טפ תומביכ

 אדסח בר רמאש ,אנניח רב ימיד ברו
 ימיד ברד הימופב אלגרמ :ול םיחבו
 ,אנניח רב

 ארפח בר רמאש רמ רב ירמ ןכו
 רב ירמ שרד ,חל ןירדהנס ,אכ ןיבוריע
 ,ם"ט םש שי ,חפ ןיטיגבו ,רמ

 ימידובא רב קחצי בר םע קלוח ןכו
 ,חצ .גצ תוחנמ | ,,ק :וצ :ונ ןירדהנסכ
 ,ויה םירבחש | ,גצ םש 'סותה ובתכ ןכו

 לרב תוצותכ :אניכא 'ר םע קלוח ןכו
 ,אניבא 'ר ל"צו אניבר אתיא ,בפ תבשבו
 כ ' תוכרבכי ה"בב "חכמי כו

 לרב פשה לכב םיאלמ ויתוכלה
 בר םשב םימעפל ארקנ םשו ימלשוריו
 רמא ח"ה א"פ הליגמכ ירפח וא יארסח
 רמאמ אוהו ,איה הרוהי 'רד ידסח בר

 מ"פ המטוסבו ,:חכ הציבב אדפח בר
 לאש חלש אתולג שיר ג"פר ר"ורו ו"טהס
 ,אדסח בר ש"ע ,ז ןיטיגב אוהו ,יאדפח 'רל
 .וםעב ן"ר :,ד-ב"ה א"פ ןירדהנס ןכו
 ה"רו ב"ה :י"פ תיעיבשב רמאמהו יאדסח
 ןיבוריע ןכו .אדפח בר םשב ז"ר א"ה ב"פ

 א"פ



 85 (ןהכהו אדסח בר

 ברל אנוח בר רב אבא ל"א ו"ה א"פ
 .עודיב ה"רב הבר אוהו יאדסח

 ,וירמאמ ירמואו וידימלת

 פופ ית"הא קחצי . בר , הב אדא יח

 ,תוחנמ
 םיחבזבו בי תינעת ח"רל השקה ייבא

 ח"רמ יעב ח"רד ארומאל ייבא ל"א ,די
 ,ל"א תשש ברש סרג ,טמ אמויב ךא ,'וכו

 .; ו ןיטיג (י"אמ) ח"רל חלש רתיבא 'ר
 .:ו מ"ב ונמזב היננח ברו איעשוא בר
 וחלשש ודימלת אנוה רב אחא בר

 תומבי | ,,זמ םיחספכ תוכלה םע הברל
 ,: מפ

 מ"בכ ח"רל השקה ףסוי רב אחא בר
 ,הק ןילוח ,,זפ

 הימק ביתמ איוע בר רב אחא בר
 'רלו ךל תייצ ןאמ ל"א ח"רו ח"רד
 .: גל םיחספכ ךבר ןנחוי

 תבשכ ח"רד הימק אלוע רב אחא בר
 4ףנ

 םיחספכ ח"רל ימר ימא רב יובדחא בר
 ,הע

 ימוק ידיא בר
 .ב"הס א"יפ תומביכ

 םיחספכ הימק ביתי ]יבא רב ידיא בר
 ח"רו ,,ד מ"ב ,:טנ ןיבוריע ח"רא ,: אק
 לודג םדאש וילע םירמואש והז וילע רמא
 ,גל ב"בכ רמ אדסח בר וארקו +אוה

 ,א"ה ז"פ תבש ח"ר םשב אב 'ר
 ,; אל תבשכ ח"רד הילע שירד האלילג

 .גכ תוכמ ,,גיק ןירדהנס  ,,בנ ק"ב
 ק"ומכ הימק ביתי אנניח רב אנוה בר

 ,וט ק"ומ ח"רא יכה רמא ,:₪
 .: דמ ןילוחכ הימשמ שרד ארטוז רמ
 רמ יתינ ל"או ח"רמ שקיב ,אריז 'ר

 הציבב ח"רא ז"ר | ,,טמ תוכרבכ ינתנו
 ( גמ :מל ,טל הטוס ,,הצ תובותכ + גל
 תיעיבשכ ח"רא אריעז 'ר ימלשוריבו
 א"פ ןיבוריע | ,א"ה ז"פ תבש ,ב"ה י"פ

 ח"ר:.םשב  :יסוי/ יב

 | ,א"ה ג"פ ,א"ה ב"פ ה"ר ,ז"ה ה"פ ,א"ה

 ןכו ,,ח"ה .ר"פ.. םירקב , ,ט"ח ..אלפהללנמ
 א"פ .ןיהההנפ .-  ,ב"ה. ם?פ :תוכהבב ל"צ
 הבה

 .ד"ה ר"פ םילקש ומשב היקזח 'ר
 תוחנמכ ח"רמ יעב ןיבא רב אייח 'ר

 ןישודיקכ ח"ר "יב הוה ארבוע רמאו ,טמ

 יט

 ישא רב | אייח בר
 ,גמ

 ה"רא ינמחנ רב הברד הירב אייח בר
 ,: םס ןירדהנס .,(ם"קד תפרגל) ,גמ תוכרבכ
 הירב תועטב אתיא :אל םשו ,:טמ ז"ע
 .ינמחנ רב אייח 'רד

 הידהב ינתמ ןתנ ברד הירב אייח 'ר
 ,אמ םיחספ ח"רד אהל

 ,כ ריזנכ ח"רל השקה אמח בר
 ברל''כיתוא " 'אדפח בר : רב "נח בה

 בר ןב היהש הארנו .חמ תבש ארסח
 ,הכ ק"ומכ ארסח

 ,א"פר תורשעמ ומשב אנניח בר
 אנניח 'ר םשב אחא 'ר ד"פס ןיבוריעבו

 ,ןירמא ןהיוורת יידפח 'רו

 ח'"ר ירבד לע ביתמ ןאדרוו אנינח בר
 ןיטיג ןאדרוו קיתשיא וילע רמא ח"רו

 ןירדהנסכ ח"רא

 ,: דס
 ח"רד הימקל אתא האזוח אנינח בר

 ,ב ק"מ
 תכופ " "ה ג"פ תבש "משב רבמ יש

 ,א"הס ג"פ
 ,ח"פס  תובותכ ומשב ןוב רב הפס ה

 ,:זצ .תבשב .,רמ ח"רל .ארק תמו בה
 ימ ףסוי ברל רמא ח"רו | ,:טנ ןישודיק
 : גנ תובותכ הדוהי ברד הינימ ךל .עימש

 אכוי 'ר תותלאשה תפרגו) אבס רמיי בר

 ילעמב ח"רד הימק ןנבר והורדש (אבס
 היולד ל"א | ח"רו 'וכו אתש שירד אמוי
 .: מ ןיבוריעב ,היתכודב היל אספר אביטרל

 ,פ תובותב ,: טב תוכרב ח"רא בקעי 'ר
 ,:גּכ ב"ב .ח"רמ .יעב .אביודה בקע

 בל



 | קידמ  ח"רא יי ימא  ב=יקהחצי בר
 ,חכק תבש ח"ר יבל עלקיא

 זי תוחנמ הימשמ אדג רב 'אישנמ בר
 טל מ"ב הימק .קפיא רב ירמ
 ;פל ןישוהיק :ח"רא  הנתט:'בר
 .: אנ ב"ב רמ ח"רל וארק הימחנ אנבר
 בפ "עי ח"רא קחצו רב ןמהנ בה

 אס יברףפ :נלה " םרג טקה

 ה"רד הימקל אתא אבא רב ןתנ בר
 ,: הצ ןילוח

 פ"בכ .,רמ ח"רל ארק . אבקוע אנבר
 שררו אבקוע אנברל ח"ר הירברא ,:אנ
 ,טכ הציב ,:וטק םיחספכ

 ₪ (ב"ב ח"מ עב םרמע !בר
 היטק ביתי .לאומש רב אפפ בר

 .; רנ תבש
 ,: גנ ןישודיק הינימ יעב .ודימלת אבר

 ח"ר ל"א -- .ךמשמ ןנישרד ל"א אברו
 אתיילעמ | ילימ ינה יכ לכ אוער אהי
 ,; חס תובותכ ,.חכ הציבכ יאמשמ ןושרדת
 ח"רא אבר טי  תובותכ ח"רל השקה
 םיחבז ,: דע תומבי ,: גק ןיבוריע ,זי הציב
 אבר במא הע : אמויבו | מ. הדג טי
 אבר .טכ הכוסבו ,ודימלת היהש שוריפב
 ח"רד הימקמ ימייק ווה יכ אמח רב ימרו

 ארמגנב אמהרמ (אתעמש והניומגאד רתב)

 ,רכ

 ,טל .ז..תבש ח"רא .אליש בר רב הבר
 עב בלית בק הלוח ₪ מ"ב
 | ,אפ תבש הינימ

 ,בק ןילוח ח"רא ימיש רב הבר
 .בק ןילוח ח"רא לאומש רב הבר
 .גנ תובותכ הימק ביתי אנניח רב ןיבר
 ,טנ םיחספ ח"רא אניבר
 :דל ,ח ןיבוריעכ זו"רמ יעב אמח רב ימר

 ,יזפ .חנ תוחנמ ,,גצ םיחבז ,:זכ םיחספ ,,גע
 ,ודימלת היהש שוריפב ורמא ,טב הכוסבו
 ןבנ"תווה" אל ' ארפח ברייל םי "ק"בו
 ילימ ןל איעביאד אמוחתב אתרואב
 היל רמא אמח רב ימרו -- אתיילעמ

 (ןהכה) אדפח בר

 יכל ל"א ןיחינתמ יה ל"א ,איה ןיתינתמ
 לבא  ,ונתחו ודימלת היהש ףאו) יל שמשת
 ןכל ,עדי אל ח"רו ןידה רוקמ עדי אוהש ןעי

 הזב תוארהל דהא שומיש ול שמשיש ושקב

 ךרכ הירדוס לקש (,תאזה הכלהה ונממ דמלש

 ילח אל המכ וילע רמא אברו -- היל
 ג"עאר ,היעייפ הירמד ארבג שיגרמ אלו
 ,הינימ הלבק ןיתינתמל ימד אלד

 ילוקיד רב ימר אוהד ירמת רב ימר
 והותייא -- ארופל עלקיא  אתידבמופמ
 לכ .ש"ע = ,יק ןילוח 'וכו  ח"רד הימקל
0 

 ןקונ ,וכ תוכרבכ ח"רא אפפ רב םרפ

 ןישודיק ,,ד  תובותב ,גי תינעת ,.אפ תבש

 ₪רחון,חמ: ןירדהנס | ,:פ מ"ב | ,: אפ
 ,בפ תבש ח"רד הימק

 ח"רש רפוסי :גכ תבשב | ,יבזיש בר

 יבד אחתפא = ינתו ףילח הוהד ליגר היה
 יגרשב ליגר הוהד אזח ,יבזיש ברד אשנ
 קפנ ,אכהמ קפנ אבר ארבג רמא אבוט
 תבש ח"רא יבזיש בר ,יבזיש בר והיינומ
 תבשבו ,:גפ תומבי ,:פ ןיבוריע ,:ולק
 ברל יבזיש בר  היעטא אבר רמא ,בק
 ,שרדו אדסה

 ןפלא ןכ אל ח"רל ל"א אפילחת בר
 .ב"פר תבש ימלשוריכ + יבר

 :ם ןילוחב ,אניבא רב אפילחת בר
 ירטסילבו יגינק בותכ ליז אדסח בר ל"א
 ,ךתדגאב

 אפילחת בר
 .; דנ ןיבוריע

 ףוסבש ול ויה םירבח םידימלת ינשו
 .רודה ילודנ ויה וימי

 היה אדסח ברש (ישילשה) אנונמה בר

 היהו ,אוה לודג םדאד ה"ר ינפל וחבשמ
 ,הכ םשו ,:מכ ןישודיקכ יונפ דוע זא
 ל"א "רד היקרפל והא אל :אינוזנד יבס
 : גמ ריזנבו = ,והניענצ ליז .אנונמה ברל
 דימלת השענ כ"חאו ,אנונמה בר ולאש

 4 ייאברעמ רב

 הרוהש ,גס ןיבוריע שרופמכ ולש רבח |

 אתרחב



 היה ח"תר ח"רד ינשב וינראה אתרחב
 תוכרב םתוקלחמ ,(ג אנונמה בר אוהו ,ול

 .בכ  ןיבוריע ,,בפ תבע
 איעשוה בר ל"אש ןו מ"בב | הפר

 יעב ירפכל ח"רד הימק תלוא יכ הברל
 ה"ר ינפל ובשי םהינש לבא ,הינימ
 ם"5--;/13:ןימיג :,  אס .תומבו .רניצמדב
 ןייע קופ .הברל ארפח בר ל"אש :חי
 םירדנבו ,ךנימ ה"ר הל יעב אתרואלד הב
 ןנחוי 'רלו ךל תייצ ןאמ הברל ל"א ,טנ
 ,יכיד ירמ הבר לע .רמא ,טמ ק"בו. ,ךבר
 לבקל הבר הצר אל ח"ר תכולמ ינש לכו
 ,האלה ראבנ רשאכו אתידבמופד תוררשה

 םיכוראה וייח ימי תוארקמ

 .ורשעו הלודגל ותולעו ותודיסחו
 םושב אצמנ אלש ליעל ונבתכ רבכ

 לבא ,ותחפשמ וא ויתובא ויה ימ  םוקמ
 תוכרב שרופמכ ןהכ היהש ונל עודי תאז
 רענ ודועבו | ,:דמ ןילוחו :ו תבש ,,דמ
 אנפלמ יארלב ל"אש ארסח בר  רפסי
 ותדיקשו ,:אכ תומביכ (היהת םכח) תיוה
 דמול היהש ,אילפהל דע התיה הרותב
 ותב ל"א א"פו ,,הס ןיבוריעב הלילה לכ
 הל בישה +אתרופ םנימ רמ יעב אל
 םונינו יניטקו .יכיראד ימוי .יתא אתשה
 השא אשנ הנש 'זמ ןב ותויהבו ,אבומ
 ח"רא :םכ ןישודיק ומצעב רמא רשאכ
 רסתישב אנביסנה יארבחמ אנפידעד יאה
 ןמשל אנימא הוה רסיבראב אנביסנ הוה יאו
 .ךיניעב אריג

 תויהבש הארנ ותשא התיה ימ תב
 ,בר תבישיב בישקמ . ןטק דימלת ח"ר
 הכרב יכ ברד .ונתח אבר רב ןנח 3 האר
 תא ול שכריו ,השאל ותב תא ול ןתנ וב
 ל"אש :זע ןישודיק שרופמכ ,בר תדבנ
 הובא רמא יכה ןנח בר ונבל אדסח בר
 רב ןגה בר םש רמאו) ברד הימשמ ךמאר

 תועטב אתיא : אפ ןישודיקבו ,(בר רמא אבר

 אתיא ,ח ןירדהנפב ןכו ,אבא רב אחא בר
 ,ךמאד הובא ל"צו ךבאד הובא תועטב

 ו (הבהו אדסה בר

 ומצעב רמא רשאכ | לודג ינע היהו
 אקרי לכא אל ינע ותויהבש :מק תבש
 הברה לוכאל ךירצ היהיו אבל) רירגד םושמ

 קוסעל ליחתה כ"חא ךא  ,(ול היה אלו םחל

 . ותחלצה תא ול חלש 'הו רכש תיישעב
 ,גיק םיחספכ בר רשוע הומ רשעתנו
 .ירתעיא אל ארכש יאמרד ואל יא ח"ראש
 תבש רמא רשאכ קרי לכא אל זא םגו
 ארשב לועיל אקרי  לייעד אכיה :מק
 רמאל ותורישעב ובל הבנ אלו ,ירווכו
 ,הזה .לוחה לכ יל ,השע ידי .םצעו חב
 אלמ יאשמ אנא :בס תבש רמא ךא
 ,אהוביט ינפח אלמ יל ובהיו אימ | ינפח
 ךתחמ היה) אקליס םירפ היה ומצעב אוהו
 היהו | ,,טיק תבשכ | (תבש דובבל תוריפה

 ם"וכעל וליפאו םדא לכ םולשב םידקמ
 א"פ ה"ר ובר תא םינקהשכו ,.בס ןיטינכ
 אהינעת םיעברא םצ ןוכתמב אלש
 כ"כ לודגו ךלה ומשו ,: גל מ"ב שרופמכ
 רמאו י"אב ןנחוי 'ר ינפל עמשנש דע
 ימלשוריכ דסח יולימו דפח אוה | וילע
 לבבד ידיפחמ היהו | ,ו"טהס ט"פ הטוס
 היה ה"ר ייחב דועו :גכ תינעת שרופמכ
 שרופמכ תוארוה םש הרוהו ירפכב שירה
 היהש) אבר | תודע פ"עו | ,:בס ןיבוריע
 םימשגה לע ללפתמ היהשכ (ב"הא ונתח
 ,חכ ק"ומב | ,ותלפת-דימת 'ה עמש

 יחכתשמ ויהש םיסנ השעמ וילע רפוסיו
 הע .אמויכ לש ,יבוצ נוב שה
 םיבלכה םגש רע כ"כ הלדג ותרישעו
 ,חכ ק"ומב | ,רתוהו יד תלוס ולכא ולש

 בר תא םידמחנ םינב ול הדלי ותשאו
 ,,הכ ק"ומכ = (וימח ש"ע וארק ס"לבו) ןנח

 .אס  תוכרב. ארסח בר .רב .ןמחנ בה
 'סותה ובתב ןכו ,זמק תבשכ ומשב שרדו
 ,ונב היחש אמל בב

 בה ינב םחנפ ברו .ירמ. בר ,גנוצמ  ,ןכו
 רמג--. ,אקגני \רמ- ., לבא "יל קמ אמה
 ויה אלש הארנ ארסח ברד הירב אשישק
 .םכרעב האובמכ הא ₪" ינב

 בר
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 ,: אל ןיטיג ח"רב אפילחת בר
 טיבה אדסה ברו = ול הדל* תונב ןכו

 תויהל םרמלל אחיקפ אניעב םהילע
 ןתעינצ יוהית ל"אש :מק תבשכ תועינצ
 םוש איצוהל אלש םדמלו ,וכיירבג יפאב
 ,הפ תובותכ אבר תודעכ ,ןהיפמ רקש רבד
 אלד יל םייק ארסח בר תב לע רמאש
 הנטק ןיידע ותב התיהשכו ,ארקשמ
 וילא אבש :אפ ןישודיקב השדק רבכ
 היפנכב הובתואו ותב תב תא חקלו וימח
 אשרקמד רמ הל רבס אל אדסח בר ל"א
 שדקל רוסאד --- ברדא תרבע ל"א [רוסא]
 ויתונב יתשו ,הנמק איהשב ,ותב תא
 אמח רב ימרל רודה ילודג ינשל ואשנ
 ,דמ  תוכרבב אמח רב אבקוע רמלו
 : בי ב"ב רפוסי אמח רב ימר תשא לעו
 התיהשכ) הובאד היפנכב הבתי  הוהש

 רכ יטרו ,,אבר ,הימק יבתי ווה>. (הנמק

 ,תיעב והיינימ ןאמ (הובא) הל רמא ,אמח
 אנאו אבר רמא | ,והייוורת ול הרמא
 ,קמ .תוכרב .ראובמכ היה כו " ,ארתב
 ,:רל  תומבי

 יפנאב השפנ אטשקמ התיה ותשאו
 ישניא ירמאד ונייה ז"ע ח"ר רמאו התלכ
 אטהר אלבט לקל תיש תבכ ןיתיש תב
 ןכל םימי תכיראל הכוש ןעיו ,:מ ק"ומ
 ,חכ ק"ומ אבר רמאש המ  אלפל אל
 אלו ילולה ןיתיש וייחב תוארל הכז ח"רש
 ירפסל ותקתעהב ר'פש םכההו) ,אוה אמזוג
 תועטב קיתעה 390 דצ ב"חב ץערג םכחה

 .(םינומש

 רע י ב"כ" .ךילע .תוביבח ריח .ליתולבו
 אפידע ןתנב ידידל ,אמק ב"ב רמאש
 ,רודה ילודגל ואשנש ןעי הזו ,ינבמ

 םידבעו םיתרשמ ול ויהש ףא הנהו
 כ"פעא ותומכש לודג רישעל תואיכ םיבר
 ויסידרפנו ויסכנב ןייעמ היהש | וניצמ
 יגיב נסמ "רוה  .ךכ 7:91 קפ5 ומצעב
 הלעמ הז רמא ינאמל ילדמ אגהו ימזיה
 ,בצ םשו ,הכורא הלעמ וניא הזו הכורא

 (ןהכה) אדסח בר

 יהיפיראל ל"א ינפוג יב ילאת אזח ח"ר
 ינק אל ילקד ,ילקד ינק ינפוג ,והנירקע
 ידילקא לכש ורמא ,ונ  ןיטיגבו = ,ינפוג
 ,יביצדמ רב היעמשל רסמ הוה

 "דדימת אצמ םשש ןעי "הסב בתכ בטיהו)

 ול רסמ אל הז ליבשבש רמאנ אלשו וילפה
 רעב יטיחד אבלכא ח"ראד םש ורמא ןכל חתפמה
 ,(יביצד יבלכא ןיתוש

 תומהבה תעבטב לודג יקב היה ןכו
 ,איקל ארויחב אמכוא רמאש :אל  ריזנכ
 :ארויח ,הירשבל אקמוס ,היבשמל אמכוא
 אניעב ןייעמ היהש ןיאור ונא הזמו ,אידרל
 ,ויסכנ לכ לע אחיקפ

 ירמאש םירקיה וירמאמ לכ ןיארמ ןכו
 ןיבזיל אקרי ןיבזד בר יב רב :מק תבש
 ,אליממ אכרואו אשיכ יכ אשיכ  ,אכירא
 יירעשד אמהנ לכימל היל רשפאד ןאמ יאה
 .תיחשת לב םושמ רבע אק יטיחד לכאו
 יאקנוא ןיבזיל אצמוא ןיבזד בר יב רב
 ןיבזד בר יב רב ,ארשב ינימ 'ג הב תיאד
 :הירווחינו אבא רהנדמ ןיבזל אתינותיכ
 ייחרי רפירת היל איטפמד ןימוי ןיתלת לכ
 .ביתיל אל בר יב רב ,אברע אנאו אתש
 רב -- הינאמ אילכמד אתדח אתפיצא
 היזיפשואל הינאמ רדשיל אל בר יב
 .אמלד אערא חרוא ואלד היל הירווחל
 יונא הזמו | ,הינגמל יתאו ידימ היב יזח
 ,וידימלתל ותביחו ותבהא ןיאור

 :תנשבש ד"פס ג"ח ג"שרד תודע פ"עו

 וע ןב ח"ר היהשב ונייה .תורטשל ד"רת
 "לבו \ (ה"ר ייתב בר תיב הנב הנש
 (ארוסב בר תיב ופסכמ הנבש | ותנוכ
 יבס ורמאש :זי ןירדהנס וניצמ ןכלו
 ויה תמאבש אדסח ברו אנוה בר ארוסד
 עיגה ה"רש ,םינשב ןיווש טעמכ םהינש
 ,חרת רטפנו ,חכ ק"ומ שרופמכ תורובגל
 םא םינומש ןבכ זא היה אדסח בר םנו
 ,םינומשמ רתוי יח אנוה ברש רמאנש אל
 תורובגל עיגה ה"רש ורמאש המ הנוכהו
 ירטפנשכו ,םינומש וילע ורבעש | ונייה

 ה"ר



 אדיסה ""ר- מידבא ךכ אדסה בר

 י"שרמ עמשמ י"אל ונורא תא ואיבהו ה"ר
 אב .ח"ר םגש ,היל חפט ה"ר הב .ק"ומ
 רמול דואמ השקו ,ה"ר תא תוולל י"אל
 ,י"אל זא הלעיש הנש םינומש ןב ןקו לע

 ברל אהביתמה לכ אב ה"ר רטפנשכו
 םקוה אלש ונייהו  ,אתידבמופב הדוהי
 ,הדוהי בר ייחב .ארוסב .אתביתמ שיר
 ,םשל ךלה אל הארנה יפכ אדסח בר לבא
 י"רת תנשב ךאו ,ארוסב הרות ץיברהו
 רמפנשכ ה"ר ירחא םינש 'ב תורטשל

 שירל ארפח בר םקוה זא | ,הדוהי בר
 ,הבר םקוה אתידבמופבו ,ארוסב אתביתמ
 ,תוררשה וילע לבקל הצר אל ףסוי ברש
 שירכ ע"א גיהנה אל הבר םג לבא
 ראובמכ אדפח בר ימי ףוס דע אתביתמ
 ראובמ הזו | ג"פר ג"ח ג"שדגאב הז לכ
 אתעמש בש ינה ורמאש ,גמ ןיבוריעב
 ח"רד הימק אתבשב ארפצב ןירמאתיאד
 הברד הימק אתבשב אינפ ידהב ,ארוסב
 ארבג אוהה .בי ןישודיקב ןכו ,אתידבמופב
 ארפח בר ביתי אלחוכד אנבאב שידקאד
 איההמ ראתשא -- היל רעשמ אקו
 השעמה ,יק ןילוח ןכו .,'וכו ארוסב החפשמ
 ברעב ארופל עלקאש -- ירמת רב ימרד
 בר ינפל והואיבהו -- .לחכ לכאו פ"כהוי
 ,ארפח

 ךא ומש תא םתח אל םהוח היהשכו
 ,: אסק ב"בו ,ול ןיטיגכ ך"מס רייצמ היה

 תורטשל ך"רת רטפנו םינש רשע ךלמו
 ג"'שרר תרגאב שרופמכ
 ליבי אל מה"מש ,י תוכמ רפוסי ותריטפו
 ,היסרגמ הימופ קיספ הוה אלד היל
 אזרא עקפ בר יבד אזראב ביתיו קילס
 .םינש בצ ןב זא היהו היל ליכיו קיתשו
 ותטמ לע ת"ס יבותואל וצרש ,הכ ק"ומו
 קחצי 'ר ךא ,(הזב בותכש המ הז םייק רמולו)
 הזמ ןענמ (ודימלת ימא רב קחצי 'ר ד"הפבו)
 היל אריבפ אל היברלד אהלמ רמאו
 אלד רובס %היל דיבענו .םוקינ ןנא
 ימא רב קחצי 'ר ל"א והייערק ללשימל

 בפ ו ומ
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 ,'וכו םהינפ וריזחהש ןויכ םכח
 : הע אמויכ ותריטפב היה אל אברו

 אמוי לכ ול איבמ היה אברד אסיראש
 רמא = ,היל יתייא אל דח אמוי "וילש,
 אקוניל היעמש ארגיאל קילס ?יאה יאמ
 = מ"ש רמא ,ינטב זגרתו יתעמש רמאקד
 ליכא הבר לידבו ארסח ברד הישפנ חנ

 וישכעו אבר לבא אדסח בר תוכזבש) אדימלת |
 ,(וילשה הקספנ תמש

 ירחא ארוסב אתביתמ שיר םקוה אלו
 דע ,הרות םש וציברהש פ"עא ותריטפ
 ,ישא בר םקוהש

 ;ימירבא- :תביואדסה 7

 אדפה" רלארד שת  :ננתוכרב במ

 רמא אברו והוממע אל םיזרא ימידבא רב
 רבי י קחצו  "ך .םונלייסיקדב 0007 רכה
 ,:זע תבש אוה ןכו ימידבא

 .אריוע ןב אדפח בר

 חיק זמר לאומש טוקליב אבומ ןכ
 הליכא םושמ אל הב ןיא תמעטמה רמאש
 םירדנ ימלשורימ עבונ רמאמה לבא ,'וכו
 אריעז 'ר םשב אריסח אב 'ר םשו א"פר
 'רמו אריוע השענ אריעז תביתמש ס"לבו
 אוה ןכו ,אדסח בר השענ אדיפח אב
 'ך רב אדיפח אב 'ר לאומש שרדמב
 יב: םשב ,ר"ב תר נמו ,אריעז

 ,אינתפוימ אדסח בר

 אסרגו ,ס"קד תסרגל ,ביק םיחבז רכזנ
 ,איניתפוימ אייח 'ר ונלש

 ,אדימה 'ר

 ימלשוריכ היקזח 'רד ודימלת היה
 : לאשש א"יהס ט"פ הטוס ,ש"עמ ףוס
 יתבוש 'ר ה"ה ה"פ םירדנבו ,היקזח 'רל
 ,יסוי 'ר ינפל הלאש וסינכה אריסח 'רו

 המכב .ימלשוריב = וניצמש המ לבא
 רבכ יתראב .לודפח ירה. דס ור תמוקמ
 ,ילבבד אדסה בר אוהש אדפח בר ךרעב
 היה אדסח ברד אתיא :חל אב רהזבו
 אתעש היל אקיחד היהו יאקטופקב רד

 :% או
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 הכזו ירופיצב ןיסירת יראמ ןיב רד כ"חאו
 אדיסח 'ר לע יאקש רשפאו ,ןיבמ המכל
 .לבבב רחו ילבב היה ארסי בה ,יכ הז

 לבד ידיסה
 /: גכ תינעתב ארסח ברו ה"ר וארקנ ןכ

 ןילוחכ אריז 'רו ,:חכ הליגמכ ןמחנ ברו
 ,בפק

 ,םינושארה םידיסח

 א"מ ה"פ תוכרב הנשמב | םירכונ
 תחא העש ןיהוש ויה םינושארה םידיפח
 ויה םינושארה םידיסח ,י םירדנבו ,'וכו
 .ל ק"בו ,תאטח ןברק איבהל | ןיוואתמ
 םהיתוצוק ןעינצמ ויה םינושארה םידיסח
 .יהמד ידנראשוי יב חח זמ "תוחטמה ?'וכו

 ןהיתוטמ ןישמשמ ויה אל ה"ח ,חל הדנו
 ה"ח ה"ה .ב"יפ תוחמשו ,תבשב 'רב אלא
 ח"ה ג"פ םשו ,לבאה תיבל ןימידקמ ויה
 .םייעמ ילוחב ןירסייתמ ויה ה"ח

 ויה םינושארה םיאנתהמ המכ ןכו
 וארקש רזעוי ןב יפויכ ריפח םשב ןיארקנ
 ,ו"מ ב"פ הגינחכ הנוהכבש דיפח ותוא

 דיפח + ו"ביר וארקש ןהבה ףסוי ןכו

 ,רכ ביבי תובאב

 אבב ןב י"ר וא יאעלא רב הרוהי 'ר
 הק ק'פב

 ןב יסוי תמשמ ורמא  הטוס ףוסבו
 = םידיסח וקספ אתונטק

 השעמ לכ רפסב וצבקנ הארנה יפכו
 םהירמאמו םיבוטה םהיכרדו םתודיסח
 םיריסח תליגנמ םשב תארקנו םירקיה
 ונממ רקי רחא רמאמ הטילפל ונל ראשנו
 בותכ : תוכרב ףוס ימלשוריב  אבומדכ
 םימוי םוי ינבזעה םא םידיסח תליגמב
 .רבועא

 .קחצי רב ינפח 'ר
 'ר ל"ררה תפר | המ ב רכב

 א"סקת זמר םוחנ טוקליבו | ,י"ב אנינח
 ] ,אכפ רב .אנ'גח .'ר .םרג

 יאתח---לבבד ידיפח

 ,אנצח 'ר

 אמויב ךא :דדא"ה א"פ תוכרב רכזנ
 הורה ירך סרג ידנ"פ| ך"ב| א"ה נ"פ
 .י"רצ השענ ד"ויו ן"ונמו

 ,זפ ןיבוריע יאלקח רב אבר .,יאלקח

 את דבמופד יפירה

 "ימיבאו הפיעש ורמא | :זי .ןירדהנסב
 'ורכזנו ,אתירבמופד יפירח המה הבחר ינב
 םתס םשב ,ןי תוחנמ :טל ןישודיקב
 :ימיבאו הפיע י"שריפו אתידבמופד יפירח
 ,הבחר ינב

 .אנרח

 :םיעורה אלמ לעב | ןואגה איבמ ןכ
 האפ ימלשורימ םימכחל דעו תיב ורפסב
 האצי הגגשש ודובכמ הליחמבו ,ד"ה ב"פ
 יומכ אוה ימלשוריב אנרח 'יפו ודי תחתמ
 םימעפ הברה אצמנו ,ילבבב "רמא דח,,
 .ןכ .ימלשוריב

 .ג"הכ םוסרח ןב רזעלא 'ר  .םוסרח
 ברע יש

 (אנת) שרח ןב איתמ 'ר .,שרח

 ,:ד אמוי

 .(בנ-ב"פ ארזע ,אשרה ינב) ,אשרךח

 '(אנת) רסונג שיא אשרח ןב ןתנוי
 ,ב"ה א"פ תורשעמ

 ,ושח

 'םיחספכ לאומש ןמזב | (א ויה םינש
 רב יבד (רפנב) אדבוע לאומש רבע מ
 כר ןומוב .השח | ,רב = רפיי . (ב | ,ושח

 .:רפ תובותככ

 .יאנומשח

 יימיב םיתלעג אלו ורמא ,אי הליגמב
 קידצה ןועמש םהל יתרמעהש | םינוו
 רוינב םשו ,ג"הב והיתתמו וינבו יאנומשחו
 ,ם"שב ורכזנ אל םיריסחהו םיקידצה

 :הכופ יאתח רב לאומש בר ,יאתח

 ,במ

 יבאמ



 הנביד לאילמג ןברד ודבע יבט---יבאט

5 
 .יבאט

 הצרו אמלא ארבג היה :חמ ב"בב

 תא ול רוכמל ואפכו יפאפ תא תולתל
 ,הערומא םיתח .ח"בב :הברו והרש.

 א"פ תובא יאבט ןב הדוהי ,יאבמ
 ,ח"מ

 אביר תב

 : ומק :זי תבש וניצמדכ לאומש דימלת
 ,לאומש רמא אבשיר | (יבט וא) תובט
 תמיאמ לאומשמ ועבשב | .י  תינעתבו
 יבל יביצ ילייעמ יכמ ל"א מ"וט ןיריכזמ
 ןיבשנ סרופ :זי תבשב י"שרפו) אבשיר תובמ
 םשב איבמ אבשיר ךרע ךורעבו .ףועו היח דוצל
 ,(אב"שיר ןוקרטונ הזו בא תוב שאר היהש ןואג

 םשב תובט וניצמ גדהכ"פ לאומש 'דמבו
 ,אבשיר תובט אוה ילואו לאומש

 רובו בד

 אניבר יל רמא יפפ בר רמא ,טמ מ"בב
 תובט ברו ןנברמ אוהה יל רמא ידידל
 אללח לב יל יבהו רוה .יאד --הומש
 ,הירובידב ינשמ אק יוה אל אמלעד
 אתאו אבש ברעב אדבוע הוה ידידב
 ינמשמוש יל שי םא יל לאשו ארבג

 יזוז ךנה יוהיל יל רמא ,אל ל"א רוכמל
 ול יתרמא ,יל הכשח אהד ךבגנ ןודקפב
 הימקל אתא | בונגיאו -- ךמק אתיב אה

 ירבד .. ץרתמ . .דמ.(ןילוחבוג וו א
 רמאו אבר ירבדא יאק :טמ םש ןכו ,אבר
 ןבה חכ הפי
 ,(נ"ר) באה

 חכמ | (נ"רד הירב אנוה בר)

 בס 3

 יבמ םשב ךא ארקנ םשו ,ילבב היה
 ל"א -- נ"רל יבמ היל ימר ,דל 'הרומתכ
 ידימ ל"א ---נ"ר קיתשיא --- ריזנ תינש
 תשש בר רמא יכה ל"א ,אהב ךל עימש
 ימלשוריב ארפה בר םשב רמא ןכו ,'וכו
 ,א"הס ג"פ הבוס ,ז"ה ג"פ תבש

 'רד ודימלת היהו י"אל 'ב"חא ול
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 ,זחא"ה ב"פ תומורתבו ,הישאי ר"א יבט
 ,יאני .'ר יב. .הישאי "רף | םשב רש 5
 םשב הישאי 'ר יבט 'ר א"פר םילקשו
 ,אנהכ

 ח"פ תומורת ימלשוריב וניצמ ןכו
 א"הס ..ג"פ . .הטוס : ,ג"פר הבוס רי פ
 ייבמ 'ר טי"פס תבשבו ,בר םשב רמאש
 סרג .א"ה ח"פ תומביבו ,לאומש םשב

 ,לאומש םשב יבמ
 אמעט רמא יבמ 'ר ו הליגמ רכזנו

 ,'רכו בב שרה

 תומורת היקזח 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,ג"הס ח"פ

 ג"פ המוס ,ג"פר הכוס ומשב יפוי 'ר

 ,א"הס
 יבט 'רד היתרב רב יטרובא "רך ב

 ,ה"ה ו"פ ןירדהנס

 ,יבט יהמד .הירב במ
 ..בכ ה"ר לאומש רמא אבקוע

 רמ רמא

 .הנביר לאילמנ ןברד ודבע יבמ
 הכוס הנשמב שרופמכ לודג ח"ת היה

 ג"ר לש ודבע יבטב השעמ ש"רא ב"פר
 ג"ר ל"א (הכופב) הטמה תחת ןשי היהש
 ח"ת אוהש ידבע יבט םתיאר םינקול
 ול ןשיו הכוסה ןמ םירוטפ םירבעש עדויו
 ישש תרבוח קהצי להוא ןותעבו) הטמה תחת
 ןיד עדו" םא  יבד דחא םכח השקה ו"ס וסרת

 ? ארקי ח"ת הכופה ןמ ןירוטפ םידבעש טושפ
 ח"ת היהש היה היארהש 'ז תרבוחב ול יתבשהו

 ןיד הארה הזכו ,הטמה תחת ןשי היהש ןעי

 הכוסב בייחתנש ימ הטמה תחת ןשיהש םידימלתל
 שרופמ וניאש שדח ןיד הזו ותבוח ידי אצי אל
 ,(ונממ ךא ודמלו

 ול חינהש רע ב"כ '3"ר לק ביבח ה
 המו) ,זי"פ אב אתלכמב ןילפת תאשל
 ךירצש ןעי ןילפת חינהש י"ע | תוריחל .אצי אלש
 קפפנ ןכו .מ ןיטיג שרופמב ןילפת ול הינהל ובר
 ןאב לבא ,זי"ה ח"פ םידבע 'ה .םב"מרב חכלהל

 וניצמש המו ,(אל ותו ןילפת הינהל ג"ר והשרה

 ןברב השעמ קודצ ר"א ב"מ ז"פ םיחספ
 יל הלצו אצ ודבע יבמל רמאש לאילמג | : הס אמוי ,,גס :ומ = תוכרבכ 'ב הישאי

 תא
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 ןכר ךרעב יתראב רבכ ,חספה תא
 ימלשוריב ורמאדכו ןקזה ג"ר אוהש לאילמ
 ןהירבעל ןירוק ויה ג"ר תיבש ד"ה א"פ
 ,אתבט אמא ןהיתוחפשלו יבמ אבא
 םג ג"ךל היהש דחטי"פ ר"קיו וניצמדכו
 ,אתיבט םשב החפש

 ,וררחשל הצרש דימת רעטצה ג"רו
 ודבע יבמ ןיע תא המיסש א"פ עריאו
 'ר תא אצמו הלודנ החמש חמש היהו
 ובל ןובאדל ךא השעמה ול רפיסו עשוהי
 ואיצוהל יאשר וניאש עשוהי 'ר ול בישה
 אוה ג"רו ,םידע ול ןיאש ןעי | תוריחל
 ,: רע ק"בכ רומפו סנקב הרומ

 ורמאש לודג חבשל ,זפ אמויב רכזנו
 ךמסיל ןיוארש ןענכל ול ויה םינב הברה
 אכדמ"פ ילשמ שרדמבו ,ג"רר ורבע יבטכ
 ולצא ןיבוסמ םינקזה ויהש ג"רב השעמ
 א"רא ,םשמשמו דמוע ודבע יבמ היהו

 ךינבל תבייחש ןענכ ךל יא הירזע וב
 ינאו בסימ יבמ אהיש אוה ןירב --
 ךרע לדוג תא ןיבהל לכונ הזמו ,ושמשמ
 ,םימכחה יניעב יבמ

 וילע ןימוחנת ג"ר לביק יבמ רטפנשכו
 םידבע לע ןימוחנת ןילבקמ ןיאש פ"עא
 ,:זט תוכרבכ היה רשכ יידבע יבט רמאו

 ויבמ

 ,: ומ הכוס ימויבמ רב ימא 'ר

 ,,ה הגיגח ימויבט רב אלדרב בר

 ,םויבמ

 ןייע ישא בר רב רמ ע"א םתח ןכ
 ,וברע

 .ימלשורי ארומא ימויבמ 'ר

 לאשש .בי א"ה ב"פ תוכרב א"פ רכזנ
 ימויבמ בר אוהש רמול א"או ,היקזח 'רל
 וברחנ רבכ וימיבש אברו ייבא דימלת
 .י"אב תובישיה

 ,יטויבט יצר

 מ"ב ,:די ןישודיק ייבאד הימשמ רמא
 רמא. יכיה אנהכ בר םע קלוח ןכו ,:דנ

 אלבט 'ר - -ימויבמ

 ,:וכ ןיבוריע וניצמ ןכו ,:אמ ק"בכ אבר
 ימויבמ ברו יכה ינתמ כ"ר :ומ םיחבז
 יאנשיל דחל ,זצ ןירדהנסבו | ,יכה  ינתמ
 לכ יל יבהי ווה יאד אניברל רמאש אוה
 הירובדב ינשמ אק הוה אל אמלעד אללח
 ןישודיקבו .,'וכו אברד הימקל אתא ,'וכו
 .ימויבט יינת ,בנ

 יבוט בר ךרע .אנסיק רב ימויבמ בר
 ,אנסיק רב

 ,אלבט
 ,ר"פס ב"ב יילבמ רב אבא 'ר
 ,: גיק םיחפפ אלבמ רב קחצי 'ר

 ,אלבט 'ר
 .אק תבשכ ברד ודימלת ילבב היה

 ידצ מ"ב בר רמא אלבט ברמ יעבש
 יאלבמ 'ר ו"ה ח"פ ןיבוריע ימלשוריבו
 ,רזעלא 'רל רמא ,הכ הרומתבו ,בר םשב
 תבשבו ,בר רמא אהד איההד הנימ רב
 יילבט 'ך אחא רב בקעי 'ר רד"ה ו"פ

 .בר םשב אב רב ןינ
 הכימס לבקל י"אל הלע הארנה יפכו

 ל יבר םשב רימת טעמכ ארקנ ןכלו
 בר ימיב יכ בר ןמז םש היה אל לבא
 היה ומוקמו ,לבבב ותוא וניצמ ןמחנ
 ,איק ב"בכ ןיידה םש היהו נ"רל ךומס
 ןב הירכז 'רכ ארבוע רבע אלבט יבר
 רמאה ל"א %יאה יאמ נ"ר ל"א בצקה
 הכלה ברד הימשמ הימלש רב אנניח 'ר
 ךב רדהא ליו נ"ר ל"א ,בצקה ןב ז"רב
 : בלק ןילוחבו ,ךל אניתמשמ אל יאו
 ל"א -- היה ןהכ אלבט 'רד אנכיזפשוא
 היבייח -- לארשי יחבמ ידהב ףתתשיא ליז
 ןרטפ אלבט 'ר אהו חבטה ל"א -- נ"ר
 מ'מ ל"א נ"רד הימק אלבמ 'ר לזא --
 ₪ כ ןיבוריעכו ,,'וכו יכה רט  דיבע
 ,'וכו אוההל אזחו אזוהמל עלקיא אלבט
 יאנעמשד ונייה ףסוי בר רמא ,הע ןיבוריעבו
 ינמיז ירת םו"כע ם"וכע רמאר אלבט 'רל
 + חכ ןירדהנסבו ,רמא יאמ אנערי אלו

 ר"א



 98 אנפיק בר רב יבוט בר--ירבט

 רמא אנורב ר"א אלבט ר"א םוחנת ר"א
 ארסה ברי רב נ"ר שרד הע תוהנמבש

 ןיטיג ימלשוריב רכזנו ,אלבט 'רד הימשמ
 ןודאה םע ינתמו אדבע ןבוש ו"ה ר"פ
 ול ריזחי ןמזה הזל ויתועמ ול ריזחהל הצרי םא)
 ,(דבעה

 .'רבמ

 ,ה-דמ"פ  ר"ש ירבמ ךב יתלא 4
 'רל לאש ירבט רב בי"ה ר"פ הליגמבו
 ,קחצי

 ר"שהש .תבמ .ןב אפוד רו

 ,חדז"פ
 .יבומ

 ,ה"ה ג"פ ק"ומ" יבומ רב מד
 ,ג'ה ב"פ ב"ב | ובומ רב ימה

 .זצ תבש יבוט רב היקלח 'ר
 ..הב .תוברב יבוש רב תנע 3

 םשב רמא ב"פר הדנ רכזנ ,יבומ 'ר
 ,והבא 'ר

 דחאמ"פ ר"ב רכזנ ,קחשי כ לבו
 ,יחנ"פ

 .הנתמ בר רב יבומ בר
 םגו ,יובדחא בר םשב חא "ול היה

 ותוחאש ,אנק ב"ב רפוסי רשאכ ,תוחא

 אתא ,יבוט ברל ארפצב הסכנל הבתכ
 ל"או יכב אקו הילא יובדחא בר ויחא
 אלו ןנברמ אברוצ יחאש ורמאי אתשה
 ,ברעב יובדחא ברל הסכנל הבתכ ,ינא
 ,הנק ןורחאהש נ"ר קספו

 רודה לורג רךבכ היה .ףסוי "בה מומו
 רמא יכה ייבאל ףסוי בר רמאש ,גכ ב"בכ

 אוהה :ול ק"בבו ,הנתמ רב ינו
 היבוט בר היחלש הירבחל עקתד ארבג
 ברד הימקל הנתמ רב (יבומ בר ס"קדבו)
 ןנת הנידמ עלס וא ןנת ירוצ עלס ףסוי
 אלכור יכ אנה ל"א -- והותינת ל"א
 בר חלש :טל ןילוחבו + ליזילו ינתיל
 ףסוי ברד הימקל הנתמ בר רב יבומ
 רמא י"ר רמא יכה היל חלש יאמ ג"הב
 ,לאומש

 ךומס וריעב ןייד היהש עמשמ הזמו
 חכומ ןכו ,ףסוי בר םוקמ אתידבמופל
 ברב רקפתיאד יחבמ אוההש .זט ק"ומב
 אברו ייבא הילע ונמיא .הנתמ רב יגבוט
 ,והותמשו

 תליגמ הלטב יא ןינעל ,טי ה"ר רכזנו
 ,תינעת

 םוקמב היהש כ"ג וניצמ ותרובק םוקמו
 ,חנ ב"ב רפוסי רשאכ ,אתידבמופב ייבא
 אטמ יכ יבכש טיטח הוהד ישוגמא אוהה
 הינקודב הישפת מ"ב יבוט ברד אתרעמל
 ,היקבש ךנימ .אתוטמב ל"א ייבא אתא
 ייבא אתא הישפת רדה אתירחא הנשל
 ךותחל וכרצוהש דע היקבש אלו ושקבו
 ,ןקזה

 יהימהניפרד חירב יבוטיבה

 ארמחד אברג ול היהש : בי הציב רכזנ
 והמ ל"א ףסוי ברד הימקל אתא המורתד
 סרג ס"קרבו ,'וכו אנדיאה ןהכל ייוממאל
 ןוכנ רתוי הזו ,הנתמ ברד הירב יבוט בר
 רכונ .אל :.הימחנ ברד הירבי יבומ בה יב
 .א"קמב

 .אנימק בר רב יבומ בר
 מ"ר םרג וע  תוחנמב ךא 1: "הלנ רכמנ

 .אנסיק בר רב

 ,ינפיק רב יבוט בר
 רימת וניצמדכ לאומשד ודימלת היה

 תומביכ לאומש רמא ינסיק רב יבומ בר
 ו טי בלב + בז םירדנ הס תב כ מ
 רב" .ימויבמ בד  .ע ,םש כ תמנה
 ק"ב יבוט בר ל"צו לאומש רמא אנסיק
 יבומ בר רמא :וע םשו .ם"קד תסרגכ
 ,אנסיק רב ל"צו לאומש רמא אנסק רב
 אנסיק רב יבמ בר רמא :דק ןיבוריעבו
 'סותב אוה ןכו יבוט בר ל"צו לאומש רמא
 | ,אל . הד .: כ תטיס

 .אנסיק בר רב .יכומ בד
 וא = ,אברל ימר :טל ןישודיק רכזנ

 .ברל ימר ל"צש רשפא
 היבוט
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 ,(דיחו"פ הירכז ,היבוט) ,היבוט

 3 תוכרב היבומ רב ארסח בר

 ,: בנ ןיררהנפ היבוט רב אמח בר

 ,חכ ןיבוריע היבומ רב הבר

 היבוט

 וילע השעמה  רפוסי : גיק :םיחספב
 דיהסאו הידוחל דוגיז אתאו אטח היבומש
 ל"א = ,דוגיזל- הידגנו פ"רר הימק  הילע

 .'וכו ןיא ל"א + דיגנמ דוגיזו אטח איבומ =

 וב כ

 'ר םשב .ךמא תדא"פ ף"הק . רכזנ

 ,קחצי
 .קחצי רב היבוט

 ,קחצי רב היבומ רב הבר :חכ ןיבוריעב
 ךא היבומ רב תבית אתיל ס"קרב ךא
 .קהצי רב הבר

 .אפורה היבוט

 דמו ר ,רפסוש "מ אפ, . הר .:רבזג

 שדוחה תא הארש אפורה היבוטב השעמ
 ררחושמה ודבעו ונבו אוה םילשוריב
 ד"בל ואבשכו -- ותוא םינהכה ולביקו
 היהש עמשמו  ,'וכו ודבע תאו ותוא ולבק
 .םילשוריב דב תויה רועב תיבה ןמזב

 = יאטות ךרע .'אטומ

 .יומ
 תומואת הרלונש אייח 'ר תב התיה איה

 יתראב רבכו .: הס תומביכ יזפ התוחא םע
 ןבל הפרואמ התיה איהש ח"ר ךרעב
 ,הפוחה םדוק התמו שודקה וניבר

 ;םמיט

 ,ה"ה ח"פ תומורת םטיט רב אייח 'ר
 :,י"ה- ח"פ :ןימינ סוטיט רב הרוהי 'ר

 הרכס ה יךראע ב

 !ףיםשב רךמא ד"הר ן"פ . ואפד רכזנ

 ,יסיי 'ר ימוק יעב ח"פר תומביבו ,והבא

 ימיפ 'רד" הירכ עטוי ירך ימיט יר

 ,טחמ"פ .ר"הק

 (ןהכה) ןופרט 'ר--היבוט

 .ילט
 "ילט תב אתרמיא רפופי :בנ ןירדהנסב

 .רב אמח בר הפקא יאוה התניזש ןהכ .תב
 ,הפרשו תורומז ילבח היבומ

 .לולהמד יוריטרט
 קיל הוהש ב"הר הפ , ש"עמ רכזנ

 . ץרק שנ רב הוה אלו ,קמה"יב וגל תיבש
 .ךומס םוקמ אוה לולהמו ,יומדק אייניאתל
 ,םש ראובמכ םילשוריל

 .איירט 'ר
 א"ד"פ םשו ,וט"פס א"פ ר"שהש רכזנ

 ו קרנו רינל"פ ר"כבנ , ,וביא 'רל ל"א
 .סרג יחאל"פ ר"קיובו ,איירט 'ר אלו יביב

 הב
 .ןופרט 'ר

 וי"ה .א"פ תיעיבש ןופרט ןב ןדוי 'ר
 ,גלדא"פ ר"כיא ןופרמ 'רב יול 'ר
 .:זמ תועובש ןופרט ןב ןועמש

 .(ןהכה) . ןופרט 'ר
 יפב .ארקנ רשא הזלה םיקנעב לודגה

 לכ לש ןהיבא םשב םינורחאה תורוד
 ר"פ תומבי ,א"הס א"פ אמויכ לארשי
 ורודב ךוראו ,גלפומ רישע היהו  ,ב"יהס
 ךורא לואש אבא ורמאש :דכ הרנכ
 ןופרט 'ר ,ופתבל עיגמ ט"רו הוה ורודב
 כ רבל עינמ| מ"רו הוה ורודב  ךורא
 ויה ימ ונל עדונ אל הזה יאלפה שיאה
 היהש רוריבב עודי תאז ךא | ,ויתובא
 .תא הארו ןהכ תב התיה ומא םגו ןהכ
 ר"א .אע ןישודיק שרופמכ ונינבב תיבה
 ןכורל ימא יחא רחא יתילע א"פ ןופרט
 יאמויבו ,'וכו ג"הכ לצא | ינזא יתיטהו
 םינהכ ךאש ע"ר רמאש א"הס א"פ
 ןופרט 'ר ל"א תורצוצחב ועקתי םימימת
 יימא יחא יתיאר אל םא ינב תא חפקא
 הרזעב .דמוע | וילגרמ תחאב רגיח
 וכו ץ"ר ל"א .עקותו  וריכ ותדצוצחו
 -- להקה תעשב אלא תיאר אל אמש
 תכש ךא אוה ןכ תמאהש ט"ר ל"א

 השעמה



 (ןהפה) ןופרט 'ר

 אתיא ח"ה ז"פ הטוס אתפסותבו ,השעמה

 'יפ .אוהו םויב וב "להקה : םויב = תחת
 ל"אש זל-ךתולעהב ירפסבו ,להקה םויד
 רבכו ,לבויבו .כה"ויו ה"רב אמש ע"ר
 להקהב אמש ל"צש ןיע ריאמב םש ריעה
 הלבקב ונל שיש המ יפכ יכ ,לבויב כה"ויבו
 יאצומב תיבה ברחנש הבר םלוע ררסב
 מ"ר רמאש להקה םוי היה כ"א תיעיבש
 א"אש ןברוחה םדוק םינש 'ז תוחפה לכל
 םוי זא היה קוצמהו רוצמה ימיבש רמול
 היה ויניעב הארש דיעהשב ט"רו ? להקה
 ,ןטקל תורע ןיאש הנש גי ןבכ ם"לב זא

 .תיבה ןברוחב הנש "כ" ןבכ "יה
 דימלת היהש רמול דואמ בורק ןכלו
 ןיב ובשח אלש ףא | ,יאכז ןב ןנחוי ןבר
 םשש ןעי ,ח"מ ב"פ תובאב | וידימלה
 םילודג רתויה וידימלת השמחה 'בשוח
 היה ט"ר לבא ,וייחב הארוהל ועינהש
 לבא ז"ביר רטפנשכ םימי לוע תמאב
 ט"ראש ג"פס .הנינח אתפסותב וניצמ

 ןברמ ידיב הכלה ןיא םא ינב תא חפקא
 ,יאכז ןב | ןנחוו

 ןיב ובשח םיערזל ותמדקהב ם"במרהו
 ימיבש ןעי  ןברוחה רחאש תינשה תכ
 ובשחנ ותלועפ ימיו םימי לוע היה ןברוחה
 .ויריבחו .ע"ד הרב ה

 ,םימעפ ט"מ הנשמב רכזנ ןופרט 'ר
 םימעפ השש ,םיערז רדפב םימעפ 'מ

 ,ןיקיזנב םימעפ השש ,םישנב פ"ט ,דעומב

 .פ"ט תורהטבו ,םישדקב םימעפ רשע

 ע"ר אוה ותוקלחמ לעב בור פ"ע
 מ"פ | תומורתכ | (ולש רבח דימלת)
 ןם"מ ב"פ ש"עמ | ,ם"מ ג"פ תורשעמ

 ,ו"מ י"פ םיחספ  ,(י"מ  א"פ תוידעב :תינשבו)

 ּה"פ - תובותכ -> .ןז"מ .:,ו"מ. מפ תומה

 ומ .ו"פ ,.היזני :ן3למ  ,ברדמ יש מה
 תורובב ,ה"מ .ב"יפ .תוחנמ ,ז"מ ב"פ מ"ב

 ,ב"מ .ה"פ . .תותירב ,ם- ה, 1 עת ב
 ,ג"מ . ג"יפ-: תולהא : ,ז"מ היכה ומ
 .ד"מ ה"פ ןירישכמ ,א"מ ז"טפ

₪ 

 תמ

₪ 
 ן= ו-
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 ,ח"מ ה"פ םיאלכ םימכח םע תקולחמ
 הב .:,ב"מ ..ב"פ תבשו המ בב ומ

 םילכ . ..,ז"מ...א"יפ ... םיחבז / ,ה"מ בלב
 קמ פופ

 ,ג"פס ןישודיק רזעילא 'רו מ"ר תקולחמ
 ןופרט 'רו עשוהי 'רו א"ר תקולחמ

 ,ו"מ נ"פ האפ הריתב ןב י"רו
 ,ר"מ א"יפ םילכ עשוהי'ר םע תקולחמ
 ע"רו ט"רו ,לאעמשי 'ר א"ר תקולחמ

 ,ה"מ ד"פ תומורת ןירמוא
 הכוס ט"רו לאעמשי ' 'ר | תקולחמ

 ,ד"מ | ג"פ
 עשוהי 'רו הירזע ןב רזעלא 'רו

 ,ג"מ ר"פ םידי יחא ןופרמ והוארק
 תוכרב הנשמב תומסרופמה ויתוכלה

 ךררדב :אב . יִתייה י ינאי ?ימ"ףא- נ"מ אפ

 ימצעב יתנכסו ש"ב ירברכ תורקל יתטהו
 יתמ ינכאת ט"רא .וט תומביב) םיטסלה ינפ
 היהש ינפמ אלו ,הנאשאו ידיל תכה תרצ אובת

 ד"פ תיעיבש ימלשוריב ורמא יב ש"ב ידומלתמ

 .(ש"בב גהנ ולא םירבד ינשב ךאש ב"ה

 .תובר תושפנ ארוב א"טר ח"מ ו"פ םש
 שעמ ...ינישרב ." המ ש"עמ

 תא ןידופ ןיאד) תוסיעל וקלחתי ואמטנש
 .(םיבלכל ןליבאהל םישדקה

 ןיא ב"מ ב"פ תבש

 ,רבלב תיז ןמשב
 ונלאג רשא ל"צש ו"מ םיחספ

 .וניתובא תא לאגו
 -- השמחמ דחא לזג ו"מ ו"טפ תומבי

 נ

 ר'ּפ
4 - 

 אלא | ןיקילדמ

 וזה

 .קלתסמו ןהיניב הליזנ חינמ
 אלו = ןמז . ועינה  ב"מ "ה"פ" קרבה

 ,המורת לכה'הל ןינתונ א"מר ואשינ
 אלש תואצוי ולאו ו"מ ז"פ םש

 ,תינלוקה ףא א"טר -- הבותכב
 .ןהבש לשוכל ונתני ב"מ ט"פ םש

 ריזנ .ןהמ .דחא ןיא \ ה"מ היפ | לוג
 י(האלפהל אלא תוריזנ הנתנ אלש)

 .רהמיל םירזממ ןילוכי  ג"פס ןישודיק
 תושהב ,קיזמה .רנש ה"מ ב 3

 .םלש קזנ םלשמ קזינה
 מ"ב
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 ימדב שמתשהל רתומש ז"מ ב"פ מ"ב
 דול ירגתל הרוהש ג"מ ר"פ םשו ,הדיבא
 ,חקמל שילש אוה האנוההש

 שרוחב הקדל ןירוקש םפרופמה םשה
 ,ג"'מ א"פ הרפ ט"רמ אוה םגלפ ג'י
 לככ ה"ה -- ארטסולג ושארב שיש רגנ
 ךות רבוסש .דכק תבש ורמא הזמו) םילכה

 ,ד"מ א"יפ םילכ  ,(ימד ץוחלב חתפה

 ,וטלק תבש וניצמ אתיירבב ויתוכלה
 דל :בל הכוס ,,וב ה"ר | ,,חיק םיחספ
 ,;חפ ןיטיג ,:בכק תומבי

 לודג קלח חקל ןופרט 'רש ףא הנהו
 וניצמדכ ג"רד תואישנ תחת הנבי ירדהנסב
 שמא אב אלש ט"רב השעמ :בע םיחספ
 מ"מ ל"א ג"ר ואצמ תירחשל ,דמ"הבל
 הדובע ל"א רמה"בל שמא תאב אל
 ב 1ןינמ -זזהזב \ הרובע .יכו ל"א . ,יתרבע

 .זנ םיחבז ןכו .,'וכו יתלכא המורת ל"א
 םרכב םימכח ינפל הלאשנ הלאש וז
 אתלכמבו ,רמאו ט"ר = הנענ - -- הנביב
 ןיבשוי ויה םינקזו ט"רש עפיו 'סמ חלשב
 הנביב היה ןכו ,הנבי לש ךבוש לש ולצב
 אלש ףאו ותואישנמ ג"ר תא ודירוהשכ
 רייפי שרי רכז לפא ;חכ תוכרבב הכוג
 באומו ןומע ורמא םויב וב ורמאש ג"מ
 ינע רשעמ מ"ר רזנ תיעיבשב ןה המ
 לאעמשי ע"באר ל"א ,ש"עמ ע"באר רזגו
 -- הניש יחא ןופרט --- יתינש אל ינא יחא
 ,יחא ןופרמ לע בישמכ ינירה עשוהי ר"א
 הנכה . "םויב וכ,.וב רמאנש לכש .עודיו

 ,תואישנל .ע"באר תא . ובישוהש םויב
 תא וצעייתנשב רשא תאו ,חכ תוכרבכ
 יריתא רהב אלי ג"ר תחת  תונמל "מ
 רישעו ןהכ היה אוה םגש פ"עא ןופרט

 רמול דואמ בורק ,רודה לודנו .ןקזו לודג
 חפקא דימת רמאו ןרפק היהש וניצמש ןעי
 זי תבש ,א"מ ו"טפ תולהאב ינב תא
 ללקמו תחכתשמה הרות לע היה רעטצמ י"שריפו)

 אמוי ימלשורי ,,גי םיחבז | ,,זמק (ע"א
 ירפס ,ג"פס הגינח אתפסות ,א"הס א"פ

 (ןהכה) ןופרט 'ר

 סח אל וינב ייח לע םאו ,זל ךתולעהב
 ,אישנל ודימעהל ןיארייתמ ויה | ןכל

 יתבר הלכב ורמאש ומכ רשפא דועו
 חבשה ורמאש הזו ,כ"ב ןרזפ היה אלש
 היל תיא יאד רישע אוהד. ע"באר לע
 ,חלפו לזא אוה רסיק יבל יחולפל

 ןישודיקכ םירבדמה ישארמ דימת היהו
 -- ןיבוסמ םינקזהו ט"ר היה רבכו :מ
 :חכ ק"ומו ,לודג השעמ רמאו ט"ר הנענ
 'ד וסנכנ לאעמשי 'ר לש וינב ותמשכ
 ,ץ"רו ע"בארו ג"הירו ט"ר ומחנל םינקז
 ןירדהנס ןכו ,רבדמה שאר היה ט"רו

 םינקז 'ד ופנכנ רזעילא 'ר הלחשכ ,אק <
 ןיטיג ןכו ,רברמה שאר היה אוהו ורקבל
 ט"ר הנענ א"ר לש ותריטפ רחאל ,גפ
 ,ט"ר הלחת רכזנ ,וע אמוי ןכו ,הלחת

 ם"רו "יבר, וארק יעדומה רזעלא 'רו |
 ךלה תבה תרצ ןינעב ןכו ."יערומ,, וארק
 כוד 'רל ע"רו ע"בארו עשוהי 'ר םע
 תומבי ימלשוריב שרופמכ םינכרה ןב
 ומכ וילע ארק סינכרה ןב ד"רו א"פס
 איבמש הדגהב ךאו ,ע"באר לע ארקש
 ם"ר רכזנ קרב ינבב -- א"רב השעמ

 ,הנורחאב
 רול ריעב היה עובקה ומוקמ לבא

 מ"בכ שירה םש היה אוהו הדוהי םורדב

 :חי הנינחנו דולב ט"ר הרוה נ"מ ד"פ
 לארשי לכ ואבו דולב אסכלא תמש השעמ
 :מ ןישודיקבו ,ט"ר םחינה אלו ודפסל
 תיילעב ןיבוסמ םינקזו ט"ר היה רבכו
 ןמק י"רא ,כ הליגמבו רולב הזתנ תיב
 תא םינקזו ט"רמ הלעמל יתארקו יתייה
 השעמ ט"מ ג"פ תינעתבו ,דולב הליגמה
 םרוק םימשג ודריו דולב תינעת ורזגש
 ,מ"וי ושעו ולכאו ואצ ט"ר ל"א | תוצח

 105 רצ הנשמה יכרדב רעשי הזמו
 'ר תריטפ רחא םש ותבישי עבק ט"רש

 תמא אלל הזו ,דולב היה רשא רזעילא
 ארק ןטק היהשב הדוהי 'ר לש ותודעמ
 הזמו דולב ט"ר ינפל הליגמה תא זא

 ונא



 27 (ןהכה) ןופרט 'ר

 הדוהי 'ר יכ דימת םש היהש ןיאור ונא

 עודיו ,םהימי לכ קהבומה םדימלת היה
 ,ג"ר תריטפ ירחא רטפנ א"רש

 ט"ר בשומש הנוכנ הרעשה פ"ע לבא
 היה א"ר תבישיש פאו .,רולב .רימת היה
 ושע ..םימכחהש .עודי - לבא - דולב בג
 אלקש םושב אבל אלש םהיניב רשק
 ,ס"לב םש היה ט"ר םגו ,א"ר םע אירטו
 ט"ר םש היה ורקבל ואבשכ וניצמש ומכו
 המש עבק א"רש ףא ןכל ,,אק ןירדהנסב
 ריעה ינינעב ברעתה אל לבא ..ותבישו
 םעפכ .ךלוה היה .ךאו :שירה מלה ₪
 לש עבק תבישי רשאכו ,הנביל םעפב
 עשוהי 'רה וא = ,קרב. ינבב הוה עמ
 ,הנביל ןיצבקתמ ויה םלוכ לבא ,ןיעיקפב

 ,ע"רב ולש רבח רימלתב קבד ט"רו
 היה םא ארמגה קפוסמ :דפ תובותכב יכ
 "אביקע , דימת וארקו וריבח וא ובר ט"ר
 ןישודיקכ םייחה ןמ שרופכ ךממ שרופה לכ
 ירפס ,א"הס א"פ אמוי ,,גי םיחבו ,:ופ

 לודג .דובכ וב = בחג :ע"רו לה תש
 לטינש הרפב .השעמ ד"מ ד"פ .תורובבכ
 םימכחו ,םיבלכל ט"ר הליכאהו הלש םאה
 ךרומח הכלה ט"רא ,הרישב איהש ורמא
 רוטפ "ןופרט יבר, ע"ר ל"א | ,ןופרט
 תוחנמבו ,'וכו ד"בל החמומ התאש התא
 רמא -- היל אישק אקו ט"ר ביתי :חס
 ט"ר קתש -- הימחנ ןב  הדוהי  וינפל
 ,הרוהי ,ע"ר ל"א ,הדוהי לש רינפ המ
 םא ינהמת +ןקז תא תבשהש ךינפ ובהצ
 ,היה ןכו ,םימי ךיראת

 אוהה ..רורה ...ילודנ .לב וה . ימלפ
 םינקו 'רב השעמ ד"פ תוכרב אתפסותכ
 עשוהי 'ר לש רעש תיבב ןיבשוי ויהש
 ,יאניכח .ןכ . .אנונחו .. ,איתמ ב הקש
 ויהו ינמיתה | ןועמשו יאזע ןב ןועמשו
 .ןופרט 'ר .ןהל הנשש המב ןיקוסע

 םשובה הדוהי 'ר לש ונב איעשוא 'ר
 :הנ ןילוחכ ט"ר םושמ ע"ר ינפל ריעה
 'ר סרג ח"מ ה"פ תיעיבש אתפסותבו

 (כ+
- 
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 ,םשובה היעשי ןב .הדוהו
 הרפ אתפסות ט"ר םושמ רזעלא 'ר

 ,אי"פ
 םג קהבומה ..ודומלת .. .היח ..,הדוהו ד

 ןטק ּהדוהי ר"אש ,כ הליגמכ ותונטקמ
 .ט"רמ .הליעל הליגמהכ יתארקו יתייה
 ןיבשוי ונייה א"פ י"רא :אק תומביבו
 הוה ..ייר .+ ממ .םירדנבנ "רבו תק כנתל
 ךינפ .םויה .ט"ֶה . ל"א . ם"ה .הימק . ביתו
 .'ובו .ךידבע.. ואצי ,. שמא, ללא ,ןיבוהצ
 תיילעב וניתבש א"פ י"רא :םכ תבשבו
 .םינקזו ט"ר םש היהו -- דולב הזתנ תיב
 .אבש א"אב השעמ י"רא :המ תורוכבו

 :ששו שש וילגרבו וידיב רתי ט"ר ינפל
 ,לארשיב וברי ךתומכ ל"א .דכ

 ח"פ םיעגנ אתפסותו ב"ה ב"פ הטוסבו
 ינב ל"א ט"ר לצא -- היה יתבש י"רא
 ,םירבד 1 ונממ -יתרמלו. ----ילהכמ ול ץת
 ונממ הכלהל :םירבד הדוהי 'ר רפסי ןכו
 תיה..השעמ . ירא: :ר"מ . ,ר"פ הבופ

 ו"מ ו"פ םירדנבו ,ןוכתמ אלב ט"ר סנכנו
 ט"רא י"ר  ,ילע ט"ר רסאו השעמ י"רא
 חל ייהדנ . ,,אל " הבוס | בם ברש
 ,ו"פ  תבש ה"פ | תיעיבש "אתפבביתבו

 השעמ הדוהי 'ר רפסי ה"פ | תורוכב
 .ןופרט "רב

 ןקז היה ס"לבש ףא ילילגה יסוי 'ר
 רבר,. .היתש .. התנא רנוצמ כ ( ככ

 ךאו = ,לילגב היהש ןעי לבא | ,ע"בארר
 שרופמכ הנביב םימכח ינפל אב כ"חא
 רוכב הנביב םרכב הלאשנשכ ,זנ םיחבז
 היה -- רמאו ט"ר הנענ ,לכאנ המכל
 ינפל רמה"בל אבש רחא רדימלת םש
 ! ובר ל"א . .ומש | גה'ירו  הלחת .םימכח
 .ם"ר . קלתסנו | ע"ר ץפק 0 למ
 ירפסבו ,ינב ט"ר .וארק במדחרק ירפסבו
 ליאה יתיאר וילע ם"ר רמא | גלדתקח
 ןמ אב םיזעה ריפצ הנהו ,ע"ר הז חגנמ

 ,גה"יר .הז...פהעמה

 יה ,בג"פ יאסר ט"ר םשבכ ןועמש

 תומורת



98 

 ,ו'ה א"פ הליגמ | ,א"ה ז"פ = תומורת
 יתאבו -- א"פ רמא ירוזש ןועמש 'ר

 ,אל תוחנמ ט"רל יתלאשו
 .; בס םיחבזכ וינפל ודמל היתחא ינב ןכו
 האישנ הדוהי 'ר וניצמ אי תורוכבבו

 'רד הימקל היררש רומח רטפ היל הוה
 רמאנ םג םא יכ אוה אלפ רברו ,ןופרמ
 ןכ רמול א"א אישנה הרוהי 'ר אוהש
 ,הפ מ"ב שרופמכ ם"ר תא האר יברש
 אובמ רפסבו ,ודכנ תא ךא אצמ יברש
 הדוהי 'ר ל"צש רעשי 109 רצ הנשמה
 ,יתעדמ יתנוכ ןכו האישנ יבד אניירומ
 החי יר כי תפא אלל" הויםנ ' לבא
 ךא האישנ יבד אניירומ תויהל הלעתנ
 אשואב אישנל ג"בשר םקוהש ירחא
 תסרג רתוי הארנ ןכלו ,וכרעב ראובמכ
 "האישנ יבד,, ךא סרוגש ז"טפ חרפו רותפכ
 ןהכ היה ט"רש ןעיו ג"ר תיב לע יאקו
 .תמא הזו ,ול וחלש ןכל

 .ותודיסחו וגורזפ לדונו ותרישע
 ,הטד לפ ריק ייפ ותבר הלכ/םפב

 היה אלו לודג .רישע היה ט"רש רפוסי
 ע"ר ל"א א"פ ,םיינעל תובר תונתמ ןתונ
 ל"א םיתש וא תחא ריע ךל חקא ךנוצר
 ,בהו .ירניד םופלא ה ם"ה ול. .ןתנו .ןה
 ואצמ םימיל | ,םיינעל ןקלחו ע"ר ךלה
 חקל ,וריבע .תורייעה הנק םא ל"א ט"ר
 עיגהש דע ארוק היהו םילהה רפס ע"ר
 רמאש הזו | ,םינויבאל  ןתנ רזפ קוספל
 האמ ול שיש לכ רישע הזיא :הכ תבש
 .םידבע האמו תודש האמ םימרכ

 רשאכו ,ותתווע ריכה האלהו זא ינמו
 יוחס ייפ | ,תושפכו = ימלשוריב ד. הפופל
 שלש שדיקו ם"ר םירעה ןובער .תנשבש
 ףוסבו ,המורתב ןליבאהל ידכ םישנ תואמ
 הנשו: בשיש  'ט"רב השעמ = נ"רח תוכא
 הילע הוצ וינפל הלכ .החבעו רידימלתל
 ותשאלו ומאל רמאו ותיב ךותב הסינכהו
 תיבל ךלתש דע הוטשקו הוכסו הוצחר
 ,הלעב

| 

 (ןהכה) ןופרט 'ר

 לכא א"פש וילע רפוסי ,בס םירדנבו
 תועצקמה ולפכוהש ןמזב םינאתמ מ"ר
 בשחו םדרפה לעב אבו (לכל רקפה םה זאש)
 הצרו קשב וחינהו ולטנו בנג אוהש
 רמאו ןופרמ 'ר ארקיו ,רהנב וכילשהל
 אוהה עמש | ןונרוה הזש :ןופרטל ול יוא
 לכ רעטצה ט"רו .קרעו היקבש ארבג
 הרות לש הרתכב שמתשהש לע וימי
 רפוסי ב"פ הלכ 'סמבו .(םימדב וסייפ אלו)
 תועיצק לכא ט"רש ,טעמ רחא ןושלב
 והכהו וריכה אל םיראהו ולש סדרפמ
 הארש ןויכ םולכ ול רמא אלו הלודנ הכמ
 ל"א ,ןופרמ ךל יוא רמא האצוי ושפנש
 שלתו דמע ,ןה ל"א ט"ר אוה התא
 ימלשוריב אוה ןכו | ,'וכו קעצו ורעשב
 .ב"הס ר"פ תיעיבש

 שוב=אלו = ולגרל רנ  התיה | תמאה
 א"פ אמוי ימלשוריכ תמאה לע תודוהלמ
 ייפ הציבו -,חכשש ע"רל הרוהש א"הס
 סנכנ עדי אל אוהו ותוא ולאששכ ה"מ
 .לאשו ד"מהבל

 רפוסי רשאכ ופוגב םג םייק םא רביכ
 הימיא איעב תוהד תמיא לכר : אל ןישודיק
 ,הל אקילפו ןיחנ היה  הירופל קסימל
 ,הילע תתחנ הטמה ןמ דריל התצרשבכו

 הצק דע התיה תוירעה ןמ ותריהז
 יב ורהזה רמאש :אפ ןישוריקכ ןורחאה
 רימלה ותוא וילע גלגלשבו  ,יתלכ ינפמ
 ,ותומח םע ףוסבל לשכנ

 תובאב וניצמ הדגאב םירקיה וירבד
 הכאלמהו רצק םויה רמאש ומ"מ ב"פ
 הברה " רכשהו םילצע םילעופהו הבורמ
 ,רומגל הכאלמה ךילע אל  ,קחוד ה"עבו
 םא | ,הנממ לטבהל ןירוח ןב התא אלו
 ,הברה רכש ךל 'םינהונ הברה הרות תדמל
 ךל םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו
 .'וכו עדו ךהלועפ רכש

 ה"בקה הרשה אל רמא ב"יפס נ"רדאבו
 ,הכאילמ ושעש דע לארשי לע ותניכש
 ,הלטבה ךותמ אלא תמ םדא ןיאו

 הדנבו



 וא ישתי ד --ריאו

 בטומ ,ץצקת המאל די :גי הדננו
 םשו ,תחש ראבל דרי לאו וסירכ עקבת
 ילובקלד ג"עא אשיב אנשיל יאה רמא ,אס
 ,יעבימ היל שחימ יעבימ אל

 רמאש דע כ"כ היה לארשיל ותבהאו
 ונדשב) ןירדהנסב היה ולא א"פס תוכמ
 ךאו .םלועמ םדא גרהנ אל (תושפנ יניר
 האנשה תילכתב אנש םיעודיה םינימה תא
 םאש ינב תא חפקא רמאש ,זטק תבשכ
 (םהירפפ) םתוא ףורשא ינאש ידיל ואבי
 ףדור םדא וליפאו ,םהבש תורכזא תאו
 תיבל סנכנ ושיבהל ץר שחנו וגרהל וירחא
 וללהש ולא לש ןהיתבל סנכנ וניאו ם"וכע
 לכונ םירקי םירבד המכו  ,ןירפוכו ןיףיכמ
 ,הזמ .דומלל

 | לש לג ראותב רתכתנ םנח לע אלו

 ח"יפ .נ"רד תובאו = קפ ימה

 ויפמ לגלגתהל ליחתה ויפ חתפש ןויבש
 ,תוילגרמו תובומ םינבאכ תומכח ירבד
 טדא"צפ ר"בב תוחצה ד"ע ורמא רשאבו

 רמוא היהש העשב רמוא יארוהנ אבא
 רמוא היה מ"ר ינפל ןקותמ רבד םדא
 וניאש רבד רמוא היהשכו ,חרפו רותפכ
 (ילש הניבה) ינב דרי אל רמוא היה ןקותמ
 ,םכמע

 .היתרגבג ריגב רתע

 רפוסי א"יהס ד"פ תומבי ימלשוריב
 ךותב ותשא תוחאל רמאו ותשא התמש
 ,ךתוחא ינב תא ילדגתו יסנכתה  לבאה
 ,:אפ ןישודיקכ ונב תוא אישהל הכז ןכו
 | :זמ תועובש ו ןב ןועמש | וניצמו

 | ול היהש וניצמ ןכו ,ונב אוהש רשפאו

 הירתאל עלקיא וי .הפ מ"בפ תב
 | קידצ ותואל ןב ול שי םא לאשו ₪מ"רד
 -ןב ול ןיא ןב ל"א ,וינב תא חפקמ היהש
 | יא ל"או בטומל וריזחה יברו ול שי תב
 ,היב .רדה יתרב .ךלי אנביחוי הש | מ
 ,ללכ הבסנ אל ד"או השריגו הבסנ ד"א

 'ה עלב 'פ ר"כיאב ךא וניצמ ותריטפ
 ,תוכלמ יגורה ןיב = ותוא ובשחש שיש
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 ,הנפרח א"ר תא ט"ר תחת ןיבשוחש שיו
 .םהל קפס היהש ןיאור ונא הזמו

 םיעבשמ רתוי יח היה הרעשה פ"עו
 ןמזב היהש ליעל ונראב רשאכו הנש
 םג יח ותוא וניצמו ,'כ ןב ךרעל ןברוחה
 םישמחכ ךרעל רטפנו רזעילא 'ר רחא
 ,ןברוחה רחא הנש שלשו

" 
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 .(דיחג"פ םירבד  ,השנמ ןב ריאי) ,ךריאי

 ,:ופ תומבי (אנת) ריאי ןב הדוהי 'ר

 ,ד"ה ג"פ תינעת ריאי ןב עשוהי 'ר

 .ערונה ריאי ןב סחנפ 'ר

 ,האיניסאי

 4 ה .הצופיהאמוסאי ,ךבו יסויוה

 .:זמ תורוכב האיניסאי רב ןועמש 'ר
 אבומש אוהו םוקמ םש אוהש רשפאו

 ,איניתסוימ ח"ר ,ביק םיחבז

 .(א הושאי
 .(ידו"פ הירכז ,הינפצ ןב הישאי)

 םשב ארקהל הכזש הוה לודגה אנהה
 אל לודגה הישאי 'ר וא הבר הישאי 'ר
 ךא = ,ויתובא ויה ימ םוקמ םושב אצמנ
 לודג םדא היה ויבא םגש ונל עודי תאו
 םושמ רמוא הישאי 'ר ,דנ םיחספכ הרותב

 'ב רוע הכזו  ,רימשהו ליאה ףא ויבא
 םשב ארקהל ןתנוי 'ר וריבחו הישאו
 'רש | עודו יכ ,לאעמשי | 'רד 8
 ןטק קונית ןברוחה תעשב היה לאעמש
 ןיטיגכ ואדפ עשוהי 'רו ימורל הבשנש
 ,הודה .לוהג .רבב .זא היה .קשפהי לתו יב
 לכמ טעמב ריעצ לאעמשי 'ר היה כ"א
 יפכו ,ע"באר תלוז אוהה רודה ימכח
 םהירחא םימי לאעמשי 'ר ךיראה הארנה
 :תכ .ב"בכ אשוא יכלוהמ .היה אוה יכ
 בור וגרהנש כ"תאו רתיב תמחלמבו
 ךומס בשייתהו אוה ךלה לארשי ימכח
 קספ אל ורמאש :דס תובותככ םודאל
 ךומפ היהש לאעמשי 'ר אלא ןירועש

 םודאל
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 ס"לב זאו הכפהמה ךותמ לצינ ןבלו םודאל
 .ןתנוי 'רו הישאי 'ר ולצא ודמל

 'רש שרופמ ג"פ ב"ח ג"שרד תרגאבו

 לוו י"א רב התנוי .'רו "לבבי הנה ישאו
 םתה ןיב .יאנת אכיא הוה אכה רתבו
 'ו אתיא ןיסחויב) ןתנוי 'ר | ןוגכ (י"אב)
 ןועמש 'רו (ילבב היה נ"ר יב ס"ט אוהו ןתנ
 יר וגב .(לבבב), ,אכה ןיבו ' בר. ינב  גיהנ

 ,ל"כע ,לצוה ןמד הישאי
 היכה א הב .היהש *ןתפו ,/'ר, ןבלו

 הכלה ל"אש :ע ןילוחכ יאזע ןב תא רוע
 היהש הישאי 'ר לבא ,לאעמשי 'ר םשב
 ימכח לכ תא טעמכ ריכה אל לבב רב
 םע לאעמשי 'ר תא שמישו ,אוהה רודה
 ךומס בשייתהשכ וימי ףוסב ךא ןתנוי 'ר
 = .םודאל

 הנשמב ןתנוי 'ר רכזנ המל ץרותי הזבו
 ןעי = ,הישאי 'ר אלו ט"מ ר"פ תובא
 רדיס רבכש רשפא רודה לודג השענשכ
 םיכירצ ונא ןיא ןכלו ,הנשמה תא יבר
 ,ויה ןתנוי 'רו .הישאי 'ר ינשש רמול

 תא שמשל דוע הכו לבבל רוחשכו
 ורפסב ה ךיביצנב = הר תכ" ב הרוח" ר
 יל חס םירבד 'ג הישאי ר"א אלדאצת
 יתאבשכו -- םילשורי ישנא םושמ אריעז
 לע הריתב ןב ירי נפלו םירבדה "יתצרהו
 ימלשוריב אוה ןכו  ,'וכו יל הדוה םינש
 ולפנ הכ הטוסבו = ,ו"ה . ח"פ  ןיררהנס
 הישאי 'ר רמאש אבומ םש יכ םיתועט
 יתאבשכו םילשורי ישנאמ אריעז יל חס
 םושמ יריעז ל"צו | ,םורדבש יריבח לצא
 ,יתובר לצא יתאבשכו םילשורי ישנא
 ינפל יתמנ הישאי ר"א גכק-תקח ירפסבו
 ירדותלולב רב היה בו :הריתב וב =
 ,ח ם, אב א הלבב  ,,הכ תכשב תב
 עשוהי 'רו ןתנ 'ר תקולחמ חרק ירפסבו
 קחצי 'ר םע קלוח ןכו  ,הישאי "רו ל"צו
 אב אתלכמ ,דידהאר ירפס | ,,המ ריזנכ
 עי בי .םוברבכ ארס ו תו םעו = ,ז "מפ

 ,םכרעב ראובמכ םילבב ויה ןתשלשש

 (א הישאי 'ר
 הורה ה

 -- .רמוא הימחנ 'ר וניצמ .,רנ םיחספבו
 הדוהי 'ר -- ויבא םושמ רמוא הישאי'ר
 'ר  י"באר תקולחמ | ,זל .הטוסבו ,רמוא
 אבא םע קלוח ,טיק ב"בו ,יברו הישאי
 ,ןנח

 ןהנוי'ר וריבח היה לודגה ותגולפ רבו
 ו כרב ,,חו..הָניגְח .,גזג .אמויכ
 :ךצ ,דג.מ"ב ,,י .ןישודיק ,:גמ .,רכ .המוס
 ,('ובו ללקי רשא שיא תמסרופמה תקולחמה)
 וו ומ נרמ : ג .ןירדהנס | ,.זיק ב"ב

 םימעפ המכ ןכו ,םימעפ הברה אתלכמבו
 ,ירפסב

 רמאש ,ולק ןילוח וניצמ ע"פב ויתוכלה
 ןצרחנ הרועשו הטח ערזיש דע בייח וניא
 ןושלב פ"שב םימעפ המב אבומו) די תלופמב
 .(: בב  תוכרבכ יבס תלת ינהכ אמלע גוהנ

 הלבאש המהב אינתד :בב תבשבו
 םירדנבו  ,רךיתמ הישאי 'ר --- ןינישרכ

 ,ריתמ הישאי 'ר אינת ,טמ

 א"פ תועובשב א"פ רכזנ אתפסותבו

 ירפסבו ,םימעפ גל ךרעל אתלכמבו ,ד"ה
 'ב י"פ .םישודק ארפסבו ,םימעפ הברה
 .םימעפ

 'ר םשב | הדו"לפ םילהת 'דמב רכזנו
 םרס רמאש רקיה ורמאמ לודגה הישאי
 לא יררהכ ךיטפשמ לע ךתקרצ בותכה
 לע ןישבוכ םירההש םשכ ,הבר םוהת לע
 םלועה תא ףיציו הלעי אלש ידכ םוהתה
 'וכו תונועה תא תושבוכ תוקרצה ןכ

 הישאי 'ר :אע תוחנמ י"שרב אוה ןכו
 ,לודגה

 נ"רד תובא וניצמ | וייחב | ויתורוקמ
 שרח ןב איהמ 'רו הישאי 'רש א"פר
 הישאי 'ר שריפ הרותב םהינש וקסע

 ומכ אוה) !יבר שרח ןב מ"ר ל"א א"דל
 -- םייח םיקלא ירבד בוזעל ךל המ (ומ
 ויה הרותב ןיקוסעו ןיבשויש ז"כ ורמאו
 ןהשכ ןימוד ןירטפנשכו | ו"לז  ןיאנקתמ
 ,ןהירוענמ ןיבהוא

 [ ו רוה .ריעב | שיר היה . כ"חאו

 ץיבההו



 (ב הישאי 'ר

 ,אס ןיטיגכ הברה הרות םש ץיברהו
 (ברד רבח דימלת) אנהכ בר לזא א"פש
 ארתאמ ל"א ארבג אוההל אייזח לצוהל
 דוסי קידצו הילע ירק + תא הישאי 'רד
 ישנא לבש דע כ"ב הרות ץיברהש 'ופ) םלוע

 ןירדהנסבו ,(היטרפל הרותה יניד לב ועדי וריע

 דימת ןיארקנ ויה ןכ) הישנמ בר רמא ,טי

 תוע רב (וכמסנ אלש ןעי םילבבה ימכח

 ןימלע תיבב הבר הישאי 'ר תא יתלאש
 ב"ח ג"שרד תרגאב אבומ ןכו ,לצוהד
 ,לצוה ןמד הישאי 'ר וארקש ג"פ

 ,יבר םדוק רבכ רטפנ הארנה יפכו
 יברד הישפנ חנ יכ ,בע ןישודיק שרופמכ
 -- לבבב אכיא איטסד אתריב רמא
 היה כ"א ,הישאי 'רב יחא 'ר והניתמשו

 ,לכבב שירה ונב זא

 ב הית

 .אע תוחנמו :ול ןישודיקבו טי המוסב
 אל הירדד הישאי 'רל רזעלא 'ר + ל"א
 אהל יל תשרפמד דע ךערכא בתיה
 הישאי 'ר הטוסב י"שריפו  ,'וכו אתלמ
 תדפ ןב א"ר לש ורודבו אוה ארומא
 רב אנת היהש הישאי 'ר היה דועו

 'רל רמאקד ונייהו | ,ןתנוי 'רד אתגנולפ
 הישאי 'רל אמית אלד הירדד הישאי
 יכה היל ארמימל אערא חרוא ואלר ןקזה
 י"שריפ. ןישוריקבו ,היה ונממ ןקזו לודנש
 ןיבהל שיו ותומכ ארומא ורורב היהש
 הישאי 'ר היה. א"ר .. .ימוב  ןיידעש .ןאבמ

 ךירטציא יכהל םייק ןתנוי 'רד היתנולפ רב
 י"ר יקופאל הירדד .הישאי 'רל ינתימל
 'ך יקופאל תוחנמב י"שריפ ןכו ,אשישק
 ,אנת אוהש לודגה הישאי

 וניבר לש וילגר תופכ תחת ינא רפעו
 'ר לע תועטל רשפא ךיא לבא | ,שודקה
 לאעמשי 'רד ודימלת זויהש ימ | הישאי
 לעב - רימת היהש ימ 7 ,הריתב בל
 הישאי 'ר לע = ,ןתנוי 'ר לש ותוקלחמ
 רמולו שרפל ךרצוהש %א"ר ןמזב היהש

 הרוי תמאה לבא | ?הירדד' קיו
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 הישאי 'ר א"ר ימיב זא היהש | וכרד
 :גל ןיטיג שרופמכ אשואב שיר היהש

 הישאי 'רד הימק ןניוה יבס 'ה ח"בברא

 ודימלת היה ח"בברש עודיו ,אשוא ןמד
 הישאי 'ר א"ר וארקש המו | ,ןנחוי 'רר
 ךורעב אבומדכ אוה שוריפה ם"לב הירדד
 ,וליג ןב היהש רד ךרע

 'ר דימלת תמאב היה הז הישאי 'רו
 ר"א הישאי ר"אש | ,חכק ןילוחכ ןנחוי
 'רש שרופמ ג"ה ט"פ םיאלכבו | ,ןנחוו
 רפוסי "פר תינעתבו | ,ובר היה ןנחוי
 יאליע רב םוחנת 'רו ארבז רב אב 'רש
 'ר שרד -- אתינעתל וקפנ הישאי 'רו
 אכה תיאד ןיגב -- וששוקתה הישאי
 'ר יבג אשיב אנשיל ילע ורמאר שנ ינב
 'ףו (אבא .רב) .איית 'ר ןמת הוה -- ןנחוי

 אוה ןכו .ןול ןילזאו ןומקו ימיא 'רו יםיא |
 ןגהוי ";ר., .םע ב: .קלוחו . ביפ תיסואב
 ו"פ םירדנו א"ה ג"פ ןיבוריע ימלשוריכ
 ,א"ה

 הלחכ יאני 'רמ דוע לביקש רשפאו
 םשב הישאי .יר ..םשב .יבמ \?רי תלה ביפ

 אבומ רמאמהו ,א"רכ הכלה יאני 'ר
 יהיםשב | יבמ "רי הרא"ה בפ תמוהתב

 הזמו = ,א"רכ הכלה יאני 'ר יב | הישאי
 הישאי 'ר םתסש ימלשוריה אובמב רעשי
 ל"צש האר אלו ,יאני 'ר לש ונב אוה
 ,יאני 'ר םשב

 ירל ; .רמא . הושאו 'ר :.רטאי  ךתפמ]
 ח"ה ד"פ ז"על ותנווכו ,אייח רב ןועמש
 הוה אייח רב ןועמש ,םש ימלשוריה ל"זו
 השוע יתמיא ירכנ בר רב | אייחל ינתמ
 בר קיפא ,ז"ע בימב עדוישמ ל"א ךסנ ןיי
 ,'וכו רמא תאד ארה ר"א אתלכמ הישאי
 בר קיפא ל"צו םש ס"מ אוה תמאבו
 הישאי 'ר,, הזמ השענו "אתווכמ הישאר,

 ןועמש ךרעב יתכראה רשאכ "אתלכמ
 ,אייח רב

 לאשש אריעז 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,א"ה ח"יפ תבשב הישאי 'רל

 יה
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 הישאי 'רל  תיליאש רמא יגח 'ר
 ומשב . רמא היה .ב"פ :תובבב ימלשוריב
 ;חכ .תותירכ ה ואב אמו"
 ,א"פס הלרע | ,(תצבוקמ

 וירס\ מ, תוכלב .הישאי ר"א(. יבמ ה

 הנתמ רב יבוט בר .טכ הרומתבו) :הס אמוי

 ב"פ הלח ,א"ה א"פ םילקש ,(הישאי ר"א
 ;ח"ה

 ולה ןב ןתכי ירי לה אפ ןירההנסבו
 ירםשב יבמ י'רדייהתרב .רב .ימדובא "'ר

 ,הישאי
 איפר הבוס משב אחארב .בקעי 'ר
 םילהת 'רמ ומשב ןומיס רב הרוהי 'ר
 ," לפ

 הישאי 'ר ךיראה הארנה יפכו

 ללבל עינהו היטדי 'ר לדנשצ "ןניפסהכ
 תיעיבשכ םייחב הישאי 'ררוע היה הארוה
 לאשו אתא אפידר רב קחצי 'ר ר"ה ט"פ
 התאו ךינפל תוירא אה ל"א הימרי 'רל
 ,הישאי 'רל לאשו אתא + םילעושל ליאש

 'רש ג"ה ט"פ םיאלכ רפוסי ותריטפו
 ל"א -- ןירווח ינושבלא ריקפמ הישאו
 ל"א = (ןנחוי 'ר) +ךבר ןמ בט תא המו
 ?ישעממ שוב אנא המו

 ואי בר
 ברג הישאי בה בכ .ביבב  א3ריריטלת

 ,יעובקאל (וליפא) אבר והל ארש אידבוע
 והנינ ןנברר ,ןויכ | ם"ם  אתכלהכ אלד
 ינת :וט תוכרבו ,והייפריגמ ודרטל ותא
 "קר 'תסרג ."/אברד /הימק | .היעשוא 'ר
 אסרג איהו ,אברד הימק הישאי בר ינת
 .תיתימא

 הישאי 'ר ךרע .יאני 'ר יב הישאי 'ר
 .(ב

 הטיש תסרגל)

 םימי

 .יול  ןב\ הישאי יר
 :.ןב/עשוהא ', ל" .יב"צפ* בופ

 ךא ,טמק זמר שניו םוקליב אוה ןכו יול
 ,יול .ןב תבית הפח םש

 ,אשוא ןמד הישאי 'ר

 היהו ילבב היהש .רמול .דואמ בורק

 אבסי אביבה ההםישאי

 .םל תוחנמכ לאומשו ברד = ורימלת םש
 ןמד הישאי 'ר יל חס ח"בבר רמאש
 ר"א :ב הכוסבו ,(לאומשד הימשמ) אשוא

 ןמד י"ר אוהש הארנ בר רמא הישאי
 שיר השענו י"אל הלע כ"חאו | ,אשוא
 ןניוה יבס 'ה ח"בברא :גל ןיטינכ אשואב

 ל ךובבו ,אשוא ןמד הישאי "ךד הימק

 ןוורפ ךאראו אב היבברל רמא :חכ
 יתייה אניפתסמד אלולו | ,םינתשמ ןהש
 אתא יכ ,בכ תוכרב ורמאש המ רמוא
 אעליקב אדבוע הוה אשואב רמא ןיבר
 ,ע"צו הישאי 'רד ל"צ איעשוא ברד

 כ יםר:ואי אפיי

 ,: אפ .הדנ אביי .רב אחא בר

 פט יתכופ אביו ברד" היהכ :אייח 'ר

 מוקם" אביי :ברד .הירב ןינח בר

 וו ב אביו. בהד...הירב .אמס בר
 ,ה ב"ב אוה ןכו ארפס בר ס"קר תסרגו

 כ תבש אביי ברד ,הירב . ימר
 ךא ,:ומ הדנ אביי רב לאומש בר

 ,םינוש םינמזב ויה םלוב טעמכ

 ;קסויףב =אביו .'ר
 ה

 ,ךבדנ רב ןיישאד הומח (אביי

 ,ברדי:הימשמ רמא בכ :ב"ב .הכזנ

 :תבסיאביי 'ּר
 .טנ תישארב ,םימעפ המכ רהזב רכזנ

 'ר ןתנו הלימ תוצמ רחא רהרהש רחאב
 .תומצע לש לג השענו וב ויניע אבס אביי
 ירייה יבד | אתדנאב :,צר וניזאה םשו

 קרה בר ,ףרע ' ד"הסה תגוכ הזו  ,אבס
 אוהו ,, ותנוכו 'תהו אבס אביי 'ר רמאש

 .רהוב רכזנש ןעי "אנת

 ,תבס אביי וא אבי בר

 שמשמ היהש :גק םיחספכ .,בר דימלת
 ובלה לאכנה | ברג. אנורב ברה: הימק
 ב קיבו .בכד .הימשמ םהל:רמאו ברד
 ו ל"א .- - .ג"רמ אב אביי .בר עב
 של תמרול :מ  ןיבוריעבו . ,'וכו ירומ

 תותליאשו

 ןיכרע בר רמא



 הרגה הפ לב פה .ןלו

 אסרגו ,אדפח ברד הימק היה תותליאשו
 ןיבר :דע םיחספבו .אבס .רמיי בר ונלש
 תסרגו ,ברל אלזוג רב אוהה הילפט אבס
 ,רקיעה אוהו אבס אביי בר ס"קד

 .(זדגפ הימחנ ,עורי) לרבה עודי

 ט"מ ז"פ מ"ב הנשמב א"פ רכזנ אנת

 וניא תחא חורמ ,ריאמ 'ר םושמ רמוא

 .סנוא תוחור 'במ | ,םנוא

 .הדוחי
 .ו"ה .ו"פ .ןיבוריע .הדדהי רב אב ה
 ו: תכש הדוהי רב יסיא

 א"פ םיבז (אנת) הדוהי ןב רזעלא 'ר =
 ,א"מ

 ,דס ןישודיק הדוהי ןב יאתפוד 'ר

 ,ח תוכיוב .הדוהי" ב נוה בל

 ,אב .תובותב "הלוח" רב" איש ים

 ,(זע ןיררהנפ הדוהי רב אנניח בר

 "מ ח"פ םירדנ "הרוהי ירבו

 .: םע תוחנמ הרוהיי רב חיתתמ

 ,טע תבש הדוהי רב לאומש בר
 "מ ג"פ  תוכמי הרוהי ןב וקטע מ

 ית"ה טם"פ תוכרב הדוהי רב וחנה ₪

 .הדוהי אבא

 'רו א"ר ןמזב הקרצ לעבו לודג ריסח
 א"רב השעמ ד"ה ג"פ תוירוהכ עשוהי
 לע איכוטנא תלוחל ולעש ע"רו י"רו
 אבא רח ןמה היהו  ,םימכח תבגמ קסע
 דרי. א"פ...הבוט ןיקב ,הוצמ הירש ומה

 ןהמ | שאייתנו | וניתובר הארו = ויסכנמ
 וינפו ותיבל ול הלע | ,(ןהמ ומצע ןימטה)
 ךינפ המ ינפמ .ותשא ל"א | ,תוינלוח
 הרייתשנ ל"א ,השעמה הל רפיכו תוינלוח

 ,םהל ןתג .הייצח . רובמג .ךל תחא חש
 והוכרבו . ( ,םהל תנו \ .ןכ | תש מ
 וכלהשכ םע | ,ךיתונורסח אלמי ה"בקהש
 םע ,והדש יצח ךותב שורחל דרי םהל
 ררי ,הרבשנו ותרפ העקש שריח אוהשכ
 אצמו .ויניע תא ה"כקה .ריאהו התולעתל
 ,יתרפ לגר הרבשנ יתבומל ,רמא | ,אמיס

| 
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 אבא המ וילע ולאש | וניתובר תרודהבו
 יופא ימח ליכי המ ןירמא | ,דיבע הדוהי
 =הייורותד ,, הדגהל אבא 2 הלאו ורשה
 הדוהי | .אבא ,רזח \ ,ונהמחה =, ולמה
 ל"א -- .וניתובר לצא אבו ,היהש תומכל
 -- תוריפ יריפו תוריפ םכתלפה התשע
 וילע וארקו םלצא | והובישוהו | והולטנ
 השעמהו | ,ול ביחרי םדא ןתמ | קוספה
 םשו  חדד"פ ר"דו רחה"פ  ר"קיוב אבומ
 אוהש רמול םיצורש שיו ,ןדוי אבא ארקנ
 יב ןכ :רניא' תמאה לבא " (אב3 ב"ר
 ,םרבח .היהו = ,לודנ מכה ?ם3"היה בבל"
 ,הקדצ לעבו ריסח ךא היה אוהו

 ו כ

 רמ ,חמ ןילוחכ ימיבא דימלת היה
 הז דחאו הז רחא ימיבאד הימשמ הדוהי
 התוהי ,רמ -,.דכ ןיבוריעבו תל . ןיששוח
 אל ל"א.ה-- יההוהני.רב ה"ר .יבל עלקוא
 ןיבירצש) ימיבאד אהל -רמ הל  רבס
 ,ל"ס נ"רכ אנא ל"א ,(תואלבטצא תושעיהל

 ימיבא רמא הדוהי ר"א םש ורמאש המו

 ,ימיבא רמא הדוהי רמ ם"קד תסרגכ ל"צ
 םש ןכו  ,םינשיה םיסופדה לכב אוה ןכו
 .אתכרבמ ינבל והניחכשא הדוהי רמ :אס
 הארנ) אבר ל"א והיילע .רימחהל הצרו
 שחד תיל ןיבוריעב ! האגלפ | (הבר ל"צש
 אצמש ,חנ ןישודיקב אוה ןכו ,ע"רד אהל
 ח"בברד הירב לאומש ברו ףסוי בר תא
 השקהו הבר יבד אחתפא | ימייק  ווהד
 הברד הימקל ואבשכו | ,וקתשואו .םהל
 מ"בב יב) + יכנימקוא !האגלפ והל רמא
 .(ןכ ..והוארק . ןכלו ..ארמוחל. .ךא .אוה . .רבזנש

 תשש כר רמא הדוהי רמ :מנ תבשבו
 רמא ויבא רמא :זמ ז"עבו ,ם"קד תסרנל
 םייחרב ינחמ ינחוי רב יבד ,הדוהי רמ יל
 רמא הדוהי בר רמא :זנ תבשבו .,ידורעב
 .ימיבא רמא הדיהי רמ ל"צש הארנ ייבא
 רב יטאבו הדוהי רמש רפוסי ז"ע ףוסבו
 ותייא אכלמ רובשד הימק יבהי ווה יבוט
 בהי קספ לכא קספ אגורתא והיימקל

 יטאבל
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 אנמיז רשע הצד רדה | ,טם"ב יטאבל
 ימאב ל"א ,הדוהי רמל בהי קספ אעראב
 ? אוה לארשי רב ואל ארבנ אוההו ט"ב
 אוהש) היוגב יל םיק (הדוהי) רמ ,ל"א
 .('וכו רוסא רבד לבאי אלו שורפ

 .יאעלא 'ר ןב (פ9פ) הדוהי 'ר
 לכבש הדוהי 'ר םתפש רורב רבר הז

 ,חי תוחנמ שרופמכ יאעלא 'ר ןב אוה ס"שה
 תחפשמש .,ק תוחנמב י"שריפ יפל הנהו

 'ר רמאשכ ןכלו לבבמ התיה הדוהי 'ר
 םיירדנסכלא אלא םה םיילבב אל יסוי
 תא תחנהש ךהעד חונה הדוהי 'ר ל"א
 ךופיהל אתיא :ופ אמויב לבא | ,יתעד
 םש םגו יסוי 'רל ןכ רמא הדוהי 'רש
 בבמ | (יסוי 'ר לש) ותחפשמש י"שריפ
 אמויב ל"צש י"במ איבמ ס"קרבו ,התיה
 'ר ךרעב יתראב רבב לבא) | ,תוחנמב ומכ
 ,(י"אב ויה םהינשש יסוי

 שרופמכ אשוא ריעב היה ותדלומ םוקמ
 '" דמשה יפלשב וצבקתהשב הדב"פ ר"שהש
 ןב היהש הדוהי 'רל דובכ וקלח אשואל
 ם"לבו ,ודבכמ אוה םדא לש ומוקמו ריע
 'ר תרות טרפבו ויבאמ ותרות תא לביק
 ,חי תוחנמ עמשמדכ ויבאד ובר רזעילא

 ימכח לכמ לביקש וניצמ ויבא דבלמו
 רזעילא 'ר םושמ תוכלה רמאש הנבי
 תולהא אתפסות .טל אמוי ,,דצ ןיבוריעכ
 = ה"פ הרפ ,ז"פ

 אתפסות ,ז"מ ר"פ תוכרב ע"באר םשב
 ,ה"פר תורשעמ ימלשוריו ,ג"פ תורשעמ
 הדוהי ר"א :זחב"ה א"פ תוכרב ימלשוריו
 ,ע"באר ירחא ךרדב ךלהמ יתייהש השעמ
 ,ובר היהש שוריפב ורמא :ומ תוכרבו

 שרופמכ ובר לאילמג ןבר היה ןכו
 תוכרב אתפסותכ ומשב רמאו ,: גק תבש
 ,ב"פ הציב ,א"פ םיחספ  ,ד"פ

 ,ו"פר תולהא אתפסות עשוהי 'ר םושמ
 "פס

 5 היפ ק"ב ליבה ופה ירי םישפ
 ,אכ תועובש

 יאעלא 'ר ןב הדוהי 'ר

 ,ו"מ ט"פ תואוקמ לאעמשי 'ר  םושמ
 וחי ר"א .ה"מ .ב"פ ן"עבו ,?רכ ק"מ
 ,'וכו עשוהי 'ר תא לאעמשי 'ר לאש
 אלקשה לכ תא עמשש ומכ םש עמשמו
 ד"פ תוידע ה"ב םושמ י"ר ,ןהלש אירטו
 ,ןישודיק ףוס ןידייצ אבא םשב רמאו ,ו"מ

 ןופרט 'ר ויה םיקהבומה ויתובר לבא
 ,אביקע .'רו

 ושמישו וירוענמ ובר היה ןופרט 'ר

 יתייה ןטק י"רא ,כ הליגמב םינש המכ
 ,ןופרט 'רמ הלעמל (הליגמהל) היתארקו
 ,מ"רד הימק ביתי הוה י"ר :טמ םירדנבו
 ילע רסאו השעמ י"רא ו"מ ו"פ םירדנבו
 וניה א"פ י"רא :אק תומבינו ,מ"ר
 א"פ י"רא :טכ תבשבו ,ט"ר ינפל ןיבשוי
 היהו -- דולב הזתנ תיב תיילעב ונתבש
 ,רבד ונל ורמא אלו םינקזוו ם"ר םש
 אתפסותבו ,ט"ר ינפל אב :גק ק"בו
 ןיעב ונייהו השעמ י"רא ד"פ | תיעיבש
 ,ןופרמ 'ר פ"ע --  ןילכוא ונייהו  ישוכ
 ,מט"רב השעמ י"רא ו"פ תבש אתפסותבו

 ,ט"ר ינפל אב השעמ ה"פ תורוכבו
 ינב וארקש דע ט"ר לע ביבח יהו

 אתפסותו ב"ה ב"פ המטוס ימלשוריכ
 יתכלהו התיה יתבש י"רא ח"פ םיעגנ
 ןת ינב הדוהי יל רמא ותיבל ט"ר רחא
 ןולחל ודי טשפו ול יתתנו ,ילדנס יל
 ינב הדוהי יל רמא ,לקמ הנממ יל ןתנו
 עבש הב יתדמלו ןיערוצמ 'ג יתרהמ הזב
 ,תוכלה

 |( הכה ,ב"פ ןיבוריע מ"רא י"ר
 הדוהיש רפוסי :חס תוחנמבו ,,חל הדנ
 ע"רו וינפ ובהצו ט"רל בישה הימחנ רב
 הדוהי ר"א םימי ךיראת םא ינהמת ל"א
 יתלאש תרצעל יתילעשכ -- יאעלא רב
 ,רטפנ יל ורמאו -- וירחא

 קחבובה ובר היה הביקע 'ר ןכו
 "ךא ;ן-ב"'ה א"פ תוכרב | ימלשוריכ
 ע"באר רחא ךרדב ךלהמ יתייהש השעמ
 :אתפסות ,,אל ה"ר ומשב רמא .ע"רו

 םילכ



 הקו

 הנשמבו .. ,ף"יפ תולהא . ,ו"פ מ"ב םוב
 רע -- הנושארב י"רא ח"מ ה"פ ש"עמ
 לכ ורטפנשכו ,'וכו דמלו ע"ר אבש
 אבש :בס תומביב ורמא ע"רר ידימלת
 םהל האנשו םורדבש וניתובר לצא ע"ר
 ןב א"לו ש"רו יסוי "ר ",הרוהי ומ
 ,העש ותוא הרוה ודימעה םהו עומש

 יכ ריתוברמ = הבימס .לבקלי יהבו אל
 ןברוח רחא התיה זאש העשה הפרטנ
 רודה ימכחו  ,ןוילע ידיסח וגרהנו רהיב
 ואבחנו ורזפתנ הכפהמה ךותמ | ולצינש
 ופכב ושפנ םש אבב ןב הדוהי''ר ךאו

 הדוהי 'רו מ"ר םינקז השמחה תא ךמפסו
 'רו -- עומש ןב א"ר = יסוי "דנה שה
 גרהנ אוהו ,םערפשל אשוא | ןיב הימחנ
 ןירדהנפכ וחרב םהו ,םשה שודיק לע
 םהש ורמאש המב וקרצ דואמ המו ,,די
 המה תמאב יכ העש ותוא הרות ודימעה
 אישנה ג"ר יכ ,שאמ לצומ דואכ ורייהשנ
 אל רחא אישנו ,הברה "םינשי תמ "רבב
 עשוהי 'רכ רודה ימכח ישארו ,םקוה

 ע"רו - ,ותמ םלוכ בה"ירו "רז עם
 י"רו רפוסה בבשי "רו" חרת בח

 התימב וגרהנ  םלוכי םהירבהה בכ ב
 ,לבבל דרי עשוהי 'ר א"ב היננחו ,הנושמ
 .גפ ק"ב ותודע ןתי "נ"כ עט ה
 אלו -- אבא  'תיבב ויה" .םידלי לאש
 אבא יחא ןַבו ןאכ ינא אלא ןהמ רייתשנ
 טעמכ רירש ונל 'ה ריתוה אלולו ,איסעב
 ש"וח זא ע"רד ידימלת השמחה תא
 ודימעהש ןה ןהו ,לארשימ הרות החכתשנ
 .העש ותוא הרות

 םיכמסנה לארשי ימכחת | השמחהו
 תומוקמב ויהש = םהירבה "רק |

 םושב דחי ףסאתהל ולכי אל םירחא
 וקסעי אלש תוכלמה תריזג ינפמ םוקמ
 אלשו םהינב תא לומל אלשו הרותב
 היננח ךרצוהש דע  ,תבשה תא רומשל
 עובקלו הנשה תא רבעל עשוהי 'ר א"ב
 לש ומלוע תטאב היהו : ,לבבב םישדח

 םינש ןירבעמש |

 9 אעלא ה ןב

 .םמש לארשו
 תמ םלועל ולכי אלש םשה ימחר ךא

 שפנב | םיער םיאולחתב רסיק םונירדא
 אלש ףאו ,הורטשל ן"ת תנשב הרמ
 תווקל וליחתה לבא םינודזה םימ ולקוה
 ,תמאב היה ןכו ,הלאמ םיבוט םימיל
 ןומר תעקבב התיה הנושארה היסנכהו
 וסנכנש השעמ א"ה ג"פ הגיגה ימלשוריכ
 ןומר תעקבב הנשה תא רבעל םינקו 'ז
 היטחנ .ר. שרו הםני "כה תרתי םו מר
 ג"ב ןועמש 'ר םשו ,רלדנסה י"רו יב"ארו
 אלא ןירבעמ ןיאש פ"עאש ,םש רכזנ אל
 רוע םקוה אלש ןעי הזו ,אישנה תושרב
 בישח אקו ןפקתב דוע ויה תוריזגהש אישנ
 ע"רמ ךמסנ אוהש ןעי הנושארב מ"ר תא
 היננחל וחלש םשמו | ,וירבח ראש אלו
 רבעי אלש םיחולשה תא עשוהי 'ר א"ב
 ימלשוריבו ,גס תוכרב אבומדכ ל"וחב דוע
 .תוכיראב וכרעב ראובמכו ח"ה ו"פ םירדנ

 וצבקתה תוריזגה טעמ דוע ולקוהשכו
 יפלשב ורמאש גדה-ב"פ ר"שהשכ אשואל
 אשואל וניתובר יסנכתנ דמשה (תירחאב)
 יר , ,הימחב ירו. הלוהי ב ו
 לש נב א"רו | ,ובישרו יס ה המ
 לילגַה .ינקז לצא רתלשו . ייב"ארול הר
 איהש ימ לכ (כ"ב לודג דמשה היה אל םשש)

 הדוהי .'רל - דובכ וקלה רמלה אבי תפל
 ,ריע ןב אוהש ינפמ | (רברמה שאר היהיש)
 םשמ וכלהו בר ןמז םש ויה אל ךא
 וסנכנשב + גל תבש ורמאש הזו ,הנביל
 הדוהי 'ר םש היה  הנביב" םרכל ה2ותופל

 לבא ,ןועמש 'רו (ילילגה) יסוי 'רב א"רו
 הרתוה אל זא םגש ןעי םש רכזנ אל מ"ר
 תוכלמל עדותנ ס"לבו םינש רבעל םהל

 אלש םהירחא וטיבהו
 חלשל וכרצוה ןכלו ,דוע תאזכ תושעל
 ל"וח איהש) איםאב הנשה רבעל מ"ר תא
 אל ןכלו : חי הליגמ שרופמכ (,ונ ב"בכ
 .הנביד םרפב .היהש מ"ה רבה

 לע הביד איצוי 151 דצ

 מ"ר

 ב"הב הה"אר בסהו)
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 ךלה זא דמה"במ מ"ר תא ואיצוהשכ רמאיו מ"ר
 תועטו ,אישנה תא טינקהל איסאב םינש רביעו
 | םינש 2 רשפא ךא םא אוה ןידה יכ אוה לודג
 י"אב רבוע גב"שר םאו ל"וחב רבעל רוסא י"אב

 הנמתנ אלש דועו ?ונובשחל מ"רל עמשי ימ

 .(רורב הזו אישנל גב"שר ןיידע

 | תוילג רשע יבג :אל ה"ר ורמאש הזו
 אשואל הנבימ ולגש ןירדהנס התלנש
 הנביד םרכב ויהשכו ,הנביל אשואמו
 הרוהי 'ר הלעתנ ךיא : גל תבשב רפוסי
 אשואב יכ ,מ"כב םירבדמה שאר תויהל
 ןב היהש ינפמ ךא רברמה שאר היה
 הדוהי 'רש עריא הנביב ויהשב לבא ,ריע

 יסוי "רו ,הכולמה תנחנה חבשב רביד
 עיגהו ,םהילע הער רביד יב"שרו ,קתש
 הרוהי י"ע הרקמב הכולמה ירש ינזאל
 חרבו גרהיש ש"ר לע ורזג זאו םירג ןב
 הלגיש יסוי 'ר לעו ,הרעמב אבחתנו
 ,(הצוהו ריעה ריקמ אצי אלש ונויה) ירופיצל

 םירברמה שאר תויהל הלעתנ הדוהי 'רו

 ,מ"בב
 ןה אצמש הדוהי 'רו

 ריבעהל - תוכלמל ןמאנ בהוא:אוהש
 וניצמ ןכלו יפוי 'ר לעמ הריזגה עור תא

 הכולמה ירש יניע

 טרבל. רניתובה .הםנבושכ | 55מ  .תוכרב
 ירו ..יסוו . "רו .הדוחי ..'ר..םש ויה" הנביב

 םלוכ וחהפ גה"יר לש וגב א"רו הימחנ
 ש"ר תא וניצמ אל לבא ,יאנסכא רובכב
 ,הרעמב אבחנו חרב רבכ אוהש ןעי םש
 ,ליעל אבומדכ םש היה אל מ"ר םגו

 ולטבתנ תוריזגהש פ"עאש הארנה יפכו
 ץערג םכתהל י"הדב ב"חב אבומ רשאכו
 השרה םויפ םסונינוטנא רפיקה \ ימיבש
 ןעי לבא ,םרשב לומל תינש םידוהיל
 רבירש הנביב ש"ר םע השעמה עריאש
 התיה הנבי ריעה םגו הכולמה לע הער
 ימכהמ ץוביק םוקמל רבכמ םהל עודי
 תושעל םהל השרוה אל ןכל לארשי
 אשואל תינש ולגו ,המש עובקה םמוקמ
 (תינש) הנבימ ולגש 5 ה"ר ורמאש הזו
 ,אשואל

 יאעלא ' ןב הדוהי 'ר

 תוריזגהש רמאי 263 דצ ב"הב ץערג םכחהו)

 עומש ןב (הדוהי ל"צ) רזעלא 'ר י"ע ולטבתנ
 ,בי"פ תינעת תליגמו .חי תינעת ,,טי ה"ר אבומדכ
 ןרומלמ היה עומש ןב הדוהי יכ ,הננש אוהו

 .(וכרעב ראובמכו תיטרפ הרוזג התיה זאו מ"רד

 תא ואיבה זא אשואל תהינש ובששכו
 'ר תאו אישנל הנמתנו ואובחממ גב"שר
 לבבמ רודה לודג זא אבש ר"באל ןתנ
 'ר א"ב היננחש םש םהל רזע רשאו
 ,םכחל מ"ר תאו ,דוע רבעי אל עשוהי
 תויהל הכולמה תאמ הנמהתנ הרוהי 'רו
 ןיע .ההיה ם"לבש ,האישנ יבד אניירומ

 טרפבו םיאישנה תחפשמ לע הרצ םימו
 םחימבה הדוהי 'ר ךא ,ד"ב יבלממ ויהש

 אבי אלש החוקפ ןיעב םהילע טיבי אוהש
 'פותה .ורמאש הזו .תוכלמל קזנ םוש
 רסיקה פ"עד ,השעמ ה"ר ,דק תוחנמב
 הש רשפאו ,אישנה תיב לע שאר והונימ
 ןימיג וילע רמאש הדוהי ןב יסיא תנוכ
 םא ונייה ,הצרישכל םכח הדוהי 'ר ,זס
 לבא ,םכחל הנמתנ אוה היה הצור היה
 זא ינמו ,וזמ הלודנ התיה ותרשמש ןעי
 ,: גפ תוכרבבכ ם"כב םירבדמה שיר היה
 ןירדהנסה ובש זאו ,: גק תוחנמ ,: גל תבש
 אל | תוריזגהש ףאו ,הנושארה םחוכל
 ךרעב ראובמ רשאכו לכו לכמ ולטבתנ
 הרעמה ןמ אצישכ כ"חא ךרצוהש יב"שר
 בשיש דע | ,תוריזגה לטבל ימורל עסיל
 החונמ היה וימיבו ואסכ לע שודקה וניבר
 .לארשיל

 גב"שר יניעב רואמ לודג היה ודובכו
 יסוי 'רל גב"שר רמאש ,דק םיחספכ
 ,ונריבח הדוהי 'ר ירבדל שוחינו

 לש רוד םינש המכ וכשמנש ןעי הנהו
 וכרצוה ןמוקמל ובששכו הילכו דמש
 םינידה יטרפב ולפנש תוכלהה יקפס ררבל
 וירבחו הדוהי 'רו מ"ר תא וניצמ ןכלו
 'רו ,הנשמב הכלהב דואמ םימעפ הברה
 עבשו תואמ שש לע הנשמב רכזנ הדוהי
 ,הגיגח ,ה"ר ,הלרע 'סמב ונייהו ,תוכלה
 ,א"פ 'כסמ לבב ,םירי ,רימת ,תוירוה תובא

 'פמב



 תרה,

 .פ"ב הלח 'סמב
 ,הליעמ ,הרומת  ,תינעת 'סמב

 .פ"ג תחא

 .פ"ד תחא לכב ,ש"עמ ,םיבז 'סמב
 ,תותירכ ,ז"ע ,תועובש ,ןישודיק 'פמב

 .פ"ה א"כב ,םיצקוע ,תודמ

 ,תוידע ,אמוי  ,םילקש ,םירוכב 'פמב
 .םימעפ השש א"כב ,םוי לובמ

 א"כב ,ןיכרע ,תוכמ ,ריזנ ,ק"ומ 'פמב

 ,פ"ז

 ,םיחבז ,הטוס ,הליגמ ,הציב ,האפ 'פמב
 ,פ"מ א"כב

 ,תורהט ,תולהא ,תומבי ,םיאלכ 'פמב
 ,םימעפ רשע א"בב

 ,תורוכב ,ק"ב ,ןיטיג ,םירדנ ,יאמד "'םמב

 .פ"אי א"כב ,ןירישכמ ,הדנ ,תואוקמ

 ,םיחספ ,תורשעמ ,תיעיבש ,תוכרב 'פמב

 ,פ"בי א"כב  ;תובוהב

 ,םימעפ גי .ב"ב "סמב

 ,םימעפ 'די תוחנמ 'פמב

 ,פ"וט .א"כב ,הכוס ,תומורת 'פמב

 ,םימעפ 'זט מ"ב 'פמב

 ,םימעפ 'וי ןילוח 'פמב

 לכב

 ,םימעפ 'טי הרפ 'סמב

 א"ב א"כב ,םיעגנ < ,ירדהנמ  םמב

 ,םימעפ

 ,םימעפ 'זכ תבש 'סמב

 .םימעפ 'גל ןיבוריע 'סמב
 ,םימעפ םישמח םילכ 'פמבו

 ס"שה לכב רכזנו .םימעפ ז"קת ה"סב
 .םינק 'פממ ץוח

 'ר םתס םשב הנשמב דימת רכזנו
 םשב םימעפל רכזנ ארמגב לבא ,הדוהי
 תבש ,,הנ תוכרבב יאעלא רב הדוהי 'ר
 ק"ומ ל תינעת | מב .תלינטו ה כ ו ב
 ,: נק .ק"ב + ח. םירחנ זי תובת ב

 : םכ .,תי .תוחנמ  ,,כ .ןירדהנמ 1 0
 ,,חי הכוסבו | ,הדנא ןינעב  ןלוכו :חס
 ,הכלה ןינעב :גק תוחנמ

 71 יאעלא .'ר ןב

 .תומסרופמה ויתוכלה

 האריה ינפמ קאוש עצמאב ב"פר תוכרב
 ,דיבכה ינפמ בישמו

 היתויתואב קדקד אלו ארק ג"מ םשו
 ,אצי אל

 םהינפל ךרבמ ירק לעב ד"מ ג"פ םש
 ,םהירחאלו

 יארוב רמוא תוקריה לעש ו"פר םש
 ,םיאשר ינימ

 ןיא 0 ןימ אוהש לכ ו"מ םש
 ,וילע ןיכרבמ

 דע  ןינמזמ המכ דע ב"מ זו"פ םפש
 הכוסב גורתא רועישב רבוס ןכו  ,הציבכ
 "מ ב"פ

 התב תנקתב איה הצור ו"מ ג"פ יאמד

 ,הנתחמ השובו
 .ןליאב קרי ריתמ ז"מ א"פ םיאלכ
 'ב והיש דע םיאלכ וניאש ט"מ םשו

 ,הרועשו םיטח
 הניאש הבכרה לב ו"מ ב"פ תיעיבשו

 .תטלוק הניא בוש םימי השלשל תמלוק
 'ב איבה אלש ןטק ג"מ א"פ תומורתו

 הליגמב רבוס ןכו) המורת ותמורת תורעש
 :הרפ ןבו ,הליגמה תא ארקל לובי ןטקש ג"מ ב"פ
 .(ןטקב רישכמ ד"מ ה"פ

 גהב גחה תכוס ז"מ ג"פ תורשעמו

 ,רשעמב תבייח האובתה המש איבה םא) בייחמ
 תבייחו ןניעב עבק תריד הבוסש : י אמוי רבוס יב
 .(הזוזמב

 ו"מ ה"פ םש
 .בייחמ ותדמ

 ש"עמ ףסבב חקולה י"מ ג"פ ש"עמו
 ,רבקי אמטנש

 בייח םיברל עטונה ב"מ א"פ הלרעו
 ,הלהעב

 ץצקנ ,ןייעמה שבי ו"מ א"פ םירוכבו
 ,ארוקו איבמ ןליאה

 .תרפופש םדא בוקי אל ר"מ ב"פ תבשו
 'הו -- ןמש הרעק םדא אלמי אל --
 .רותמ הדוהי

 יהכייאצמה --- רמומק

 םש
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 םיצפ ןיב ןתיל ירכ םרח ז"מ ח"פ םש
 ,ורבחל

 לש וניאש רשק לכ ב"מ וט"פ םש
 ,וילע ןיבייח ןיא אמייק

 הלבנ התיה אל םא "מ דכ"פ םש
 ,הרוסא ש"עמ

 וניאש רבד םסרופמה וניד .אמ תבשבו
 .י"מ ב"פ הציבמ אוהו רופא ןוכתמ

 בייח הפוגל צ"אש הכאלמ :גע םש
 ,הילע

 הלעמל הובג אוהש יובמ א"פר ןיבוריע
 ,הכוס יבג ןכו רשכ המא םירשעמ

 ,קה"בב וליפא ןהבל ןיברעמ ג"פר םש
 .למג רמח ו"ה רמא ר"מ ג"פ םש
 ןושארב הרלונש הציב ח"מ ג"פ םש

 ,ינשב לכאת
 ינש לע הנתמ םדא ןיא : ול ןיבוריע

 ,דחאכ םירבד
 עברא לכ ןילכוא ר"מ א"פ םיחספ

 ,שש תלחתב ןיפרושו שמח לכ ןילותו
 ,הפרש אלא ץמח רועיב ןיא ב"פר םש
 חספה תא ןיטחוש ןיא ז"מ ג"פ םש

 ,דיחיה לע
 ,ןבתככ םירבד רבוס : אכ םיחספ
 ,האנהב רתומ השנה ריג .בכ םש
 ,תושר ןיסוריא תדועסש ,טמ םש
 .תרוסמל םא שי :ופ םשו :הס םש
 ןיקול ןיא השעל קתינה ואל ,הצ םש

 ,וילע
 ,ול ןניקתמ תרחא השא ףא א"פר אמוי

 ,רובצב הרתוה האמוטש רבוס :ז םש
 בלולה תא ןידגוא ןיאש ח"מ ג"פ הכוס

 ,ונימב אלא
 ךרבמ הברה תוצמ וינפל ויה ,ומ םש

 ,תחאו תחא לכ לע
 ללב "דעו דע הפוס ל הר
 ויניעמ תחאב אמוסש רבוס ,ב הגיגח

 ,הייארה ןמ רוטפ
 ,שפנ לבוא ירישכמ ריתמ :1 הליגמ

 יאעלַא 'ר ןב הדוהי 'ר

 י"מ ד"פ תומבי
 ,ואשני תוסוראהו

 ,ויבא תתופמו תסונאב רסוא אי"פר םש

 הכפל ןילעמ .ןיא ח"מ ב"פ  תובותכ
 .דחא רע פ"ע

 ,אוה ס"מ תוירחא :אנ םש
 ,םייק ואנת ןוממבש רבדב ,ונ םש
 ;רדומה .יפל לכה" נ"מ" 'ז"פ םירדנ
 ,לקהל תוריזנ קפס ,ח ריזנ
 תוכוז םידי יתש ןיא ב"מ ו"פ ןימיג

 ,תחאכ
 ןייוה אל תוחיכומ ןניאש םידי :הפ םש

 ,םידו
 רזממ ינב הז רמואה ח"מ ד"פ ןישודיק

 .ןמאנ
 ומוהיעהש לב דעומ :ר"מ ב"פ: ק"ב

 םימי 'נ
 ,שאב ןומט יקזנ לע בייחמ ה"מ ו"פ םש
 ,הוטב סירב. יקזנ. לע  בייחמ ,גנ םשו
 רגב שיטפה תחתמ אציש ץג ופ"ס םש

 ,רומפ הכונח
 ,השוב םירבעל ןיא ג"מ ח"פ םש
 לע .רתי תבשה םא "מ ט"פ םש

 ,האצוהה ול ןתונ האצוהה
 בייח יונש וב שיש לכ ב"פר מ"בו

 ,זירבהל
 ,םילגר 'ג זירכהל בייחש ו"מ םשו
 .רגתל האנוא ןיא ד"מ ר"פ םשו
 ,םנח רמוש תועמ והולה ז"מ ו"פ םש
 םיבאז תחלשמ תעשב ט"מ ו"פ םש

 .סנוא רחא באז וליפא
 ,אינק אל אתכמסא ,חמ םש
 ,רתומ תיבירב דחא רצ :גס םש
 ,רכש רמושכ רכוש ,5 םש
 , יעידומ םימדה .רבופ .ה"פר ב"ב
 רוטפ הכישח םע ש"ע ח"מ ה"פ .םש

 : ,ןיפימ 'ג ןתילמ
 ,רבוש ןיבתוכ ןיא ו"מ י"פ םש

 תבימסש ג"מ א"פ ןירדהנס
 ,השמחב הלגע תפירעו

 ,ופראתי תואושנה

 םינקז

 םשו



 יאעלא- 'ר .ןכ .הדוה.'ר

 אלו) םיעבש המה ןירדהנפש ו"מ םשו
 .(דחאו םיעבש

 רבלבו (םישנ) אוה הברמ ד"מ ב"פ םש
 .ובל תא תוריסמ והי אלש

 היואר התיה אל םא "מ ח"פ םש

 ,מו"ס ןב השענ ןיא ויבאל
 ןקז אל ןיררהנסב ןיבישומ ןיא :ול םש

 'ר | ,םינב ול ןיאש ימ אלו םירס אלו
 .ירזכא אל ףא רמוא הדוהי

 .('טל אל) םיעברא הקולש י"מ ג"פ תוכמו
 ,םד לטבמ םד ןיא ו"מ ח"פ םיחבזו

 אל ונימב ןימד רבוס ה"מ ו"פ ןילוח ןכו
 .לטב

 .ןידירווה תא טוחשיש דע ב"פר ןילוח
 ,הרומת השוע דלוהש ה"מ א"פ הרומתו
 השש ןינבה תמאש י"מ זי"פ םילכו

 .השמח םילכ לשו םיחפמ
 ,רוחשה הבריש דע אי"מ א"פ הדנבו

 ,םידיה תא אמממ ש"השש ג"פס םידיבו

 האפכ יתמיא דימת רמול וכרד ןכו
 ,ה"מ ה"פ יאמד ,ה"מ ה"פ ,ה"מ ג"פ

 ,ב"מ חי"פ תבש ,ב"מ ב"פ הלח | ,ו"פר
 ,ג'מ ג"פ ןירדהנס | ,ג"מ :א"פ  הליגמ
 ו"פ ,ג"מ ה"פ ןילוח ,ח"מ י"פ תוחנמ
 ,ו"פר תואוקמ ,ד"מ ז"פ :תולהא | ,ו"מ
 ,ג"מ ב"פ םוי לובט ,ה"מ מ"פ הדנ

 יאמדכ "ףא,, רמולו ףיסוהל וכרד ןכו
 ז"פ תיעיבש | נ"מ רך"פ :גימ יבמ בוב

 ,ה"מ . ה"פ : .,בם"מ דפ תורשעמ ומ

 ,ו"מ ט"פ :תבש + ,אי"מ ,ן"מ א"ב םוהב
 ,ה"מ י"פ  .,ג"פר ןיבוריע  ,אכיפרה ומ

 אי"פ םירדנ ,אמוי שיר ,ר"מ ה"פ םיחספ
 ,ח"מ .ג"פ מ"ב = ומ ז"ב הממ ו

 ,ב"מ ז"פ רימת ,(אומגב) ב"מ מ"פ ןילוח
 ,ג"מ אב"פ ,ג"מ ומ"פ ,בי"פס םילב
 ,ז"מ: ר"פ םיעגנ הכי פר ומ בופ

 םיחספ ,:חע תבש ארמגב תותיירבבו
 תומבי .,: אי ק"ומ |: תכ הצי

 ןיררהנפ = ,.גמ ד"ע הב * שורק ו בע
 ,.גע :חמ
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 םנרוטא ..םירבהי .המב  ..רמהל .. הכלל בו
 םילכ ,ח"פס הטוס ,אי"מ ז"פ ןיבוריעכ
 .זו"מ חכ"פ

 םיחבז | ,ב"מ ומ"פ .תבשב = ,ללכה הו
 הרפ ,א"פס תוחנמ | ,ו"פס ,ה"מ ב"פ

 הז רמאש םירודסב אבומ ןכו ,ט"מ ז"פ
 .'רכו ..התדמב (םא .ללכה

 "הנושארב,  ןושלה דימת .רמאי ןכו
 תובותכ ,א"פר םילקש ,ח"מ ח"פ ש"עמכ
 קב כ ןיב

 םינושארה תורורמ תוישעמ רפסי ןכו
 ,ז"מ זומ"פ תבש ,ה"מ ב"פ תורשעמכ

 םילקש ,: אנ הכוס ,,חל אמוי ,ג"מ בכ"פ
 ארמגבו ,ז"מ ה"פ םיחספ ,ד"מ א"פ
 ,ו"מ ה"פ תוידע ,,הנ :במ םש

 (םינהב תרות) ארפס םתסש עודי רבכו
 ,: וצ ןיבוריע ,,זלק תבשכ הדוהי 'ר אוה
 ,,גי תועובש

 ,םילודגה וירבח
 ירו יפוי 'רו מ"ר םע קלוח בור פ"ע

 הדוהי ר"א ,גי  ןיבוריע וניצמו  ,ןועמש
 םושמ רמוא ,ופ ז"עבו ,רמוא היה מ"ר

 הדוהי 'רו מ"רש רפוסי : גפ אמויבו ,מ"ר
 הוה מ"ר ,אחרואב ילזאק  ווה יפוי 'רו
 וזה אל :יסוי "רו: הדוהו "הי ,אפשב יקייה
 ועב אתכוד אוההל וטמ יכ ,אמשב יקייד
 ל"א ,ךמש המ ול ורמא -- אזיפשוא
 עשר םדא מ"ש (ויאמ 'ו) רמא | ,רודיכ

 היל ומילשא יסוי 'רו הדוהי 'ר  ,אוה
 שחיכ ףוסבלו -- םילשא אל מ"ר ,והייסיכ
 םפסכ תא וליצה םתמכח י"ע ךאו ,םהל
 ,ודימ

 ווה יסוי 'רו = הדוהי 'רש רפגסי םשו

 ,הדוהי 'רל סומלוב היזחא אחרואב ילזאק
 וטמ יכ ,היתפירל הילכא העורל היחפק
 ל"א -- יסוי 'רל סומלוב היזחא אתמל
 יהתאו העורה תא יתחפק ינא הדוהי 'ר

 ,הלוכ ריעה תא תחפק
 ירו הדוהי 'רש רפוסי :םמ םירדנבו

 "דחו היתעבצאב אסייד ליכא דח | יסוי

 ליכא
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 היתעבצאב ליכאדל -- ל"א ,אצוהב ליכא
 ל"א -- ךהאוצ . ינליכאמ התא יתמ דע
 ינליכאמ התא יתמ דע אצוהב ליכאדל
 ,ךקור

 וריבח היה בקעי ןב רזעילא 'ר :ןכו
 ר"שהשב שרופמכ אשואב דחיב ויהש
 'ר | ,פ"אפ ןיקלוח" :ב םיחספבו ,גחב"פ
 תובותככ ומע קלוח היבקע ןב היננח
 הקורב ןב ןנחוי 'ר םע קלוח ןכו ,:חע
 ל"א תיקסמרוד ןב יסוי 'רו :דק ןיבוריעכ
 ,םיבותכה תא ונילע תוועמ התא המל
 היה ירצמ רג ןימינמ ,םירבד שיר ירפסכ
 היהש פ"עא יאזע ןבו ,:וע תומביכ וריבח

 רמאש וניצמ ,הנבי ירדהנסב רודה ילודגמ
 ךינפ תזעה ןאכ דע יאזע ןבל הדוהי 'ר
 'ר ל"א ,ד תומביבו ,,בס תוכרבכ ךברב
 איצונ ול ןינע וכמסש | ינפמ יכו  הדוהי
 ןועמש 'ר םע קלוח ןכו ,+הליקסל הז
 אמוי וניצמש המ לבא ,: ל תוחנמכ ירוזש
 םע הדוהי 'ר  קלוחש ,טס ק"ב | ,:בי
 | אפוד 'ר ךרעב יתראב רבכ אפוד 'ר

 וניצמש המ ןכו ,תותיירבה ירדסממ אוהש
 הדוהי 'ר םושמ אסוד 'ר .,חפ םיחבו

 המישב 'אסוד 'ר תבית קחמנ רבכ

 ,תצבוקמ

 .םילודגה וידימלת
 קלח חקלש המ רבלמש הארנה יפכ

 תבישי ול היה אשוא ירדהנסב לודנ
 ב"ב םע רד היה םשו ,ינכיס ריעב הלודנ
 השעמ ,והבכרי 'פ וניזאה ירפס שרופמכ

 אבהו אצ ינכיסב ונבל רמאש הדוהי 'רב
 שבד לש אבא ל"א תיבחה ןמ תועיצק יל
 התאו הכותל ךדי עקשה ינב ל"א איה
 ,הכותמ תועיצק הלעמ

 ,וידימלתו ומשב םירמואה
 ,: גי תוכרב ומשב (אנת) אחא

 ומע " ירמו ליקש ש"רב רועלא 'ר
 ..דל הטופס

 ט"פ תוכרב ומשב אקי רב הנינח 'ר

 ,אקזיע רב סרג גי"פס ר"בבו ,ב"הם

 בר :הניצמ

 יאעלא 'ר ןב הדוהי 'ר

 אמוחנת ומשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 ,זיחאצת

 םיחספ ,:הל תוכרב ומשב ןנחוי 'ר
 ..אפ ןיטיג ,,י אמוי ,,דיק

 ,.ב הגינח ומשמ יאבהד ןב ןנחוי 'ר

 ,,חי הכופכ ,יבר וארק י"רב לאעמשי 'ר
 ,ד"ה ו"פ תיעיבשב ודימלת אנומ 'ר

 ,חק תבש ,.במ תוכרב ומשמ רמא
 . .; חי הליגמ

 ,:ח םירדנ ומשב הישאימ 'ר
 דיעהו השעמ י"רא :חי הטוסב .אינוחנ

 .וכרע ןייעו ןיחיש רפוח אינוחנ ונינפל
 רמאש , 5 הליגמב "יבר,, לודגה ודימלתו

 'רמ הלעמל (הליגמהל) יתארקו יתייה ןטק
 היהש שוריפב אתיא ,גי תועובשבו ,הדוהי
 לע יבר ג"פר מ"ב ימלשוריבו | ,ודימלת
 ,הדוהי 'רד אקריפל

 .ותסנרפו תורקיה ויתודמו ותודיסח

 הרומת ,: גק ק"ב ורמאש המ עודי רבכ

 לכ ה"ד :זכק תבש י"שרב אבומו :ומ
 דיסחב השעמ ורמאד אביה לכש ,אכיה
 'רב הדוהי 'ר וא אבב ןב י"ר וא דחא
 .נ ק"ב ונוצמ יב ןעי בור פ'ע הזו) יאעלא
 ,דחא דיפחי ואצמ -- אינוחהנ לש ותבב השעמ

 ק"בו .יב"פר אוהש ד"ה ה"פ םילקשב ז"ע ורמאו
 שרוכמו ובלמ חנוג היהש דחא דיפחב השעמ :גק
 יצמ לבא (אבב ןב י"ר אוה םש ימלשוריב

 הדיהי 'ר לש ותודיפח יאדמל שוריפב
 םניק והתיבדל רמאד אוהה :וס םירדנכ
 ךלישבת ימיעטתש רע יל תינהנ תא יאש
 רמא םיעמ הדוהי 'ר ,ש"רלו הדוהי 'רל
 ותשאל שיא ןיב םולש תושעל המו חו"ק
 תחא לע ינא ,החמי -- ימש הרות הרמא
 ונהנמ היה ךכ ורמא : הכ תבשבו ,כ"וכ
 ןיאיבמ תבש ברע יאעלא 'רב י"ר לש
 וידי  וינפ ץחורו ןימח האלמ הבירע ול
 ןיצייוצמה ןנידסב בשויו ףטעתמו וילגרו
 היהש ,זי תובותכבו ,'וכו ךאלמל המודו
 < הלכה ינפל דקרמו סדה לש דב לטונ
 ,טכ הליגמבו ,הדוסחו האנ הלכ רמאו

 היהש



 יאעלא יה ןב חה ל

 תסנבהלו תמה תאצוהל ת"ת לטבמ היהש
 וגהנמ היה ךכ ורמא .ל תינעתו | ,הלכ
 חלמב הבירח תפ ול ןיאיבמ ב"ט ברע
 ,'וכו

 םושמ תונהיל הצר אלו לודג ינע .היהו
 ותשאש :טמ םירדנ רפוסי רשאכ םדא
 יבטוהד אמילג התשעו ארמער דגבב האצי
 אצישכו ,איה השבל קושל האצוי התיהשכו
 ךריבו דגבה הזב יסכמ הוה ללפתהל י"ר
 גב"שר | רזג א"פו ,ליעמ ינטעש ךורב
 ודיגהו  ,הדוהי 'ר אתא אלו אתינעת
 חלשו ,שובלל דגב ול ןיאש ןעי גב"שרל
 היבגהו | ,לביק אל :אוה -ךא  םידנב ול
 תחתש המ חילשהל הארהו אתפיצה
 יניא ךא הברה ול שיש ל"או אתפיצה
 האר סנ פ"עש) ,אמלע יאהב תונהיל הצור
 ,(בר רשוע םש חילשה

 ףלצהמו והרשמ סנרפתה הארנה יפכו
 השעמ : נק תבש רפוסי רשאכ םש התיהש
 והדש ךותב ץרפ ול הצרפנש רחא ריסחב
 םויה תבשש רכזנו הרדוגל הילע ךלמנו
 וב התלעו סנ ול השענו הרדג אלו ענמנו
 בטיה עריו ,ותסנרפ התיה הנממו ףלצ
 ה"מ ב"פ תיעיבשכ תונלאה תבכרה
 בוש םימי 'גל תטלוק הניאש הבכרה לכ
 ךלוה היהשכ : טמ םירדנבו ,תטלוק הניא
 היפתכ לע אפלוג ליקש הוה דמה"בל
 ,הילעב תא תדבבמש הכאלמ הלודג רמאו
 אוה 'ה תארי קוספה ושרד ,כ ןירדהנסבו
 יאעלא 'רב הדוהי 'ר לש ורוד הז ללהתת
 תחא תילטב ןיסכתמ םידימלת השש ויהש
 ,הרותב ןיקסועו (ויה םיינעש)

 וינפ לבא כ"כ לודג ינע היהש ףאו
 ל"אש : טמ םירדנכ ןיריאמ דימה ויה
 ,ןידרת לכאש ל"א ןיבוהצ ךינפ םויה מ"ר
 ןבר התאש) ? יורו הרומ ל"א אתינורטמו
 ,(הברה ןיי התושש ימב המוד ךינפו לארשי לש

 אלא (ןיי) אנמיעט יא -- אתונמיה ל"א
 שיו אהספד יסכ 'רו אתלדבאו אשודיק
 אלא ,תרצע דע הזמ שאר שוחימ יל
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 ל"א דחא יקודצו ,וינפ ריאה םדא תמכח
 ילדגמכ יא היבירב יולמכ יא ןימוד ךינפ
 כ"הב 'דכ אלא ןריסא והייורת ל"א ןירזח
 ,נפה

 ויניעב לודג כ"כ התיה הקדצה תלעמ
 תברקמש הקדצ הלודג ,י ב"ב רמאש רע
 םישק םירבד הרשע רמאו ,הלואגה תא
 הקדצו ' 'םלוכמ השל התימו בג

 ,התימה ןמ תלצמ
 רמאש םלועה יניינעב הלודגה ותפקשה

 הלושמו רפעל הלושמ וז המוא ,זמ הליגמ
 ,רפע דע ןידרוי :ןידרוי ןהשכ םיבבובל
 וישודיקו ,םיבכוכל דע ןילוע ןילוע ןהשכו
 -- תונמוא ונב תא דמלמ וניאש לכ ,טכ
 ומצעב תאז םייקו .תוטפיל ורמלמ וליאכ
 לוכא ,דיק .םיחספ רמאו ,: טמ םירדנכ
 אלו ,(לצבבשו | ומכ אוה) לצב בשו לצב
 ףרור ךבל אהיו. ןילוגנרתו ןיזווא לוכית
 ףיסותו ךתשיממו ךלכיממ | תוחפ .ךילע
 ךפהמ היה ה"ע תוכזב םגו ,ךתריד לע
 תגגשש רומלתב ריהז יוה רמאו : גל מ"בכ
 וריבחמ לודגה לכ יכ ,ןודז הלוע דומלת
 .בנ הכופ רמאש הזו | ונממ לודג | ורצי
 רה"ציל ה"בקה איבמ ל"על תוחצה רד"ע
 ,'וכו רהכ םהל המדנ םיקידצ -- וטחושו
 אלו ברקל אב והילא ,רמא תוידע ףוסבו

 | ,קזורל
 ויה םינושארה תורורבש דימת ןנואתהו

 רטאש ,הל תוכרבכ ורורב ןכ אל ,םידיפח
 תורוד םינושארה ךרדכ אלש הארו אב
 ןתרות ושע םינושארה תורוד ,םינורחאה
 ,ןדיב המייקתנ ז"וז יארע ןתכאלמו עבק
 עבק ןתכאלמ ושעש | םינורחאה | תורוד
 ,'וכו ןדיב המייקתנ אל ז"וז יארע ןתרותו

 אילפהל דע היה הב"קה ינפל ותלפת
 היהש דחא ריסחב השעמ :בל תוכרבכ
 םולש ול ןתנו דחא רש אבו ךרדב ללפתמ
 םייכסש רחאל -- םולש ול ריזחה אלו
 םולש יל תרזחה אל המל --- ל"א ותלפת
 סייפתנש דע םיברעו םימיענ םירבדב וסייפו

 ותוא
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 ןיא זמ תינעת רמאש הזו ,רשה ותוא
 אוהש ימ אלא הביתה ינפל ןידירומ
 הדשב העיגי ול שיו ול ןיאו לפוממ
 .'וכו ךרב לפשו האנ וקרפו םקיר ותיבו
 םכל  החרת קופפה שרד :ת םירדנבו
 איצוהל ןיארי ןהש א"ב ולא ימש יארי
 ,הלמבל ש"ש

 ארב אל ארבש המ לכש 'הב ןימאהו
 וליפא רמאש בכ"פר ר"קיוכ הלטבל
 ןה ףא םלועל ןורתי ןיאור םתאש םירבד
 .'גכו ןה םלוע לש ותיינה ללבב

 עבמה תאירב לע הקומעה ותפקשה
 השעש רמלמ יזדי"פ ר"ב רמאש ורמאממ
 ,ודובכ ינפמ ונממ וחקלו היחכ ץקוע ול

 וינה וריי למי

 םימי הדוהי 'ר  ךיראה הארנה יפכ
 תא שמישש ליעל ונרמא רשאכו הברה
 מ"ר רחא יח םגו ,הנבי ימכח ילודג לכ
 'ר ל"א מ"ר תריטפ רהאש : טמ ריזנכ
 מ"ר ידימלת וסנכי לא וידימלתל הדוהי
 סוכמוס קחד --ןה ןינרתנקש ינפמ ןאבל

 יסוי ר"א -- הדוהי 'ר םסעב -- סנכנו

 סעב ןכש) סעכ הדוהי ,בכש ריאמ ורמאי
 תורוכככ סונגיטנא ןב אנינח 'ר לש ונב לע םג

 .? הילע אהת המ הרות קתש יסוי (:ל
 רטפנ יסוי 'ר םגש עמשמ ,חי הכוסמו
 ךצ ,יפוי 'רב (ור..ל"אש .הדוהי 'ר  םרוק
 דוע יח היה מ"רש עודיו ,אבא רמא
 ה"פ הציבכ יבר רב ןועמש 'ר תנותחב
 היה ::י"רש המול .ךואמ בורק כ"א : ,ב"ה
 תואישנה אסכ לע יבר בשישכ םג יח
 חכומ ןכו יבר תיבל  אניירומ םג היהו
 תער אוה ןכו ,א"הס ח"פ תבש ימלשוריב
 אלפל אלו ,אניירומ .דק תוחנמ 'פותה
 היה ולאש ,אנ תבש ורמאש ומכו אוה
 יבר ינפל :בשויו ףופכ היה םייק יסוי 'ר
 פ"עא וינפל הרומ חיה אלו תואישנה דובב ינפמ)
 י(י"שר ,ונמיה י"ר לודגש

 חינהו .םוקמ םושב אצמנ אל ותריטפ
 יסוי 'ר .םשב הרוהב לודנ ןב וירחא

 רק בהרב. הנה ,בר

 ול תמ דחא ןבו ,:גס תוחנמ שרופמכ
 ןכו .י"פ תוחמשו ,אכ ק"ומב וינפ לע
 ,והבכרי 'פ וניזאה ירפסב ונב רכזנ

 הדוהי ןב ןועמש 'ר וניצמש המ לבא
 ןיאש הארנ ,ןועמש 'ר םשב דימת רמאש
 ,הדוהי ןב ש"ר םשב דימת רכזנ יכ ,ונב
 ,וכע רפכ שיא ומשב רכזנ אתיירבבו
 תולהא רכזנה הדוהי ןב רזעלא 'ר ןכו
 .יב ונב היה אלש כ"ג הארנ  ,ה"מ ג"פ
 'ר וילע קלוח כ"חאו אוה רכזנ םש
 ןב א"ר היהש וכרעב ראובמכו  ,הדוהי
 ,אתותרב שיא הדוהי

 .לאקזחי בר רב (59) הדוהי בר
 לעבו (רודה לודג) היה לאקזחי בר ויבא

 וינפמ דמוע היה לאומש וליפאש םישעמ
 ונממ לודג היהש ןבל הכזו ,: גל ןישודיקכ
 ,אתידבמופד הלודגה הבישי רסי רשאו

 תריטפ םויב לבבב דלונ ונב הדוהי ברו
 יברש : בע ןישודיק שרופמכ שודקה וניבר
 ,לבבב הדוהי בר דלונ םויה רמאו אבינ
 ונראבש ומכ תורטשל ה-דקת ךרעל דלונו
 ,יבר רטפנ זאש

 וניצמדכ ויבאמ לביק | ודומל תישאר
 א"פ תינעתו ב"הס ט"פ תוכרב ימלשוריב
 לע ךרבמ אבא הדוהי בר רמאש ג"ה
 לדג הדוהי בר לבא .'ובו םימשג תדירי
 ינתמ ויבאש אצמ א"פש דע כ"כ חילצהו
 . אל אבא הדוהי בר ל"א -- הירב ימרל
 ..בל ןישודיקכ יכה היינתית

 ארופסב הלודגה ותבישי בר דפישכו
 הדוהי בר היה א-לקת תנשב ךרעל
 יבור לביק רשאו םינושארה וידימלתמ
 הבר םע ,.הרבחל . תראו . ,ונממ  ותרות
 ילזאק  ווה הדוהי ברו בר ,אפ ןישוריקכ
 והיימק אתתיא איהה הלזאק הוה ,אחרואב
 ל"א ,םנהיג הימקמ ךיערכ לד בר ל"א
 ? ימד ריפש םירשכב רמאד אוה רמ אהו
 תאו אנא ןוגכ םירשכבד רמיי ימ ל"א
 לוע בר ל"א ברל השקהש ,אע ז"עבו
 ,'וכו יתחת

 בר



 לאקזחי .פר רבייהדותו .םר

 : םי :זי תוכרב בר רמא הדוהי בר
 : המיאיגנ ,גנ :בנ מ הל" ,םפ ו 8

 ,ול .טכ :הכ .בכ :וט ,ם תבש ,.בס הנ
 ,אק .ק +: בצ :ופיזע :דס !זנ ,חמ ,דמ

 .גלק :חכק | זק .כק :טיק :חיק :וק
 : בי 1 ..ב ןיבורוע ,,זנק ,ונק + טמק :זמק

 :אע .הפס ,חנ ,ונ ,גנ :חמ ,המ ,אמ ,חכ

 :ק ,גצ הפ :בפ .פ ,הע :דע :גע : בע

 :נ גס : במ ,: ו-5 ..\ ב ,םותסמ תה
 זי .ה"ר נק 4 ,1יהס ג לב ורס

 /: רב .ח .הציב. ,,חב .+.בי מ הבוס וכו תו

 ל-5 רב ; + בבר, בה ו
 הליגמ ,:רפ .הע .,דנ :בכ ,אכ ,גי אמוו

 : בי ,ב הגינח ,: זכ הב ,חי .,,ח ק"ומ
 .רל ל-3 זי 3, אי ₪ תומה

 :וצ ,דצ :רפ :גפ ,חס ,טנ : בנ :זל .,זל

 : אי תובותכ ,.בכק :זטק :חק : בק בק
 :רצ :ופ  :וס ,גמ ול ,טכ .,אכ ,םו :דו
 ריזנ ,:םפ ,אפ בל .,די םירדנ .,: חק..,הק
 ו: רפ = הפ :הנ ,-1ב-דל ו וב
 :גע :אע ,אע ,אמ ,חכ :וכ :ג ןישודיק
 ,ומ ,טכ :גי .י הטוכ ,,אפ :פ :וע ,הע
 :ל ל .ם"ב + דוק .,פ חב 4 קשה מ
 ב"ב ,.בק ..ופ 3 רפ.,הפ +הע ה
 ,הע :דע :םטס :חל :הל ,אכ :זט ומ ד
 ,הסק ,ממק ,ומק : םלק ,חצ :טפ ,םע
 ,אכ ב זי :גי :ו ןירדהנס ,,אעק + וסק
 :תמ יתל תל כ ,גכ בכ (םירמאמ 'ח)

 : אצ ,טפ ,הע :חס ,זס ,וס :גס :ונ ,טמ
 :םק הק דק רק בק חשו עו
 .דמ גג ן"ע ,גחל אל תועבה וה

 :אי ,ד יג 3 תיכמ אש רו
 : ומ ..הכ 2. .םיחבו | ה 13 תר מו
 ףוס ..במ ..חל ..דל . ,נל ..םכ  תוחנמ )מ
 :ל .ל,גוכ ,םו מ 10 תת ממ
 .הס זנב + בנו בב אנ גב ב ו
 :מק :טלק לאה וע הע וע ו מ
 :ול ,ול ,םב .,זב : די ,,ח תוהנבב ה
 ג. הרומת ,: אכ :ו מ הו קברה מ
 :וי .אי תותירכ + נל בל זק ו וש
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 וכ +גב: תרנ :" ז דסי .הליעמ? ,,ךכיש4 שכ
 | ,ופ :ם

 בר ינפל רצק ןמז דמל בר רטפנשכו
 בר וניצמדכו ,לצוה ריעב שיר היהש יפא
 תומבי ,.בכ תבשכ יסא בר רמא הדוהו
 ןיטיג ,,אכ .םורדנ ,.הק :,זע .תובותכ ו זט
 ,.םלו ק"פי : אפ או וןישוחוק =, ח0זנ
 הדוהי 'ר .ד"ה ו"פ :םילקש ימלשוריבו
 ,יסא םשב

 תריטפ ירחא םימי ךיראה אלש ןעי ךא
 ינפל .דומלל אב וכרעב ראובמכ בר
 י"ראש ,אמ תועובש | ,,זי תומביכ לאומש

 לאומשד הימק אתירמא יכ --- יפא בר רמא
 לש ותריטפ רחאש םש תומביב י"שריפו
 ,לאומש ינפל דומלל אב יסא בר

 ר"א יסא בר : גמ מ"ב וניצמש המו
 אבומדכ | ךופיהל" ל"צו ס"ט אוה הדוהי
 ם"קדב

 רמא י"רא םימעפ הברה וניצמ ןכו

 הכוסכ לאומשד הימק אהירמא יכ-- בר
 תהנ-=. ,+וע. .ליןולוח- יאו .תופותפ | מ
 בר לש ודימלת הדוהי בר י"שריפו :דס
 בר לש ותריטפ רחאלו היה לאומש לשו
 בר יל רמא ךכ ומשמ תועומש רמוא היה
 אוה ןכו | ,'וכו לאומש ינפל יתצרהשכו
 ,םש םב"שרב :₪טלק :חל ב"ב

 לודג רבכ היה .לאומש ינפל אבשכו
 אנניש דימת וארק לאומשש דע רודה
 ןיבוריעה ,.פנק+ ה. .זזתבשו ,0לםוכמבכ
 ;היי תובות בו", הכוח הש . ו יש רח כ

 ק"ב ::'גל :,בל ןישובוק =: עי ןיטמק ,,גנ
 תותיחב .קיגמ("ע ליגל בב ₪06"
 רמד הירתב לזאו ,:הכ .,זי ,ני הדנ ,:מי
 ,: כ מ"בכ אסייד יבד .אקושב לאומש
 יתרת לאומש רמד הינימ תעמש רמאו
 תבשב .לאומשר .הימק ביתו זו ח ,ם"בב
 רמאש דע כ"כ ובישחה לאומשו ,,הנ
 אלא) השא דולי הז ןיא ,ני הדנ וילע
 55 דצ ב"ח בל ירקח רפסבו .(ךאלמ
 ,המא אלל אוהו אנניש וארק אריז 'רש רמאי

 ב8
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 :י ,ח תוכרב לאומש רמא הדוהי בר
 תבשס" .,הלס והכה ,הכו | ,הכו אפ: ביואי
 ו! בפקס :ונ אנ כ ₪ דל קו ביד

 5 תבק 5 ,הבק"- דבק חו רצ
 קל ממק :וטק" .יומק . טדמקטינמק
 5 פס וגס די ,בלה ב קוו
 :הע :הע .,זפ הס :בס זאפ 5 ,חנ:,טמ
 יולהב ב םוחספ ,:בק .: דפ אפ: ג פ
 :יק: שחק רק רק ::גפ כנ 7: חמ המ
 רכות = 1 הלר. ו בק ג םיק טוקן
 ,ום* הלני הפ דפ 57 בכאמוו
 +ןו הרס א -הכ מו? תי : הקמ
 ה בכי איה הצוב .הםו"ההשו + דלה בל
 תינעת אל -  ל םכ שחכ ,חכ + בי נב
 תש"ו הק ומפיילבו בכי" הפופח "ו ל: זכ
 :וטק ,ומק :חק .תהק זק :ק וצ :הצ

 :םח טסו תובותכ! ו אצק טבק( תיק
 הגס מפ 5 דע דמ ב" ,וכ:ןאב 5 ומ
 ,: בפ םירדנ ,איק ,וק .ק ,זע .וע ,בע :אע
 : דל תפ הב  ,גפ ז אב טיג ,.חמ':הטוס
 : יה ןישוליקיו :ע הע ןחמ לז רול
 ,הו וב עי. הו ול ,' ,למכ
 ,או מ"ב דוק פוקה ,ףק;אס -,ימ "ק"ב
 4 הע םנ ממ ל טפ "גב
 0 נהנית ךָז אול" תפל ד
 לק +(צלק לק בקו רבק \ ,בק \ ,םיק ',טצ
 תהפעב פיי ןוחלקמפס ןוימק :דנק .,ומק
 :איונ ז"ע ומ :בי | ,ם ,תועובש ב
 5 מ םלמוהל .,רל בל בכ 1 5 זמ
 הר בו תווי: ג, תחל וס
 : בל תוחנמ ,,בפ :הנ ,הכ :חי םיחבז
 :במ :מל ,אכ ,מ ןילוח ,: אע :זל ,גל
 ,בפיקפ עי ,3ע חס 6 הניב 85 המ
 המוט .הרומת אי :ז' ןיכרע ' זאוס נצ
 בס 2. ; הוי א 1 0/ .הדג
 גס" מנ: ,בנ מל": הש'רב

 םשב הדוהי בר רמאש המ םג ןכו
 ,,חי תומבי ,הפ ,ז ןיבוריעב ורמא ,ומצע
 איה לאומשד הדוהי ברד אה :בי תובותכ
 אלש עודיכו ,ברדא ברד אישק ברד יאד

 וג

 לאכוקי בר רב הדותי .בר

 ,ןהיתוברמ ועמש אלש המ רבד םוש ורמא
 היה הדוהי בר תרות לכש ורמא ןכלו
 ,ויתוברמ

 וניצמ ולאה םילודגה  ויתובר דבלמו
 תוחנמ ,:אס ז"עכ יריעז רמא הדוהי בר
 ..ק תבשכ אייח ר"א הדוהי בר ,,אכ

 סחנפ רב קחצי 'ר םושמ הדוהי בר
 | ל .ןילוחב

 אבא רב הימרי ברמ הברה לביק ןכו
 רמא הדוהי בר וניצמדכ (בוד רבח דימלת)
 תובותכ ,,נק תבשכ אבא רב הימרי בר
 ח"א י ?1ל תורוכבבו :,,הל 'ןיטינ :,: ביק
 אנא אה הדוהיל היל אנמ א"ב הימרי
 .אכק תבשבו ,הדוהיל לודיגו לודיגל רמא
 יבל ועלקיא אבר רב ןנח ברו םהינשש
 רמא יי: טמק ב"בו .,איקישנ ןמד ןיבא
 אתתעמש ןינווכמ המכ וילע א"ב הימרי בר
 ,יבסד

 ןנחוי 'רד הימקל י"ר חלשש וניצמ ןכו
 רמא ןכו ,,טל ןישודיקכ ול .בישה אוהו
 תבש ימלשוריכ אייח רב ןועמש 'ר םשב
 ,ה"פס

 וניצמש המ לבא
 ימיבא .רמא הדוהי
 ,,חמ ןילוחכ הדוהי

 ה-רסקת תנשב לאומש רמ רטפנשכו
 ןבכ ךרעל הדוזזי בר זא היהו תורטשל
 האב אעדרהנד הלודגה אתביתמהו םישש
 ירחא םינש שלשכ ארוסב ה"ר לגד תחת
 םג הדוהי בר דסי זא לאומש תריטפ
 תרגאב שרופמכ אתירבמופב הלודג הבישי
 ןישוריק ם"שב שרופמ הזו ,ב"פ ג"ח ג"שרד
 .תבשבו ,אתידבמופב הדוהי בר זירכמ :ע
 ל"א -- אתידבמופל עלקיא אלוע ,זמק
 +רק םיחספבו ,היפאב היל יצופנ הדוהי בר
 הדוהי בר ל"א אתידבמופל עלקיא אלוע
 .'וכו היל יטמא ליז הירב קחצי 'רל
 .אתידבמופל עלקיא אלוע : אע ןישוריקבו
 ו תבש ךכו = ,'וכו הדוהי  בה\ יבל
 היקריפל לע אל אתידבמופל עלקיא ח"בבר

 ברד

 פרי ,רפי ןיבוריע
 רמ ל"צו ס"מ אוה



 לאקזחי בר רב הדוהי 'בר

 ןכו ..'גכו אלייד אדאל הירדש הדוהי ברד
 ,אתירבמופב הדוהי בר ןיקתא : זס הדנ
 יבס אניע ברו הדוהי בר :זי ןירדהנסבו
 בר זירכמ .ע ןישודיק ןכו  ,אתידבמופד
 ,(בשוי היה םש י"שריפו) אתידבמופב הדוהי

 וצבקש רפוש) ארופיש אוהה :ס ןימיגבו

 ארקיעמ הוהד (ג"שר ,הבישיה ינב רובע ןוממ

 עוריו ,'וכו הבר יב ףוסבלו הדוהי בר יב
 .אתידבמופב אתביתמ שירה היה הברש

 הבישי שירה היה .הדוהי ברש ףא הנהו
 תבישי תחת ףופכ היה לבא אתידבמופב
 אתביתמה התיה םש יכ ארוסב היהש ה"ר

 לבל הארוה האצי םשמ רשא ! הלודגה
 כ"ר ביתי : איק ןילוח וניצמדכו ,לארשי
 הימק הדוהי בר :ביתיו .הדוהי ברד ירוחא
 ןדידמ רח ה"ר יוחמ .דמ תורוכבו ,ה"רד
 ודגנכ בשי הדוהי ברש י"שריפו) והדידמ דחו

 הזו ,הדוהי בר דפקיאו (תונושמ וינע ויהו
 ברש ב"פ ג"ח ותרגאב ג"שר רמאש
 לבא ,םיקרפל ה"ר תא תוארל אב הדוהי
 הדוהי ברש ,טי ןילוחכ דואמ ובישחה ה"ר
 ,הפרט רמא ה"רל ולייש הרשכ בר רמא
 אנפירט !רמא דפקיא הדוהי בר עמש
 ,ע ןישודיקב ןכו ,ול הדוה ה"רו ? רשכמו
 ץעייתהל ה"רל ךלה אנידל נ"ר ונימזהשב
 ךליל ךירצ | ךניאש ה"ר | ל"א ךלי םא
 האלה איבנ רשאכו ,תא הבר ארבנד
 ,תוכיראב

 ,םילודגה וירבח
 א"ב הדוהי ברל י"אמ חלש רתיבא 'ר

 .: ו ןיטיג 'וכו ןאכל םשמ םילועה
 ונתש וטדא"פ ר"הקב רפיסי רזעלא 'ר

 הימדקו השא ביסנ הדוהי ברו  ,ארחכ
 הרותב זא קסע א"רש) התשמה ימי 'זב א"ר

 יטמיד םינש המכ | ורבע (הדוהי ברמ רתוו

 א"ר עלקיאשב :כ הדנבו  ,יטמ אלו היב
 אמד אזח הוה אל הדוהי ברד הירתאל
 לאש חלש םימעפ המכו ,(י"רד ודובב ינפמ)
 א"פ ןישודיק | ,א"הס א"פ ק"בב  א"רל
 ,זט"פר תומביכ א"ר םשב רמאו ,ד"ה

18 

45 

 תומביכ הדוהי בר םע קלוח ימא 'ר
 ,נ רפי 5 הע 70 5 וס

 וידימלתמ ויהש ףא לדיג ברו אנורב בר
 הדוהי ברש :אי ז"ע וניצמ ברד ןיקהבומה
 ,ארמח ' ינובול \ אנורב" ברל היל !ארש
 ,יעייטד אתגחב םיטח ינובזל לריג ברלו
 ןיפופכ םלוכ ויהו שירה היה י"רש ןעי הזו)

 אנורב בר היל יימר ,פ'ןיבוריעבו = ,(ויתחת
 (רב וא) בר יבד אתרצעמב .הדוהי ברל
 ,אנינח

 רמאש ,חמק תבשכ האתדגב אנח בר
 תוכרבו : ,'וכו\*ןריד אנח. אה ח"בברל :י"ה
 חפתיאו הדוהי בר שלחשכ .רפוסי : דנ
 ל"א ןנברו האתרגב אנח בר היבגל לע
 ךיבהי אלו | ןלהינ ךבהיד אנמחר ךירב
 ,הדוהי ברל רמא :אפ ןיבוריעבו ,ארפעל
 ? יובמב 'יפא לאומש רמא

 תבש שרופמכ וריבח אבר רב ןנח בר
 ,.אכק

 ירימלת םלוכ ויהש פ"עא אדסח בר
 םוקמ םושב וניצמ אל  לאומשו ברד
 תוכרב וניצמ .ךאו הדוהי בר םע  רבדיש
 הדוהי בר ינאש ארסח בר רמָאש ,גמ
 .י"א היל אביבחד

 .פ ןיבוריעכ ונמזב איעשוא רב הדוהי בר
 .אמ תוכרבב אביבה רב הדוהי בר

 בר יב הירבל היל קיסע הוה הרוהי ברש
 ,אביבח רב :הדוהי

 ,חליש רב לאומש ברד הירב הדוהי בר
 בר יםשב * הכלה :החוחיי 23: רנממילבק
 ..רי תינעת ןתוקלחמ .,:הכ ןיבוריעכ

 ליורמ אישנמ ברד  הירב | ףסוי בר
 ,: וכ הדנכ וריבח

 : אמ ב"בפ '(ברד ודימלת)"אנאפ הבר
 -- היעראב אקדיב לקש כ"רש רפוסי
 םילש ליז ל"א -- הדוהי- ברד הימקל אתא
 אתרגיא :ךל "אניתיימ יאהו כ"ר+ ל"א
 היה ב"ר חזו ,יתית יבל ל"א --- אברעממ
 ק"ב שרופמכ ןנחוי ?ר ןמזב י"אב תמאב
 ,לבבל הוו זיק

 בה |



 האקוחא בה רפי החוהיבר 6

 ורבה ב םיקלוח ול ,מכב  הגתמ בר
 גנרל ההוהי בה ל"א: ע ןישוריקבו ,בד
 ברו = ,יתווב יאקד הנתמ בר אביא אה
 אוהה ינש 'גי אעררהנל הייזח אל הנתמ
 לאומש רמא יאמ רמ ריכד ל"א אתא אמוי
 ,'וכו רמא יכה ל"א --

 ערק הדוהי בהש וס מ"בב .ןמחנ בר
 שיר ל"אשכו נ"רד ד"במ אציש הירטשל
 ? היערק אקדרד ל"א השעמה נ"רל אתולנ
 ,היערקו אמעט היב יזח היערק הבר ארבג
 ל"צ נ"רא י"רא ,זל ןיטיג וניצמש המו
 זהבה ול תוכתב  ןתוקלחמ  ;כה .רטא
 הטעמהו .שנליהלע ,בי/ב''ב. :;ג:חפי מ"ב
 .ןלהל רפוסי :ע ןישוריקד

 בר םע קלוח איעשוא רב ןתנ בר
 : הל הציבב ל"צ ןכו ,,בל ןישודיק הדוהי
 ,איעשוא רב תבית רסח םשו

 דרוי היהשכ יתוחנהמ היהש אלוע
 תבשכ אתידבמופל דימה אב היה לבבל
 ירטו ליקשו ,: דק םיחספ ,,בכ הציב ,,זמק
 לעיב"ב :םיבח .חיהא ג תפ ,פ :ןילוחכ .ומע
 חתופ היה וילא עלקיאשכ הדוהי בד
 םגו ,,דצ ןילוחכ ,ןיי לש תויבח ורובכל
 מ עב יהבלה רנשמי לבק

 יבס ןיארקנ ויה הדוהי ברו אניע בר
 ,: זי ןיררהנפכ אתידבמופד

 ,: וכ םש ןתוקלחמ
 :ירלכ  תכשב ..רריבה הובא רב הבד

 ,והיוורת ירמאד
 היהשכ ,(וימוב יתוחנהמ היהש) ח"בב הבר

 ,חמק תבשב אתירבמופל אב היה לבבל אב
 לע אל אתידבמופל עלקיא ח"בברש
 אלייד אדאל רדש הדוהי ברד אקריפל
 אתא ,(אביש ודגב חק) היברג ליז ל"א

 אנידב ואלו ל"א -- שירד אקד היחכשא:
 שלח א"פש רפוסי : זמ ןיטיגבו ?ךיתברג
 ) .ןנפרו .ההוהי .בר \.היבטל לש, .ח"בבד
 הדוהי ברל רמא :גנ םיחספבו ,(הבר
 ידימ ..הדוהי . בה ולאש זי: .ק"ומו .,רשוי
 ,אחב ךל עימש

 שרופמכ ןטקה ויחא לאקזחי רב ימר
 ותיצת אל דימת רמא ימרו ,בל ןישודיק
 רמד הימשמ יחא הדוהי לייכר יללב ינהל
 ..ע ןישודיק ,,אכ תובותבכ לאומש

 55% כ ז"עכ  הדוהי . רב :לאומש . בר
 בר ל"א תבשב אניע לחכימל ארש הדוהי
 יבש ליחמ הדוהיל תייצ ןאמ י"ב לאומש
 ברל חלש היניעב שח ףוסל (תבש ללחמ)
 ירש ע"וכל היל חלש ריסא וא ירש הדוהי
 אנניש הדוהי ברל ארקו | ,ריפא ךרירל
 אנתה היה הארנה יפכו ,:בי תיבותככ
 ,וזע אמוי וניצמדב הדוהי בר תבישיב
 ,הדוהי ברד הימק ינתש ,אק תומבי
 החוהי ברל רטא + ול מ"ב ::בי/ תובותכבו
 ,לאומשר הימשמ ןל תרמא

 וארק ,זי ק"ומב ינמחנ רב לאומש בר
 ,ונרבח הדוהי

 .ליקשש א"קמב ךא וניצמ תשש בר
 \תבשבו ,: אי תומביכ הדוהי בר םע רמו
 ,לאומש בר רמא הדוהי בר רמא :טנ
 אוה ןכו ,תשש בר רמא ס"קר תסרגו
 תיתימאה אסרג לבא ,םינשיה םיסופדה לכב
 אבומדכ תשש בר רמא הדוהי רמ ל"צ
 ,םש תוהגהב

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 וניצמדכ קהבומה ודימלת היה אבא 'ר
 ,,גצ ;בצ ןילוח הרוהי בר רמא אבא 'ר
 : אי תוכרבבו ,תומוקמ הברהב ימלשוריבו
 אתא בישהל עדי אלו אבא 'רל ועבשכ
 ב"ב ,,טמ ןיבוריעבו | ,הדוהי ברל לאשו
 יבד אתרצעמב הדוהי ברל השקה :במ
 ירוחא אבא 'ר ביתי .,טי ןילוחבו ,יאבז בר |

 ךא .,הדוהי ברד הימק .כ"ר | ביתיו כ"רד
 עדיו י"אל תולעל הרבג אבא 'ר תקושת
 ןכל הזב ץפח וניא ובר  הדוהי ברש
 לזיא רמא ותדירפ םויכו ונממ טמתשה
 רדהו אדעו תיבמ אתלמ הינימ עמשאו
 הימק ינתקד אנתל היחכשא לזא קיפא
 , רכ יתוכרבב וכו .הדוהי ברד

 ית



 לאקוחי בל לב הדוחא'בה

 ידבז רב הדוהי 'רד | הוחא אבא 'ר
 ,: גפ תומבי הדוהי בר רמא

 ןכ הדוהי בר םשב אנהכ רב אבא ''ר
 ,י"ה ג"פ תינעתל ותנוכו ד"הסב אבומ
 בר םשב אריעז 'ר כ"ב אבא 'ר םש ךא
 םשב רמא אנהכ רב א"רש הנוכהו ,הדוהי
 ,י"\ שב ה זר

 הרוהי בר תא תוארל דוע הכז ייבא
 אבשכ :דק םיחספכ םימי לוע היה ךא
 קחצי בר תא חלש אתידבמופל אלוע
 לידבא יכיה יזחו יריפד הלכלכ םע הירב
 וניצמ ןכו | ,ייבא דיב .ררשו  לזא אל
 המ םיחספכ הדוהי ברל השקהש
 ..הל תועובש

 הדוהי ברד ושמשמ | היה אלייד אדא
 היברגל הדוהי בר וחלשש ,חמק תבשכ
 ,הדוהי בר היל ירוא :מ ז"עבו ,ח"בברל
 אדא יבדא ךרבמ הדוהי בר :גנ תוכרבו
 ,אלייד

 מ"בב האחושמ (אדא רב ןא) אדא בר

 פ"ע גהנתהל ךיא הדוהי בר ודמל : זק
 .תועקרק תדידמ ינינעב ןיד

 הדוהי בר ימוק  רמא ימיא רב ןוא
 .תומשהב ס"מ םש שיו ה"הר ו"פ תבשכ

 ברל רמא :גמ מ"בב איעשוא 'ר
 יסא ר"א יכה ןכ .רמוא התא ובר הרוהו
 ,י"רא

 ,:צ ןירדהנס י"רא אדא רב אחא בר
 ,,הפ תובותכ ל"רא>ןיבא רם

 ימלשורי .ומשב יזפ ןב  אינייא 'ר
 ,ה"פס ןיבוריע

 ימא רב לאומשד הובא ,ימא
 ,ו"ה י"פ תומבי ומשב

 רמא

 | היל ירש הדוהי בר  ,הארונת ימא
 .אי ק"ומ מה"וחב ארונת לדגימל

 .: וס תבש י"רא ןיבא רב ישא בר
 ,,טכ תוחנמ הימשמ ךבדנ רב ןאישא
 .: גכ ןיבוריע לאומש רמא י"רא יביב בר
 הצרש :המ ןילוחב קחצי רב ימיד בר

 הרוהי ברד הימקל אתא יאזוח יבל ךליל
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 ל"א -- תושרפה ןיב רמ יל יוחיל ל"א
 ,ארמג ךרמגא את הדוהי בר

 ןירדהנסכ ודימלת היה אייח רב ה"ר
 ;הכ .ק"ומ . הדוהו .בהד הימקל אתא ק
 אלו ףילי אלש וילע רמא הדוהי ברו
 ,בי"פר תבש ימלשוריכ שמויש

 הדוהי ברל השקה הדוהי רב אנוה בר
 ,,אכ תובותכ

 ,.הכ ןיטיג הדוהי ברמ יעב איעשוה בר
 0 חפ ק"בב הרוהי בר ינפל ןידל אבו
 יבר י"רל ארקש איעשוא 'ר אוה ילואו
 ,ו35- מ"בב

 הימק ביתיש :רל תועובשב ,אנונמה בר
 את לוע ? תא אנונמה ל"א -- הדוהי ברד
 םיבחמ התאש דמה"בל סנכיל יואר התא י"שריפו)

 ברש בי"פר תבש ימלשוריבו | .(ךבר תא
 בר עמש אתולג שירל ירוה אנונמה
 אלו ףילי אל ירוהד ןאמ רמאו הדוהי
 ,שמיש

 קיספ אק הוה איבומ רב ארטוז בר
 אל ולאששכו --- הדוהי ברד הימק ארדיס
 אלדר וטא הדוהי בר ל"א ,ובישהל עדי
 הבר ארבג ואל ארק יאהר אשוריפ עדי
 תיתופיזנ גהנ (ובר דגנ אטהש עדוו) ?אוה

 ,: זט ק"ומ ,אמוי דח

 רמאש : חע תומביכ ודימלת אריז 'ר
 ,תדוחו ברד ..הינימ יל א שרבמו ילילל
 ,הדוהי בר יבל ןאתא יכ רמא ,מל תוכרבו
 ,הרוהי .םרמ עב בי הרג חב תוכרפה
 רשאכו םירבד המכ ולאש :זע תבשבו
 ,וז תבש הדוהי בר רמא ז"ר ,ןלהל איבנ
 תובותב :.,י"ה ב"פ תינעת  ,ב"םר (תפש
 ,ימלשוריב תומוקמ המכב דועו א"ה ט"פ
 י"רמ טימתשמ אק הוה ז"רש ,אמ תבשבו
 ,י"אל קסימל יעבד

 אבא 'ר ,םע קיה .הרוהי בר[ (גאכו "כ
 ,יטמ ןיבוריעב יאכו 'ר יבד אתרצעמ יבב
 בס בב

 ,ר"פר ןירדהנס ומשב אנניח רב ריעז
 .,חפ תובותכ ,:ז הציב י"רא אקירז "ה

'ִ 
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 ,:טל תומבי הימשמ איוא רב אייח 'ר
 ,,זט ק"ומ י"רא ןיבא .רב אייח 'ר
 תובותכ י"רל השקה הדוהי רב אויח 'ד
5 

 ינתמ רי :ב ןיבוריעב ..בר רב אויח
 ,ברד הימק בר רב אייחל הדוהי בר היל

 ,וצ תבש לאומש רמא י"רא אנח בר
 הרוהי ברל השקה אמח רב אנינח בר

 ,,אב תובותכ
 אקיא--הקורב וא הקי רב אנינח 'ר

 הציב ,ב"הס ט"פ תוכרב הדוהי בר םשב

 ז"פ תובותב ,ג"ה א"פ תינעת ,י"הס א"פ
 ,זלחא"ה ר"פ ןישוריק ,ז"ה

 ערונהורמאמ" = וטא /(רב::החוהי = בר
 שרינש סרפה תיב הדוהי בר םשב רמאש
 ,וכרע ןייע ,רוהט

 מ"בכ קהבומה ודימלת היה ףסוי בר
 .'וכו הרוהי בר ל"א ףסוי בר רמאש ,ח
 כ"רד ירוחא ףסוי בר ביתי ,זי תומביבו

 לא ףסויי בר>-,י"רח + הימק פלר ביתיז
 רי ,םי" ןיבוחיע ב ל .רל תפש הדוהי
 תובותכ ,: דפ אמוי ,,בק .,זכ םיחספ ,+ גכ
 ו רק ?רלק בפ :ב"ב יאט ק"ב ויט ב
 ,,ופ הדנ ,,בע ןילוח ,,טמ ז"ע

 ברמ יעב אינוחנ ברד הירב ףסוי בר
 ק ככ תיכחכ הלוהל

 יב ןניוה יכ ,וע ןילוח .רמא בקעי 'ר
 ידידל רמא ,מכ תוחנמבו .,הדוהי בר
 ,הדוהי ברד הינימ יל אשרפימ

 ,: אמ ןירדהנס *"רא יריא רב בקעי 'ר
 ברל השקה (העצמ 'פותבו) האנימ בקעי

 ,.גכ הליגמ הדוהי

 ,,הכ ןיבוריע י"רא האריב הימרי בר
 םק 3 ןתיל קיבכ = הדוהי ברו כב בב
 בר ל"א ,הל םשו | ,,רל ןיטיג .ותשאל
 ,ר"בב הרדא הרוהי

 הדוהי = ברד הימק ביתי אנהכ בר
 רמא ,,ול תועובש ,: מי ןילוח ,,זי תומביכ
 תומבי הדוהי ברד הימק אנמיאק הוה

 :.לאקזחי בר רב הדוהי בר
| 

 ינת ,: גל הציב הדוהי ברל ביתוא ,:אק
 ,,אי אמוו י"רד הימק +

 חיכש הוה אינוחנ ברד הירב אנהכ בר
 ,:דכ תינעת הדוהי ברד הימק

 ברל וכבוש תוריפ ינקא ןומיס רב יול
 ,: אמק ןילוח הדוהי

 ןיררהנסכ ודימלת היה לאומש רב יול
 ,םי הליגמ ,,זמ תבש הדוהי ברד הימק ,,ק

 ,ריהסב .איבמ ןכ ומשב אנומ 'ר
 תבשב אוה רוקמה יכ הזב גנש הליחמבו
 יבר םשב רמאו אנתה אנומ 'ר םשו :חק
 ,הדוהי

 ,,וכ ז"ע .ורימלת השנמ בר
 תופהב :י"ךא אבקוע רמ רב ןתנ בר
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 ל"א ,זצ ק"בו ,טכק תבש הימשמ אבר
 ,וכרע ןייעו הדוהי ברל אבר

 ןניוה יכ ורמא אדא בר ינב ןיברו אבר
 ומשמ ורמאו ,:גל הציב הדוהי בר יב
 ₪ .תובותב 2 בב :תינעת

 ןיבוריעב קהבומה ודימלת היה הבר
 ןהדוהו בר,.:גבל . יאתא יכ  רמאש :מ
 [הא,הבר, .,ההוהי .ברמ יעב זו ןובוהיעבו

 ,,טע אמוי ,:דל .תבש
 בר ל"א :וכ תוחנמְב קחצי רב הבר

 אבר ל"א : הנ ו"עבו ,ךל ארבסא הדוהי
 הוה יא ל"א -- הדוהי ברל קחצי ברב
 ,אתלמ אה וכל ירמא אל אנביכש

 קלוחו כר .,אי .ק"ומב . יבשע . רב הבר
 ,מה"וחב אהלוהמ לדגימל היל ירש

 בה ארק זק מ"בב ןמחנ בר רב ןיבר

 תוכומס תונלא םהל היהו יחא ןיבר הדוהי
 ,ול"וז

 ו ו תוכרב הדוהי .בה רמא, הבתר
 אמוי ,,אי הציב ,: גי םיחספ | ,,נס תבש
 ותו בט .ןילוה .,: טל .: גל :תוחנמ ,,בע
 ,וכרעב ראובמכ קהבומה ודימלת

 הדוהי בר : זע אמויב ,אפפ רב ימר
 רהנד אדוגא ימייק ווה הדוהי רב ש"רו
 ךהמ אפפ רב ימר יאק הוהו -- אפפ

 אסיג



 לאקזחי בר רב הדוהי בר

 יתימל דבעימל והמ אלק והל אמר אסיג
 הדוהי בר ל"א אתעמש לאשימל ובייבגל
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 ..'ק ןילוחכ ודימלת ירמת רב ימר

 ,ותסנרפו ותודיפחו תורקיה ויתודמ
 וירמאמ רשא הרותב ותלודג דבלמ הנה

 ,ימלשוריו ילבב ס"שב םיאלמ | ויתולבקו
 םימכח ונמש תובוט תורמה לכ וב וצבקנ
 ולמע .רורה גיהנמו ח"תב תויהל ךירצש
 ה" 'ףופ ורמאש :דע !\ כ"ב היח תרמתב
 ןיתלתל ןימוי ןיתלתמ ךא ללפתמ היהש
 ,(י"שר ,םוי םישלש לב ודומלת רזחמ היהש) ]ימוי

 יל יתית : חיק תבש ומצעב רמא כ"פעאו
 היהש ,ל תוכרבו ,הלפת ןויע  תימייקד
 ,ילצמ ררהו הישפנ ןייצמ

 אל ובר ינפל בשוי רימלת היהשכ םנגו
 התאב א"פש ,הנ תבשכ לב ינפ אשנ
 אלו לאומש רמד הימק החוצקו השא
 רמל היל תיל הדוהי בר ל"א הב חנשא
 :ו ב"ב 'פותבו) 'וכו לד תקעומ ונזא םטוא
 הלבקש םינואגה ורמאד ח"ר 'יפ םינוילע ה'ד
 ףסוי בר הארש ךופה םלועד בר יפמ בר םדיב
 הימק ביתי הוה לאומשש הארש לב"ירד הירב
 ,(לאומשב החימד םושמ ודימלת הדוהי ברד

 אבר ל"צו) הברש רפוסי ,דכ תינעתבו
 .חכ ק"ומכ ארטמ אתא ילצמ היהשב הבר יכ
 אתינעת רזג (ייבאל לצש פ"רש אתיא תוכרבבו

 בר אהו ל"א ארטמ אתא אלו ימחר יעב
 ? ארטמ אתא אתינעת רזג הוה יכ הדוהי
 ןנא ייונת םושמ יא דיבעא יאמ ל"א
 לכ הדוהי ברד ינשבד והיינימ  ןניפידע
 היה ודומל רקיעש יפ) הוה ןיקיזנב :ייונת
 ןיצקועב י"ר" יפמ "הוה לכו וש מב

 אניזח אק לאומשו ברד תויוה רמא --
 דח ףילש הוה יכ הדוהי בר וליאו --- אכה
 ברש םש רפוסיו ,ארטמ אהא אנאסמ
 יצרפ אק ווהד ירת יב והנה אוח הדוהי
 מ"ש רמא :(ול"ז םחל ןיקרוזש) אתפירב
 הוה היניע ביהי .אמלעב אעבש אכיא
 ברד הירב אנהב 'ברל .ןנבר " ליאו (אובב
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 היישעינ הימק חיכשר רמ היעמש אינוחנ
 היישע ,אקושל ךומסד אחתפב קופילד
 ? יאה יאמ ל"א איפונכ אזח אקושל קפנו
 ןברזמ אקד ימייק םירמת ילכ לע ל"א
 היעמשל ל"א ,אמלעב אנפכ מ"ש ,רמא
 אנאסמ דח היל ףלש יינאסמ יל ףולש
 אנירחא ףלשימל אטמ יכ ארטמ אתאו
 תפלש יא ה"בקה רמא ל"או והילא אתא
 הרב ירמ ברו ,אמלעל אנבירחמ אנירחא
 השענש ומצעב הארש דיעה לאומש תבד
 .םיסנ השעמ זא

 דחא תמ א"פש רפוסי :בנק תבשבו
 בר היהו ןימחנמ ול ויה אלו היתונכשב
 יבתיו א"ב הרשע םוי לכב ףסאמ הדוהי
 אמלחב היל יזחתיא 'ז רחאל  ,היתכודב
 .יתעד תא תחנהש ךתער חונת ל"או

 הכר לש  םופב: רואמ < רוהז היה
 רמאו ,,אנ תוכרבכ םידימלתב ורטעל
 אריסח יוהימל יעבד ןאמ יאה ,ל ק"ב
 ולוכ היה ןכלש רשפאו) ,[יקיזנר ילימ םייקל
 .(הוה ןיקיזנב ייונה

 תאירבבו םלועה תויוהב לודג יקב היהו
 יאקד היחבשא ז"רש :זע תבשכ עבטה
 אהידב הוהד הארו הומח יבד אחתפא
 אמלעד יללח לכ הינימ יעב יאו היתער
 אשירב ןגסמ יזיע ט"מ ולאשו ,ל"א הוה
 'וכו םלוע לש ותיירבכ ל"א ,ירמיא רדהו
 ליכאד םושמ ,היתבונג רטוז אלמג ט"מ
 םושמ ,היתבונג אכירא ארות ט"מ ,יסיכ
 ןכו יקב ':ישוברכל, עבו" המפאב ירד
 ומש ארקנ המל תומשה ירוקמ ול שריפ
 השובל ,גג ךרד -- אגרד ,םש ךרד --- אשד
 ,םלוגכ וב השענש ,אמילג ,השוב אל --
 ,ויאריל 'ה דוס ,ארדוס

 תרהטבוהבלהב לודג וחכ היה ןכ ומכו
 ,ע ןישודיק רפוסי רשאכ ןושלה תוחצ
 אתידבמופל אתא אעדרהנמ דחא שיאש
 ןיתמיש ל"או ארשב תונקל אחבמ יבל אבו
 כ"חאו הדוהי בר לש וחולש לוטיש דע
 רב הדוהי אוה ימ הפצוחב בישהו ול ונתי

 לקסיוש
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 ל"א םגו ,הדוהי ברל תאז ורפסו ,לקסיוש
 ,ידבע ישניאל ארקל ליגר שיאה ותואש
 ךלהו ,אוה אדבעד וילע וזירכאו י"ר הוצו
 נ"רמ הנמזה בתכ גישהו אעדרהנל שיאה
 וארקש לע וינפל ןידל דומעי הדוהי ברש
 ךלה הדוהי ברל הנמזהה אבשכו ,דבע
 ךליל םא ארוסב ה"ר וריבח םע ץעייתהל
 לוחג הדוהי פר היה 'תמאב "יכ'" ,אל?'םא
 ,אתידבמופב אתביתמ שיר היהש ןעי ,נ"רמ
 ינפמ ךא ךליל = ךירצ וניאש ל"א ה"רו
 (האישנ יבד אנתח היה נ"וש) אישנה דובכ

 בר תא ןימזהש המ רבכ חכש נ"רו) ,ל"ז םוק
 ןימזמ אוהש עדי אל נ"רש הארנ רתויו ,הדוהי
 (והמיר שיאה יכ הדוהי בר תא ורודב לודגה תא

 השועש ואצמ ג"ר ינפל הדוהי בר אבשכו
 לאומש רמא אלה ל"א ,הקעמ ומצעב
 רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ
 ל"א ? השלש ינפב הכאלמ תיישעב רוסא
 בר ל"א ,אנריבע אק אתירדנוגד אתרופ
 ביתכד הקעמ וא ארקת אל המלו הדוהי
 נ"ר ל"א ,ןנבר רומאד הציחמ וא הרותב
 לספס ינפ ימו ל"א ,אטיפרקא רמ ביתי
 ,ישניא ירמאד אבטציא וא ןנבר רומאד
 רמא יכה ל"א ,אגנורתא רמ לוכיל ל"א
 אתלית אגנורתא רמואה לכ לאומש
 וא ןנבר הוירקדכ גורתא וא אחור תומרב
 ל"א | ,אגבנא רמ יתשיל ל"א | ,אגורתא
 קפנא וא ןנבר היורקד סוגרפסיא ינס ימ
 ל"א = ןניקשת (ותב) גנוד יתית ל"א --
 השאב ןישמתשמ ןיא לאומש רמא יכה
 אתליל אמלש רמ היל ררשנ נ"ר ל"א --
 לוק לאומש רמא  יכה | ל"א (נ"ר תשא)
 תאז לכ העמששב אתליו הורע השאב
 ראשכ ךשעי ןפ ותוא רטפה נ"רל החלש
 אלה ל"א + רמ תאב המ לע ל"א ,ה"ע
 אתשה ל"א + ךינפל ןידל יתוא תנמזה
 תא ןימזא ינאו ,אנעדי אל .רמד אתוש
 בתכ תא ול איצוה ?ינפל ןידל ינודא
 ל"א ,אקסד אהו ארבג אה ל"א הנמוהה
 הילימ יעתשיל אכהל .רמ אתאו ליאוה

 לאקזחי בד הב :הדזהי בר

 -- ידדהא יפנחמ ןנבר ורמאי אלש ידכ
 ל"א ? אוה ארבעד הילע רמ זירכא ט"מ
 לאומש רמאו -- ידבע ישניא ירקד לינרד
 רמאד רמיא נ"ר ל"א ,לסופ ומומב
 ימ יזורכאל לבא היל שחימל לאומש
 רמאו ארבנ אוהה אתא יכהדא + רמא
 אניתאד ?אדבע תירק ידידל הדוהי ברל
 ותאס אלמתנ זא + אכלמ יאנומשח תיבמ
 .תיבדמ רמאד לכ לאומש רמא יכה ל"או
 (ב"ר) ל"א ,אוה ארבע אניתאק יאנומשח
 :הפלה החומש חת לכ 'רמ הל רבס אל
 .ול ןיעמוש ןיא השעמ רחאל םא --
 .ברו ,יתוכ יאקד הנתמ בר אכיא אה ל"א
 .אוההו םינש 'גי אעדרהנב היה אל הנתמ
 רמא יאמ רמ ריכד ל"א יתאק אמוו
 'דחו .אדוגא היערכ דח יאק יכ לאומש
 לאומש רמא יכה ל"א ,ארבמב היערכ
 .אניתאק אכלמ יאנומשח תיבדמ רמאד לכ
 .,אוה אדבעד הילע זורבא -- אוה ארבע
 .,הימגרימל וצר אעדרהנמ הדוהי בר אצישכ
 אנילגמ אל יאו וקיתש וקיתש יא ל"א
 "והיידימ אמגיר אוההל הוידש --- וכיילע
 הארה הזבו ,אכלמ רהנב אמטא םקו
 ויתובושת תאו תונמאנה ויתולבק תא
 .לופלפ םוש ילב תויתימאה

 "רב ימר ודימלתמ רפוסי ,יק ןילוחבו
 ארוסל עלקיאש אתידבמופמ | אלוקיד
 "ולכא אלש גהנמה היה ארוסבו) ,פכה"וי ברעב

 לחכה וקרזש האר (ולכא אתידבמופבו לחכ
 "והואיבהו ןלכאו והניטקלו אוה ךלה ץוחל
 אנא ל"א ןכ תישע המל ל"א ,ח"ר ינפל
 ל"א = ,לחכ ןילכואש הדוהי בר םוקממ
 . תכלהש םוקמה ירמוחכ רימחהל ךל היה
 .תילצ המבו  ,םיתלכא םוחתל ץוח ל"א
 ארפח בר ל"א | ,ינצרופב ל"א לחכה
 'בי רחאל ל"א | איוה ךסנ ןיימ אמלדו
 ל"א ןיליפת חנמ אלד יזח -- ווה שדח
 םייעמ ילוח ל"א +ןילפת תחנמ אל ט"מ
 הייזח ,ןילפתה ןמ רוטפש הדוהי ר"או ינא
 -ךל תיל ט"מ ל"א יטוח ימר אק הוה אלד

 יטוח



 1 לאקזחי בר רב הדוהי בר

 ר"או איה הלואש תילט ל"א +ימוח
 האר יכהדא .תיציצה ןמ הרוטפש הדוהי
 ויבא תא ריקוה אלש דחא םדא ואיבהש
 -- אינתד והוקבש ל"א תוקלהל והותפכו
 ,אבוט תפירחד ךל אניזח אדסח בר ל"א
 אניוחא הדוהי ברד הירתאב תוה יא ל"א
 ,יאפרוח ךל

 לכ יכ תוארהל ךא הזב יתכראה
 הכלהה התיהש הנוכה הדוהי ברד תופירח
 הנוכנה הבושתה ימ"ות בישהו ודיב הרורב
 איה תאזה הדמהו ,םתולאשמ לב לע
 תובאכ ןהב תינקנ הרותהש תודממ תחא
 ןכו .םידימלתה לופלפב ורמאש ו"מ ו"פ
 יתלפלפ רמאש :הפ מ"בב ל"ר ראפתה
 הוב ,אנינח 'ר ראפתה ןכו ,ותומכ הרות
 הרות אנרדהמ רמאש :גק תובותכב
 הדנ יבר לע ןושלה אבומ ןכו ,ילופלפמ
 ל"א ,בפ תבשבו ,היתתעמש ירדחמש : די
 ארפח ברל ךליש הירב הבל כ
 ןכ ורמא ,דפ מ"בו  ,היתתעמש ןרדחמד
 י"ר ורמא ב"פס הדנ ימלשוריבו ,א"ר לע
 הזו | ,ןיפירח יולזרפד אבס םיכח ל"רו
 ,רורכהכל

 165 דצ נ"חב וה ארדה אד מהו

 ראופמ היה הדוהי ברש רמאיו רי"פס
 וחילצהו ולדג ותבישיבו -- ותופירחב
 אליפ םילעמ ויה רשא אתידבמופד יפירח
 ,םה תועט וירבד לכו אמחמד אפוקב

 אל ותראפתו ותלודג לכ ירחא הנהו
 ךאו הב רופחל םודרק ותרות תא השע
 רכמש ותונחמ סנרפתהו ופכ עיגימ הנהנ
 היהו | ,דצ ןילוחו ,מ מ"ב שרופמכ ןיי
 ותכרב תא ול ןתנ 'הו ,תותש ךא חיורמ
 ,.הע אמויכ וילפה תויבחה ןיב אצומ היהו

 :גס תומביכ הרשכ השאב וכרב 'הו
 אלא חור תרוק אצומ םדא ןיא רמאש
 ,ךמא ןונכ ונבל רמאו הנושארה ותשאמ
 הילע רמאש דע תינסעב התיהש פ"עאו
 ךא ,השאה תא תוממ רמ ינא אצומו
 תוצרל חונ התיהש הב ויה תובוט תודמ

 ןב ול הדלי .איהו .היתודמ לע תרבעמו
 ול רסמ ויבא רשא קחצי בר םשב ריקי
 נצ .3.פ .ןיבוריע . הל - תבשפ רוה
 ,ימנ .ןומוג. נט ,תוסבו 22  קנעת
 בקעי יה .אתוא ,נ"דו"פ \הבר הבחמבבו
 ס"מ אוה ,לאקזחי רב הדוהי ברד הירב
 .בקעי 'ר .הזמ .השענו .י"ר .בותכ היחו

 יסיא םשב ןב ול היה קחצי 'ר ונבו
 תאשנש תמסרופמה המוח יבא היהש
 קחצי בר האשנו תמו אתידבמופד אבחרל
 שרופמכ ייבא האשנו תמו ח"בברד הירב
 ,: רם תומבי

 ,םימרפה ויארקמ
 ורודב ךורא הדוהי בר היהש וניצמ

 היה אלייד אדאו ,בר לש ופתכל עיגהו
 םינוע ול הוו :,  רכ .הרנכ "ופתפל'עינמ
 הנושמ התיהש י"שריפלו ,/סותה 'ופל) תולודג
 'יפלו | ,,דמ  תורוכבכ (התרבחמ תחא ןיע

 תולודג םינש ול היהש ןש ךרע ךורעה
 ,אנניש והוארק ןכלו

 סומלוב וזחוא היהו ילוח עודי היהו
 ינאש אברל ףסוי בר ל"אש :זל תבשכ
 וזחאל ליגר י"שרפו) אוה ןכוסמד הדוהי בר
 תעלו ,(בוטו קותמ לבאמ לובאל ךירצו סומלוב
 ברש :םטי ןיטיגכ תוהכ ויניע ויה ותונקז
 ויניעו היה ןקז י"שרפו) םיתחו רעטצמ הדוהי
 היה ןיידב וא דעב םותחל ךירצ היהשכו תוהכ

 ל"א ,(םתוחו והרוקו רטשה תאירקב רעטצמ

 י"אד ארמ א"ר אהד תיכירצ אל אלוע
 הברה םינש היה הזו  .םיתחו הימק ורק
 ,א"ר םדוק רטפנ אלוע יכ ותריטפ םדוק
 ןנחוי .'ר  םע .תחא . הנשב | רמפנ ...א"רו

 עודיו ,ב"פ ג"ח גב"שרד תרגאב ראובמכ
 בר תמאב וא היהו ,ץקת רטפנ י"רש
 ונראבש המ יפכו ,הנש הפ ןב ךרעל הדוהי
 היה כ"א טםצקת רטפנש ןנחוי 'ר ךרעב

 , ,זא הנש רצ ןבכ
 חרת תנשב ותריטפ ינפל םינש יתשו

 הלעתנ זאו ,ארוסב ה"ר זא רמפנ תורטשל
 אלש רודה לכל שאר תויהל הדוהי בר

 םקוה
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 ךא הראשנו אתביתמ שיר ארופב םקוה
 לבב ץרא לכב הדיחי הדוהי בר תבישי
 שרופמכ הדוהי ברל ואב ה"רד ידימלת לכו
 העט הזבו < ,ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב
 רבאש ב89 ירצ יב"תב "ץערנ י פפחה

 | בר תא ארוס תבישי הרחב ה"ר תומבש

 ירבד טשפ ןיבה אלו השארל ףולא הדוהי
 ישר

 חסונ | ןקיתש וניצמ תולודגה ויתונקתמ
 רמש חסונו :טל תומביכ הצילח רמש
 טגב ובתביש ןקית ןכו ,,ופ ןיטיגכ םידבע
 ,: זס ןיטיגכ 'וכו ןובלוכ

 השעש לודגה והשעמו ותריטפ

 ותו נפל

 ןנברמ אברוצ אוהה רפוסי ,זי ק"ומב
 הדוהי בר היתמש --- הינעמוש ונס ווהד
 יליישל ןנבר ותא הדוהי בר שלחיא ףוסל
 בר והארשכ והיידּהב ימנ והיא אתאו היב
 םג ךא יתמשד יד אל ל"א ,ךייח הדוהו
 הדוהי בר ול בישהו ,יב ךייח ימנ יכוחא
 אנילזא יכד אלא אנכייחמ ךדידב ואל
 וליפאד יאתעדי אחידב אמלע אוההל
 ברד הישפנ חנו ,היל יפינח אל ךתוכ ארבגל
 אשרדמ יבל ארבג אוהה אתאו ,הדוהי
 ארבנ / ןנבר :ל"או אתמשה ול : רותהל
 ירשילד אכה אכיל  הדוהי .ברכ .בישחד
 ,(ב האישנ הדוהי 'ר יבגל ליז אלא ,ךל
 הינידב יזח קופ ימא 'רל ל"א הימקל לזא
 לאומש "ר רמע היל  ארשימל רבס - -
 -- החפש המו "רמאו וילגר לע ינמחנ רב
 ןמקד יאמ ז"רא ,כ"וכא לע ונריבח הדוהי
 אשרדמ יבב אבס יאה אנדריאה אתאד
 ליזאו יכב אק יב קפנ ,היל ארש אל --
 ונא הזמו | ,ביכשו היקרטו ארוביז אתא
 םינש רטפנ הרוהי ברש רוריבב ןיאור
 ,שירה ימא 'ר היה זאש ןנחוי 'ר ירחא הברה

 בר רטפנש ב"פ נ"ח ג"שרד תרגאבו

 יח כ"א תורטשל ירת תנשב הדוהי בר
 ,הנש האממ רתוו
 ,ודימלת ינמחנ רב

 הבר בשי ואסכ לַעו

 ירה שיא הדרה -- נחש ברדיחוהא הדותי בר

  יהכיברד הא תרי בר

 הוחא אנהכ בר ביתי :איק ןילוחב
 כ לבא | ,ה"רד . היפק :הרוהי ברד
 [! רד הירוחא ב"דיבותי ם"קדו ש"ארה

 ,אדיסח אלס ברד הוחא הדוהי בר

 תוכחבכ רודה לודנ.רבכ היה ה"ר ימוב
 ארמח ינד האמ 'ד וצימחה ה"רלש :ה
 אלס ברד הוחא הדוהי בר היבגל לוע --
 :הילימב רמ ןייעל .ל"או -- ןנברו אדיפח
 :תנקז תעל תאז התיה הארנה יפכו ,'וכו
 ו וטצעב היה . ,ה]| תדוהי .ברו | ,ה"ר

 רבידו ייבא ןמזב ותוא וניצמ יכ וימולע
 חש ול ףהיהש : ביק .תבשכ רבחכ ומע
 :קיפנ ןינמזו והיא היב קיפנ ןינמז ילדנפד
 .גנ"הכ ל"א ייבאד הימקל אתא היקוני היב
 רוטפ אתשה ל"א ,תאטח בייח ל"א + יאמ
 :תאמח בייח ,יל אישק אק רוסא לבא
 ..הלחתכל רתומ ה"א ל"א -- ?יל תרמאק
 ,לודג ינע היהש ןיאור ונא הזמו

 ךא ,המואמ ונל הראשנ אל ויתוכלהמ
 .תוכרבכ היבג חיכש היה והילאש וניצמ
 ,יטחת אלו חתרת אל והילא ל"אש :טכ
 ךרדל אצוי התאשכו ,אטחת אלו יורת אל
 רוהילא ל"א :םי אמויבו ,אצו ךנוקב ךלמה
 :אהו ,חישמ יתא אל יאמא ותירמא
 ןירדהנסבו | ,'וכו ירופכד אמוי  אנדיאה
 הומו בו תוחפ .םלועה ןיא ל"א :זצ
 ,לודג דיפח היהש ןיאור ונא

 ,םילבא שיא הדוהי
 \חכ םיחבז םילבא שיא הרוהי ןב רזעלא

 3 רזעלא יא ;אהותרב שיא החוחי

 ,ר"מ : נ"פ 'םוי לובט

 .יצוה שיא הדוהי
 "ןמטנש ה"ה ה"פ תיעיבש ימלשוריב

 "ייח המל םעמה ןייעל םימי 'ג הרעמב
 -אתאו תרחא ריע ייחל | ןימדוק | וריע
 'ר ארקו -- אתפלח ןב יסוי "ר היִבגל
 'ל"א אוהו הירב םומודריבא 'רל יסוי
 .םש לפנ א"הס אי"פ םירדנבו ,םעמה

 ם"מ



 ידיא רב הדוהי בר--םיעביט שיא הדוהי 'ר

 הדוהי ןב יפיא ךרעב יתראב רבכו ,ס"מ
 .ימלשוריב ל"צ ןבש

 ,םיעבימ שיא הדרה 'ר
 ,ףודרי הביא קוספ וניזאה ירפס רכזנ

 ,ןועבמ רפכ שיא היננח 'ר טוקליה תסרגו

 .ובע רפכ שיא הדוהי
 השמ רמאיו 'פ ורתי אתלכמ רכזנ

 ךרע ןייעו ,לאילמג ןברל לאש | ,ונתוחל
 .ארמג רב .הדוהי 'ר

 .ליח רובנ--אירובג רפכשיא הדוהי 'ר
 הליגמב הרקי השרד וגממ ונל ראשנ

 הלהת הימוד ךל ביתכד יאמ שרדש ,חי
 ,הס תובותכבו  ,אקותשמ הלוכד אמס
 ירמאו איריבנ רפכ שיא הדוהי 'ר שרד
 ןיאש ןינמ ליח רובנ רפכ שיא הל
 ומכ ל"צ ילואו ,'אנש השאל תוניי ןיקסופ
 ,הליגמב

 ,אבא רבת

 יפל ב"מ ח"פ תוירע הנשמב רכזנ
 םע דיעהש אברעמ ינבד אתינתמ תסרג
 לארשי תב הנטק לע ןהכה הדוהי 'ר
 דיעה ו"פר םש ןכו ,'וכו ןהכל תאשנש
 'וכו תונטקה תא םינאממש םירבד 'ה

 ,אבב ןב הדוהי 'ר ונלש אסרגו

 .(אוומא) אבא רב הדוהי בר

 ףדל ףד ןיב יעבש :אל תוחנמ רכזנ
 ,אנא רב: הימרי 'ר ..םרג. 'פ"קדבז ו! האמ
 רב הדוהי בר סרג ת"ס תוכלה ף"ירבו
 ,ללכ ואיבה אל ןיסחויבו ,אדא

 י .ןיבא רב הדוהי 'ר

 הדנהי ר"א ה"ה א"ב הלר ימלשהה
 ה"פ תובותכבו ,ועירפמל אלו ןוב יבר יב

 ךרד .ןיאש ורב "לר יב הדי

 רשפאו ,'וכו הליטב תבשוי תויהל השאה
 ,ןוב .'רב .יסוי 'ר ל"צ | תומוקבה ו
 ינוב ךןב הלוהי ד ו ו

 ,ארגא ב ד

 יב ךרעבו ..,אקמג .ןכ הלו הר וש
 ,ארגח ןב הדוהי
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 .איעשוא רב הדוהי בר
 אתידבמופ ימכחמ היה הארנה יפכ

 אוהה ,פ ןיבוריעכ וירחאו הדוהי בר ןמזב
 ברד | היתובבישב הוהד (םוימע) אניזרוט
 ריכשהל הצר אלו איעשוא רב הדוהי
 א"ב הדוהי ברל ולאשו ותושר תא םהל
 הידיב הוה אל ותשאמ רגימל רתומ םא
 הימקל ותא -- הנתמ ברד הימקל ותא --
 ןילוחבו ,לאומש רמא יכה ל"א הדוהי ברד
 היל ףילק :אק ,חוה א"ב -?הדוהי | בר נצ
 אתא -- אייח רב ה"רד הירב יולל אלחט
 אייח רב ה"רש עודיו ,'וכו היחכשא הובא

 אתידבמופב לודג שרדמ תיב ול היה
 תרגאב אבומדכ הבר תכולמ תישארב
 ;ב"פ יח שהה

 תותירכ רכזנ .יאתוחא רב הדוחי בר

 ,א"רכ הכלה רמאש : גו

 יסוי 'ר לש ותוחא ןב הדוהי 'ר
 ;אנינת "הב

 ןיבר חלש ,טלק ב"בו :טמ תובותכב
 הדוהי 'ר רמא -- תמש ימ היתרגאב
 ורמאו השעמ היה י"ע ח"רביר לש א"ב
 ןעי הזו ,אוה ארומא םב"שרה ''יפו ,'וכו
 אלש רמא ןכל הדוהי יבר םשב ארקנש
 תרוסמב וקחמ םנחבו ,אנת אוהש העטנ
 ודומעהו .' /יבר  .תבית  תובותכבו"ופ"שת

 םשו .י"א רב חוה יויכ: ןעי "ברע התחת
 ,"יבר, םשב םיכמסומה לכ ןיארקנ ויה
 ה"'פ ןיטיג ימלשוריב אבומ הזה רמאמהו
 = ,ח"רב יסוי "ר םשב םש רמאו ג"ה

 ,ד"הס .אי"פ תומורתב רכזנו

 ;וחיאיירב הדותי בר

 ןנחוי ה = םשכ .רמא > אל: :ה"ר במ
 איבמ ס"קדבו ,הנובש העסנ תועסמ רשע
 ר"א ידיא רבי יחרוהי רנה רמא חאפלב

 .םלשה ןיפחויב אוה ןכו ,איעשוא
 אכ"תישארב אמוחנתב השרד ונממ רכזנו
 לובמה רוד לש ד"זג םתחנ אל רמאש

 רע
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 רכזל (ןיאושנ רטש) סוסיקמג .ובהבש רע
 ,המהבלו

 ו רב הדוח בר

 יריפה,.הלבלבי ,תובה ,, ,בגג,( יבולשב
 הוה יכ איעשיא רב ןהנ ברל (ט"ויב)
 תיב ל"א אגרד תיחנד דע היקבש ליוא
 ךורעבו .,ליזאו םידק רחמל (הפ ןיל) אכה
 ,םדא םש אוהש אבומ אתיהשא ךרע

 ר"קיו .רכזנ .רזעלא 'רב הדוהי 'ר
 ,ןהאב"פ

 רב הוה פר

 לע .םישבי תומוקס | המכב /רפונ איה
 הדוהי ברד הימשמ רמאש ךחא רמאמ
 ל .ןיבוריעכ רוהמ \ שדינש :םרפה .תיב
 וג הדב "ששבו .ותורפב אב ו: קובוהפ
 ישא. רב::חדוחי בר. סרג. : םי תוכרבבו
 בר, םדגי יו בצו םיחספפו | ,ברד :\הימשמ
 אייה יר 5/הכ הגוטחבו ' יובא הב  החוהי

 בר :ה ק"ומבו ,אלוער הימשמ אבא רב
 ולא לכו ,אלועד הימשמ ימא רב הדוהי
 'ר ל"צש םירפוס יקודקדב אבומ תומוקמה
 ןכו .,הדוהי ברד הימשמ ימא רב הדוהי
 ,י"פה לכב  אוה

 רב אדוי 'ר ב"פס תומורת ימלשוריבו
 י"א רב היהש הארנו ,ל"ר םשב ימיא
 שילח תוהמ בע ארז דה תב 'ןיבוריעפ
 ברד אחתפא ביתיו ליזא הוה היסריגמ
 היה/וכ:1רו';חפ" תוברבבו;ימא-רב\ הרוהי
 אחתיפא ביתיו ליזא הוה אפריגמ שילח
 ןאמ ל"א -- קפנ יבוט רב ןהנ 'ר יבד
 ר"א יכה ל"א אשררמ יב הכלה רמא
 י"אב זא היה ז"רש הזמ עמשמו ,ןנחוו

 .י"ר :ינפל בשיו
 ויה המ" לע ורמאש ז-בכ"פ ר"ב  רכזנו

 ימא רב הדוהי רמא ןיניידמ לבהו ןיק
 רב הדוהי וכ"פס םשו ,הנושארה הוח לע
 הממה רמא ח-אראו אמוחנתבו ,ימא 'ר
 ןונוריפנפ לשו ,היה האס םישש לקשמ
 "רומא "אמוחנת = רכונ" ןכו" .'וכו "היה

 אבב ןב :הדוהי יבר- -אתתשיא רב הדוהי בה
 ןא--

 ימא 'ר לש ונב היהש רמול דואמ בורקו
 .ערונה

 'ר ךרע .םונגיטנא ןב הדוהי 'ר
 ,סוטימ רב הרוהי

 הדהיויר.ךרע .ישא רב הדוהי בר
 ,ימא רב

 .(הנשמד אנת) ,אבב ןב הדוהי יבר

 ויתובא ויה ימ םוקמ םושב אצמנ אל
 ןב אבב אוה ויבאש רמול דואמ קוחרו
 רודה לודג היה אטוב ןב אבב יכ ,אטוב
 יאמש לש ודימלתו ,ר ב"בכ םודרוה ןמזב
 ירחא גרהנ אבב ןב י"רו ,כ הציבכ ןקזה
 .ףתיפ  ןבלוח

 ימ ונל ערונ אל ויתובר תא םגו
 ורמא גי"פ המטוס אתפסותב ךאו | ,ויה

 ב"א ,ןטקה לאומשד ודימלת היהש וילע
 | ( םחוחה םדוק להב הבכ היה

 ₪[ תרובהמ היהש רורב "רבד הזו
 ןפ ה תנשמכ" 'רכזנו ,הנביב ע"רו י"רו

 רמא ה"מ םשו ,ע"ר םע קלוח ר"מ ב"פ
 -- םירישו המא 'ע ןהש ףפרקהו הנגה
 ,הבותב ןילטלטמ

 םדאה לכ אל רמא ג"מ זט"פ תומביבו
 ה"מ םשו ,ןיוש תועשה -- םוקמה --
 םשו ,ןיוכתמ אהיש דע לארשיב רמוא
 ,רחא רע פ"ע השאה ןיאישמש רבוס ז"מ

 תא יתאצמ -- אעררהנל יתדרישכ ע"רא
 ןיאש יתעמש ל"או ילד תיב שיא הימחנ
 אבב ןב הדוהי 'ר .פ"ע אלא -- ןיאישמ
 בו

 שוכר ה ,ריעה א"מ ו"פ תוידעבו
 פ"ע ןיאישמשו ,תונטקה תא םינאממש
 לע םילשוריב לוגנרת לקסנשו ,רחא רע
 םוי 'מ ןב ןייה לעו ,שפנה תא גרהש
 רחש לש דימת לעו ,חבזמה ג"ע ךסנתנש
 תצק עמשמ הזמ םגו) ,תועש עבראב ברקש

 דיעה ב"מ ח"פ םשו ,(ןברוחה םדוק היהש

 לארשי תב הנטקש ןהכה הרוהי 'ר םע
 ינשב ןיפרוג שי ךא) ,המורתב תלכוא --
 .(אבא רב הדוהי 'ר תוידעב תומוקמה

 א רמגבו



 (א אריתב ןב הדוהי 'ר--ינוב ןב הדוחי 'ר

 םע קלוח ,גע ןיבוריעב רכזנ ארמגבו
 ןבי י"רו אוה ::'מנ .ז"עבו +: הריתבוןב וז
 לש וניי ךסנ ם"וכע םא ןיריתמ הריתב
 קלוח : ופ אמויבו ,ז"ע ינפב אלש לארשי
 .ע"ר םע

 וליפא ריתמ ה"פ תומורת אתפסותבו
 ריתמ ז"פ םשו ,א"קב תונמל וכרדש תא
 אתפסותבו ,ןיי רובב תמ אצמנש שחנב
 לע ףא רזג אבב ןב י"ר ומ"פ המטוס
 ,ול ודוה אלו ןוטייליפ

 ינמיתה ןועמשב השעמ ,אכ הציבבו
 ואצמ :תירחשב ,דמה"בל שמא אב אלש
 שמא תאב אל מ"מ ל"א אבב ןב י"ר
 ,רמא ר"פ ק"ב םילכ אתפסותבו ,'וכו
 .(ןוידרת ןב ה"ר לש ותב) הרורב הרמא הפי

 :גק ק"ב ורמאדכ לודג דיסח היהו
 רחא דיסחב השעמ ןנירמאד יכיה לכש
 ןכו ,יאעלא 'רב י"ר וא אבב ןב י"ר וא
 ורמאש י"ה ט"פ הטוס ימלשוריב אוה
 ,םימש םשל ויה וישעמ לכש

 יכ םלועל הכרבל ומש ראשנ הזה דיפחהו
 ללכ תבוטל שודקה ופוגו וייח ריקפה
 רמא י"רא ,אי ןירדהנס שרופמכ לארשי
 ןב י"רו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב בר
 הריזג תוכלמה הרזג א"פש ומש אבב
 ןיכמוסש ןימוחתו -- גרהי ךמוסה לכש
 ול בשיו אבב ןב "י"ריךלה 7 הרקע מ
 מ"ר תא ךמסו -- םערפשל אשוא --- ןיב
 -- שב"ארו יפוי 'רו ,ש"רו הדוהי 'רו

 םהב םהיביוא וריכהש ןויכ ,הימחנ 'רו-
 ? ךילע אהת המ יבר ל"א ,וצור ינב ל"א
 הל ןיאש ןבאכ םהינפל לטומ ינירה ל"א
 וצענש דע םשמ וזז אל ורמא ,םיכפוה
 והשעו לזרב לש תואיבנול תואמ 'ג וב
 ,הרבככ

 תמש ורמא י"ה ט"פ הטוס ימלשוריבו
 היהש ינפמ הקד המהב לדגש ןועה ךותמ
 בלח קניש והוצ םיאפורהו ובלמ | חנוג
 לחמ המוסבו 8 ןייעו) ,חתור

 וילע רמולו ודיפפהל ושקבש ,אי ןירדהנסו

 פפ0ס

 העשה הפרטנש אלא וינע יה דיסח יה
 אתפסותבו ,תוכלמ יגורה לע ןידיפסמ ןיאש
 אוהש וילע רמול ושקבש גי"פ הטוסד
 הלא שרדמבו ,ןטקה לאומש לש ודימלת
 'פ ןב היהש 'ב רדח רמ"הבב ספדנה הרכזא
 ךומסל א"אש הארנכ לבא גרהנשכ הנש
 לודג רבכ היהש ונראבש ומב יכ הז לע
 .ןטקה .לאומשד ודימלת ןברוחה םדוק
 םיעבשב ךרעל היה הזש ע"ר רחא רטפנו
 םיעשתמ רתוי היה כ"א ןברוחה רחא הנש
 'פ ב"פ ר"ביאב אבומ ןכו ,רמפנשכ הנש
 תולביה רפסבו גידט"פ םילהת 'רמבו עלב
 רכזלו  ,תוכלמ יגורה ןיב היהש  יתבר
 םלוע וריאה וידימלתש קידצ היהי םלוע
 ,םתרותב

 .ינוב:ןב/תדוהור
 רמא א"הס אי'פ תומורת ימלשוריב

 ז"פר מ"בו ,לב"'שר םשב ימיא 'ר םשב
 ,ינת הדוהי בר ימא 'ר = ינוב ץב הש
 ,ןוב 'ר יב הדוהי 'ר אוה ילואו

 .אנזיב רב הדוהי 'ר
 ,בל םירדנב השרד ונממ ונל ראשנ

 ןמ וניבר השמ לשרתנש העשב שררש
 .'וכו והועלבו המיחו ףא ואב הלימה

 .(א הריתב--אריתב ןב הדוהי 'ר

 וירבח לככ וניינבב תיבה תא דוע האר אוה
 תיבה .ןמזבו .,ט"רג ג"רו עשותי רו אר
 ןירדהנסכ ןיביצנב הלודגה ותבישי התיה
 אריתב ןב הדוהי 'ר רחא ורמאש : בל
 דחא יאמראש רפוסי : ג םיחספבו ,ןיביצנל
 הנוהש) םילשוריב םיחספ ליכאו קילס הוה
 ל"או בב"יר לצא אבו  (ידוהי אוהש םתוא

 אה אנאו וב לכאי אל רכנ ןב לכ ביתכ
 בב"יר ןיבה הזמו) ,ירפוש ירפושמ אנליכאק
 ירפוש ךייש אל םיחספב יכ הדוצמב ודכלל לוביש

 ל"א ? הילאמ ךל ופס ימ ל"א (ירפושד
 ופס והל אמיא םתהל תקלס יכ ל"א ,אל
 יל ופס הילאמ ל"א קילס יכ ,הילאמ יל
 "מא ןאמ ל"א ,יקלס הובגל הילא ל"א

 ףל
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 וקרב = ולארותב בפ יתיטלוא ל
 ,והולטקו אוה יאמראד והוחכשאו הירתבא
 תאד בכ"יר ךל םלש בב"ירל וחלש
 ,םילשוריב הסורפ ךתרוצמו ןיביצנב

 ןמזב היהש רוריבב ןיאור ונא הזמו
 ז"מ  ד"פ תואוקממ חכומ ןכו ,תיבה
 התיהש (אוהי) תקושב השעמ בב"יראש

 תיבה ןברוח תא האר םגו ,'וכו םילשוריב
 ןמודכ .רמוא + בּב"יר , אינת . ,טק םיחספב

 רשבב אלא החמש ןיא םייק קמה"בש
 החמש ןיא םייק קמה"ב ןיאש וישבעו --
 ",ןייב אלא

 : בצ ןירדהנס וניצמ בב"יר .תחפשמ
 ינא רמאו וילגר לע ב"ב הדוהי 'ר דמע
 וללהו (לאקזחי היחהש םיתמהמ) םהינב ינבמ

 ףאו) ,םהמ אבא יבא יל חינהש ןילפת
 ונב א"רו הדוהי 'ר רחא ויובד רדסנ ארמגבש
 ירבד לע םש יאק וירבדש הארנ לבא גה"יר לש
 .(א"רו עשוהי 'ר

 ויהש רמול דואמ בורק ויתובא ויה ימ
 ורסמו םתואישנמ ודריש הריתב ינבמ
 המש דסיו ןיביצנל ררי םהמ רחאו ללהל
 ,םהינב :ינבמ אוה :בב"ירו הלודג הבישי
 ה"רכ זב"יר ימיב .ויהש ורכזנ םהינבמו
 .עקתנ הריתב ינבל זב"יר רמאש :טכ

 ויתובר ויה ימ םוקמ םושב וניצמ אלו
 ,ןיביצנב ויבאמ .לבק ס"לב יכ ןעי הוו
 הנביב רודה ימכח לכ ובשייתהשב כ"חאו
 ימכח ישאר לכ יב) םחיניב ולוק עמשנ זא
 םוקמב ע"פב הבישי דחא לכל היה אוהה רודה
 םיקרפל ןיאב ויה לבא /: בל ןירדהנסכ  ובשומ
 ,(הכלהה ררבל הגביבש לודגה דעוה תיבל

 תא ולאשש ז"מ אי"פו ג"מ ט"פ םיעגנכ
 בב"יר ל"א יתעמש אל רמאו רזעילא 'ר
 התא לודג םכח א"ר ל"א וב .דומלא
 ג"מ ח"פ תוידעבו  ,םימכח ירבד תמייקש
 "רא(---ם"ב .החוהי .יתו עשיתי יה" הועה
 ג"מ .ג"פ םיחספו | ,'וכו םכתודע ונלבק
 קלוח ו"מ ג"פ האפו ,עשוהי 'ר םע קלוח
 ד"מ ב"פ םילכבו ,וירבדכ הכלהו ט"ר םע
 ע"רל. רמא :וצ תבשבו ,ע"ר םע קלוח

| 

 (א אריתב !ןב יהדוהי ::ר

 ןהיל דיתע התא ךכ ןיבו ךכ ןיב ! הביקע
 ל"א ה"פ םירדנד אתפסותבו ,ןידה תא
 ,נע ןיבוריעבו ,הב התיכז לאעמשי 'ר
 :מנ ז"עבו ,אבב ןב הדוהי 'ר םע קלוח
 לש וניי ךסנש ירכנב ןיריתמ םהינש
 :טכ הציבו | ,םו"כע ינפב אלש לארשי
 ,ןינוש ורמא בב"ירו םייפפ 'ר םושמ

 הריתפ ןב י"ר קלוח ב"פ ןיטיג אתפסותבו
 תייפו \ה"פו -,הריתב ןכ י"ר . אוהו) גה"יר םע
 ,(ןיפלחתמ

 קוספ חרק ירפס אבומו :י ןישוריקבו
 גב ןב ןנחוי [יבר] חלש רבכו רוהט לכ
 ךילע יתעמש | ןיביצנל | בב"יר .לצא גב
 תלכוא לארשי תב הסורא רמוא התאש
 רמוא התא יא התאו ול חלש ,המורתב
 הרות ירדחב יקב התאש ךב יגקזחומ + ןכ
 המ לבא -- עדוי א"א חו"קב שורדל
 הפורא ןיא םימכה ורמא ירהש השעא
 סנבתש דע המורתב תלכוא לארשי תב
 רקיה ורפסב פ"זר ברה אב הנהו ,הפוחל
 השקמו 4 הרעהב 96 רצ הנשמה יכרד
 הנשמ תנקת אוה הז אלה ,הלודג אישוק
 תובותכב ע"רו ט"ר רחא הנורחא
 הנקתל םדוק בר ןמז יח .בב"ירו הנשמב
 הנשמ יכ  ,ידימ השק אל תמאבו וז
 םירכזנה ןהירחא לש ר"בה םגו הנושאר
 ע"רו ט"ר םדוק בר ןמז ויה המה הנשמב

 זנ

 וקלחנש ע"רו .ט"רד תקולחמו ,בב"ירו
 אכילד יכיה אוה ,הנושאר הנשמ שוריפב
 גוזמת אמשל אל םגו ןופמיסל שוחימל
 ,תדמוע המוקמב הנושאר הנשמ ןיד זאו
 .רורב הזו .ןתוקלחמ התע םג ךייש זאו

 ,םימעפ 'וט בב"יר תא הנשמב וניצמו

 תבש ,ו"מ א"פ םירוכב ,ו"מ ג"פ האפב

 ר"פ  תומבי ,ג"מ ג"פ םיחספ ,ז"מ ט"פ

 ,ח"מ ו"פ םירדנ ,א"מ ו"פ תובותכ ,ט"מ

 ןיכרע ,ג"מ ח"פ תוידע  ,ד"מ ב"פ ןיטינ

 וו"מ אי"פ  ,ג"מ ט"פ םיעגנ  ,ו"מ -ח"פ

 06 דיפ תואוקמ :\,ד"מ :ב"פ  :םילכ
 אהיש ןידב איהש ורמא ו"מ ג"פ תועובשבו

 בייה



 \בי החיתביוב הדותי פח

 ,הביתב : ןב- "רו רבב
 "הריתב :ןב,, 'םתס הנשמב ונוצמ זכה

 וימיג  ,ג"מ א"מ מ"פ - ,ב"מ "פי תפשמב

 א"פ תוחנמ | ,ג"מ א"פ .םיחבז יש תב
 םיערזל ותמדקהב םב"מרה תעד הזבו ,ב"מ
 ןב עשוהי 'ר אוה הריתב ןב םתסש ו"פ

 ,ג תינעת ורמאש ומכ ותנוכו  ,הריתב
 ןב עשוהי 'ר תא) הימשב היל ירקד ןינמו

 אבאר הימשב היל ירקד ןינמזו (הריתב
 םלוע תוכילהבו ,'וכו והוכמסילד ימקמ אהו
 הדוהי 'ר אוה הריתב ןב םהסד זפ"קס
 קחוד חכמ יב"נר ץרתמ םש תינעתבו
 ,ל"בע

 ב"ב = ן: תנ מ"בב יא תייחפב ו

 ןיביצנב הלודגה ותבישיו ,,אכק תומבי ,: צ
 ךליל" ושקב י"א "טפחש דע כ ל
 תירכי יכ '5פ האר ירפסכ וינפל דומלל
 רלדנסה ןנחוי 'רו עומש ןב א"רב השעמ
 רומלל בב"יר לצא ןיביצנל ןיכלוה ויהש
 י"א תא ורכזו ןדייצל ועיגהו הרות ונמיה
 ןב = י"רב השעמ םש ורמאו ,ורזחו --

 א"ב היננח 'רו שרח ןב:איתמ 'רו הריתב
 ל"וח םיאצוי ויהש ןתנוי 'רו עשוהי 'ר
 וערקו -- י"א תא ורכזו םוטלפל  ועיגהו
 טוקליבו .ןמוקמל ואבו ורזחו -- םהידגב
 השקו ,עשוהי 'ר ןתנוי 'ר .תחת סרג םש

 רבלמש עודיכ יכ ,ירפסה תא ןיבהל דואמ
 .ל"וחב: .ןהימי בודה :םלוט " ריח(

 ,םירחא תומש ךא ונל וראשנ וידימלתמ
 ןיררהנס ימלשוריכ ודימלת היה הישאי 'ר
 רמאש אל"מ אצת ירפס אבומו ו"ה ח"פ
 ינפל םירבדה יתצרהו יתאבשכ הישאי 'ר
 ירובח לצא יתאבשכו אתיא .הכ הטופבו) ,בכ"יר
 .(םורדבש

 ,חי .אמוי ומשמ םחנפ ןב רזעלא
 .א"פ םיבז אתפפות

 ורכזנ אל .םילבבה וידימלת לכ לבא
 ימכח תומש לכ ורכזנ אלש ומכ םתומשב
 ,םינושארה תורודב םילבבה

 ףוסב יכ ,םימי ךיראה הריתב ןב י"רו

8% 

 תא ולאשש :חק תומביב וניצמ ע"ר ימו
 הרוהי 'ר תא ,רסאו  ןירופאה \.תיבב .ק"ר

 כ"חא םג יחו  ,רסאו ןיביצנב הריתב ןב
 ב"ה א"פ ןירדהנס ימלשוריכ תוכר םינש
 רודה ימכח וצבקתהשבכ ,ה7הו יפי" יח

 וחלשו םהירבח רתיו י"רו מ"ר ,ע"ר רחאש
 רבעי אלש עשוהי 'ר א"ב היננחל תרגא
 ןקז לצא ץעייתהל אוה ךלהו ,םינש רוע
 ,םהל עומשל םא הריתב ןב י"ר רודה
 עיגהל ירכ ומצעב היננח בכר ותצע פ"עו
 תא לטבלו םש םירד לארשיש תומוקמל
 ,ורוביע ןובשח

 אל רבב ןועמש 'ר וא :יפוי 'ר ימיבו
 יסוי ר"א ,בק תומבי וניצמדכ םלועב . היה
 אתפסותב לבא ןועמש ר"א אתיא םש אתפסותבו)

 ןיביצנל יתכלח א"פ (יסוו 'ר אתיא לדנמרקוצ

 התא םולכ ול יתרמא דחא ןקז יתאצמ
 ונחלש לעו ןה ל"א הריתב ןב י"רב יקב
 זאש ןיאור ונא הזמו ,'וכו רידה יתיה

 המ השעמ ול רפיס ןקוהו רטפנ רבכ
 רמול ןפוא םושב א"א ןכלו ,רבכ היהש
 ימיב םג היהו םימי :ךיראה בב"יר הזש

 ,ראבנ רשאכו יבר

 \ביהריתבןב הרף
 .הריתפ ןב אתפפותכו

 'רש גי"ה ז"פ ןירדהנס ימלשוריב רפוסי
 ימורל ןוקלס ג"רו עשוהי 'רו רזעילא
 ןיקחשמ תוקונית ואצמו דחא םוקמל ואבו
 ויה ןכ ירמאו לוח לש : תישושבג ןישועו
 וניבהו ,רשעמו המורתב י"א ינב ןישוע
 דחל ולעו  ,םילארשי םירד ןאכבש וניתובר
 ואר םהינפל ואיבהש לישבת לכו רתא
 ,רחא רדחל לכאמ לכמ ואיבי הלחתמש
 ויבאש ל"או + תאז המ בה"עבל ולאשו
 םשמ תאצל הצור וניאו המש בשוי ןקזה
 כ"א ל"א ,לארשי ימכח וינפל ואביש דע
 ,יאכ לארשי ימכח יכ :תעב תאצל לוכי
 וגבל ףושיכ השענש םהל רפיס אצישכו
 ,ףושיכה ריסה עשוהי''רו ,רילוהל לוכי אלו
 ונממ אציו ןב דילויש וילע וללפתה המהו

 יה



 איירב ןב תדהר -ידעןב החוהי .'ר 8

 ונילע ילמלא ורמאו ,הריתב ןב הרוהי 'ד
 ,ונייד הזה קידצה דימעהל אלא ןאבל
 רוריבב ןיבהל .לכונ הזה השעמה ךותמז
 לודג רבכ היהש בב"יר וניא בב"יר הזש
 :היבה מלב. הקדה

 אי"פ תולהא הנשמב רכזנ בב"יר הזו
 'רו (עומש ןב) רזעלא 'ר םע קלוח שמ

 ,יב"שר .םע קלוח ,הנ תורוכבבו ,ןועמש
 מ"ר .ירבד לע בב"יר רמוא : חמ תוכרבו
 לע רמוא : הס תוחנמ ןכו ,'וכו ךירצ וניא
 הבא הירצ :וניא- ,ההוהג -' רב...יפוו- 'ר ירבד

 ,אוה רחא בב"יר הזש 'םותה םש ובתב ןכו

 יתכלהשכ א"רא ה"פ ריזנ אתפסותבו
 ןב הדוהיו מ"ר תא יתאצמ םוקסררעל
 הדוהי ,הכלהב םינדו םיבשוי םהש הריתפ
 קתש --- מ"ר ל"א .'וכו  רמוא .הריתפ ןב
 זובת לא ,ריאמ ול יתמנ פ"ב הדוהי 'ד
 ש"ע השעמה אבומ :ונ ריזנב ךא ,'וכו ול
 ,שאר רתפ ןב עשוהי 'ר

 ןב י"ר וניצמ ב"פ המטוס אתפפותבו

 לבא ,אמית ןב רזעלא 'ר םושמ הריתב
 םשב הדוהי 'ר אסרגה םש ימלשוריב
 אתפסותב אוה ןכו ,איתמ ןב א"ר

 ,לרנמרקוצ

 שרופמכ ןיביצנב היה בב"יר הז םנו
 לאומשד הובא אבאש גדי"פ לאומש 'דרמב
 בב"יר ול חלשו ישמב קסוע היה אבא רב
 קיזחהו ישמ ונממ תונקל הצורש ןיביצנמ
 ונממ תונקל הצר אל כ"חאו ,ישמה ורובע
 ל"א ,ול חלש אמלעב םירבד קרש ל"או
 ,[וממ ןמ רתוי ילע םינמאנ ךרובד אבא
 ,רחאל רוכמל יתיצר אלו .ךילע יתכמסו
 איבנה לאומשכ ןבל הכזיש בב"יר וכרבו
 ,לאומש ןמאנ יכ לארשי לכ עריו היב ביתבד

 יה; .ימוב וה, הוע,,,היה- הז ' בוכרה
 ףסוי יבד ורמאש ,דנ ןילוח שרופמכ
 ותא ילטקו אישנ אדיגב וחמ אבשיר
 ףיסוהל יכו ל"א הריתב ןב י"רד הימקל
 אבשיר ףסוי הזו ,'וכו שי תופירטה לע
 לבא .זטק ןילוח שרופמכ יבר ימיב היה

 ח"ה ו"פ םירדנ ימלשוריב וניצמש המ
 'ר אב: הינכחל :ןיהנוא/:'פ .תלש - יבר
 ןב הדוהי 'ר היבג הילע לבקו --- עשוהי
 ךרעב יתראבש ומכו םש ס"ט אוה הריתב
 .עשוהי 'ר א"ב היננח

 י"רו אייח 'ר יאנתכ ורמא ,כ תבשבו

 ב.םיהרוהי :"ר :ודנ"פ: ר"ביאבו ,הריתב ןב

 שיר עמש פכה"וי ברעב ןיביצנל  לזא
 הזמ תצק עמשמ ,היבגל אתאו אתולג
 רתויו ,ארידת ןיביצנב ותריד היה אלש
 'סותב אבומדכ הרצבל עלקיא ל"צש הארנ
 יסוי 'ר אתיא םש ךא ,לכ ה"ד ,ל תינעת
 .אריתב -ןבייחרוהי 'ר  ל"צו

 ,ה"פ אב  אתלכמב רכזנ  בב"יר הזו
 עמשמ םשו א"פ אשתו ג"פ חלשב ,גי"פ
 ,ןורחאה בב"יר אוהש

 .אידנ ןב הדוהי 'ר

 הנועש ימ לכ רמא טדוצ אמוחנת רכזנ
 ,בה"על ןמא הנועו הכוז זה"עב ןמא
 רמא אידנ ןב הדוהי 'ר תדג"פ ר"כיאבו
 :הב כ"רד 'ספבו ,'וכו לומג םהל בישת
 ןדוי 'ר ש"ע רמאמה י-אצת אמוחנתבו

 ר"פ ש"עמ ימלשוריב רכזנ הז םשבו ,ג"ב
 רב בקעי 'רו אידג רב ןדוי ר"א א"הס
 ,ושמכיש דע וילע ןיחינמ ןוב

 ,הידידג ןב הדוהי

 ןישודיקכ ךלמה (ג"הכ ןנחוי) יאני ןמזב
 ךלמה יאניל רמא הריעופ ןב רזעלאש .וס
 ןקז םש היה -- ךילע םישורפ לש םבל
 יאניל רמאיו ומש הידירג ןב הדוהיו דחא
 רהכ חנה תוכלמ רתכ ךל בר ךלמה
 םירמוא ויהש ,ןרהא לש וערזל הנוהכ
 אלו רבדה שקוביו ,םיעידומב תיבשנ ומא
 וסעבש) םעזב לארשי ימכח  ולדביו אצמנ
 *(ךלמה יאני ךרעב הזב ךיראנו הידידג ןב הדוהי לע

 ,שידג ןב הדוהי 'ר

 א"פ ש"עמ אתפסותו ,זכ ןיבוריעב רכזנ
 אבא תיב לש רזעילא 'ר ינפל דיעהש
 אתפסותבו רשעמ ףסכב ריצ ןיחקול ויה
 ריצ ןירכומ ויה אבא תיב לש ןושלה

 םילשוריב |



 הדוה--- אירופ כי וה הל
7777-7775 --- 

 תיבה דוע הארש הזמ עמשמו ,םילשוריב

 ,וניינבב
 ,אירוג ןב הדוחי

 .גס ןיבוריעכ רזעילא 'רד ודימלת היה
 אלש ותשאל א"ר רמאו ,ובר ינפב הרוהש
 ,היה .ןכו ותנש" איצוו

 רט ןב הררה

 עשוהי 'רו אוהש לאומש שרדמב רכזנ
 ר"הסבו ןיסחויבו ,יול 'ר םשב ירמא ןינכסד
 ;ןורינ .ןב .י"ר .יסרג

 וכע רפכ שיא אדמנ "רביתדותומ
 .(אנת)

 ריתמ ג"ב ןועמש ןבר :גמ הטוס רכזנ
 אתפסותבו ,וכע רפכ שיא ג"ב י"ר םושמ
 'ר ש"ע רמאמה אבומ א"פ םיאלכ
 'סמ .ורתי אתלכמבו ,ארגא ןב הדוחי
 לאש וכע רפכ שיא הרוהי ב"פ קלמעד
 ,ג"ר תא

 רפכ שיא הדוהי ןב ןועמש 'ר וניצמו
 ,וכרע ןייעו :זל הטוסכ ש"רד ודימלת וכע

 .לאילמנ ןב הדוהי 'ר
 'ף םושמ רמא + דל 1"ע בב תוכרמב
 הדוהי 'ר אוהש הארנו ,לאילמג ןב אנינ
 א"ח ג"שרר תרגאבו ,וכרע ןייע (א האישנ

 ,גב"שר רוד ןיב ובשוח

 .תורגורביירב הוה ד
 תורגורג רב הדוהי ינת ,חע אמויב

 לב"ירא פכה"ויב אניט ג"ע בשיל רוסא
 סרג םש םינשי 'סותבו ,תחפטמ אניטבו
 תבשב רכזנו .ומש ךכ 'יפ תורגורנ הדוהי
 רב י"ר ונלש אסרגו ךורעה תסרגל :חק
 ר"א :דיחב"ה ד"פ םילקשבו  ,אביבח
 .תורגורג הדוהי 'ר ינת היקזח

 ₪ ןב הדוהי

 'ר  :מ  ק"ומב  יב"שרהי לימלת הוה
 ןב הדוהיו (יאמכע וא) יימסע ןב ןתנוי

 רוטפיא ,יב"שר יב םירדנ תשרפ ונת םירג
 ורטפימ אקו רודה ארפצל ,אתרואב הינימ
 ? אתרואב ינימ ותירטפא 0 ל"א : ,הינימ

 9 יאתרוד ןב

 הירבל יב"שר ל"א -- וניבר ונתדמל ל"א
 ליז םה הרוצ לש םישנא וללה םדא ינב
 אהי ותוא וכרבו -- ךוכרבילר ןוהיבנ
 אלו לייעת ,דצחת אלו ערזתד אוער
 ךתיב בירחיל ,לייעת אלו קופית ,קופית
 אלו ךרותפ לבלבל ,ךזיפשוא  בותילו
 תא ןיבה אל אוהו ,אתדח אתש יזחת
 אלש יד אל ל"א ויבא לא אבשכו םהירבד
 לבא .יתוא וללק םג לבא יתוא  וכרב
 המה  םהירבד לכש הנבל שרופ ,ןיבא
 ר"בב אבומ רמאמהו | ,תורקי תוכרב
 ןדוי 'רו ןנחוי 'רו קחצי 'ר םשו ג"הל"פ
 ןדויל םירג ןב הדוהימ שבתשנו  ,ירויג
 תחתו ,םירג ןב היהש ןעי רשפא וא ירויג
 ע"ב ןהנוי 'ר: :ל"צןנחוו .'ר

 יב"שר רביד א"פש רפוסי : גל תבשבו
 י"שרפו) םירג ןב הדוהיו ימור תוכלמ דננ
 רפיסו ךלהו ,םש בשי (היה תרויגו רג ןב

 (י"שר ,ויתובאל וא וידימלתל) יב"שר ירבד

 יב"שר ךרצוה זי"עו תוכלמל וירבד ועמשנו
 ,הרעמב הנש 'גי ונבו אוה בשיו ,חורבל
 ,רמא םירג ןב הדוהי תא אצמ אצישכו
 וב ויניע ןתנ + םלועב הזל שי | ןיידע
 אל םש 'םותבו ,תומצע לש לג השענו
 ,הישפנ חנ ךא הז סרג

 .יאתסוד ןב הדוהי יר

 ןב ןועמש 'ר םושמ רמוא :ז תוכמב
 תא ןירתוס ןיא ל"וחל י"אמ חרב חמש
 הדוהי .'רב  יאתפור  ס"קד  תפרפו רנד

 ןירדהנפ אתפסותבו ,ןועמש 'ר םושמ

 קיו יוי"רב יאתפוה "ה ךא' םרכ פס
 תחת ןיע רמוא הדוהי ןב יאתסוד 'ר +: גפ

 הרוהי 'ר י"בט ם"קד יתפרגו הם ש
 ,יאתסוד ןב

 .יאתרוד ןב הדוהי
 םיחספכ ןוילטבאו היעמש | ןמזב היה

 בשיו יאתרוד ונב םע שריפש רפוסי :ע
 ינהמת רמאו (םילשורימ קוחר) םורדב ול
 ןוילטבאו היעמש רורה ילודג ינש לע
 ורמא אלו םילודג םינשרדו םימכח םהש

 לארשיל
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 זי"עו ,תבשה תא החוד הניגחש לארשיל

 ,יקודצ היהש הארנו בתכ ד"הסבו ,ושריפ
 .ז"ע הירמ היל ירשו

 .אפד ןב הדוהי יה
 ר"מהבב םפדנה הרכזא הלא 'דמב רכזנ

 ,תוכלמ יגורה הרשעה ןיב ובשוחש ב"ח
 הסונ שרדמה ז"עו ,תועובש ברע גרהנשו

 תובא תלחנ רפסבו ,בה"וי ףסומל טויפה
 ,אמית ןב הרוהי 'ר אוהש רמול הצור

 .ארובת רכות בר

 תא ךריב. הבחב !המישוכפ .תובחב ;הכזנ
 ב"בו ,רחא םרכב השש ורליש םודא רבוע
 תורענ ינמיס הב ודלונש רמלמ רמא ,בק
 ןכו ,ןיחוקל השעמ הל השעש רמלמ --
 ך"א ביה: ד"פו המוסבו בי .הטוסב (ללצ
 תוכרבו .ביתכ אלמ ףפוהי אריבז רב אדוי
 רב .ו"רא-?יתרמא) רבב והבא ראשה

 ינפמו ,ש"קב קלב 'פ עובקל ושקב אדיבו
 ,רוביצ = חרוט  ינפמ | הועבק \ אל המ
 רב לאומש ר"א ה"ה א"פ 'םש ימלשוריבו
 יבר ארקנ םשו ,הזה רמאמה ומשב ןמחנ
 רב היהש הארנ הזמו ,אדובז רב הדוהי
 ,ז"ב הדוהו .יבר מ"כב .ל"צו  ,ו"א

 אבא 'ר םיחא ינש ול היהש וניצמו
 הדוהי 'רד הוחא אבא ר"א :נפ תומביכ
 ןישודיקבו ,בר רמא הדוהי ר"א ידבז .רב
 אבא ר"א הדוהי בר רמא אתיא :גמ

 מכ לצו בה .רמא. ידבו. הב הדוהי ,ר"א
 ב"ב .ימלשוריכ ויחא ןומיס 'רו ,תומביב
 ,ג"פר

 כ כ הדוח כ
 הימקל אתאר אוהה :םצ ןילוח רכזנ

 אוב, רב ,הדוהי 'ר ביתי הוה אנינח רה
 ל"א ךל רמא יאמ ולאש קיפנ יכ ,אבבא
 הימקל .הילויע רדה ל"א  ,הילהינ אירש
 יל רעצמ אקד יאה ןאמ (אנינח 'ר) . רמא
 ןיא אבבא ביתיד ןאמל היל .אמיא ליז
 יח,,המאו .ד"הפבו ..םעט | (תונב .םידינב
 ברו .אנינח 'רו ימא. 'רו -- ז"ב.. הדוהי

 ו דור -אפטדיופ הדוח*יר

 הליחמבו ,:טצ 6% בולה רב קחצי
 אוה םש יכ ,דחי םינינע ינש בברעש
 ותא יכ כ"חא םש ורמאש .ע"פב רמאמ

 י"רד 'הימקל והל ררשמ ימא 'רד הימקל
 ,בולח רב

 ךא ,ונממ תושרד המכ בי הטוס רכזנו
 'ר :בי תוכרבב ומכ םש ל"צש הארנ
 תוכרבב .סרג .ם"קרבו ,אדיכז רב הדוהי
 ב יר ןלוכב .,בק ב"בב .םגו .:בי

 הירפזירב הדחחי יר

 רמאמהו הלקתת אבת טוקלי רכזנ
 'ר םשו ר"ה דר"פ הטוס ימלשוריב אבומ
 ,אדיבז רב אדוי

 , פח רכב: הדוחיםבר

 י"רא ,ם תובותככ לאומש רימלת היה
 הימק ינת ר"או לאומש רמא אביבה רב
 ותבש ,הרוהי בר םע ןתחתהו ,לאומשד

 ,.במ תוכרבכ י"רד ונבל תאשנ
 הלהב 5 תוכמ | .חק  תבש !רכזנו

 5 בכ המ ,,ונפמ. רמא ..::בי .תוכרבבו

 תבע תה .תבשבו וכו /ש"קב ..תיציצ

 :הנוציחה ןתפילק אלמלא הציבו ןונצ גורתא
 ,םלועל םייעמ ינבמ ןיאצוי םניא

 ,ארגא וא -- ארגח ןב הדוהי 'ר
 ,(אתיירבד אנת)

 הדנבו ,מ"ר םושמ רמוא ,דלק ןילוחב
 יכר רמא -- יסוי 'ר םושמ רמוא ,גנ :בנ

 ימלשוריבו ,ארגא ןב הרוהי 'ר ירבד ןיארנ
 'ר תא מ"ר בישמ היה ךכ ר"פס האפ
 א"פ תובותכ רכזנ ןכו ,ארגח ןב הדוהו

 רט "ארגנה. -ןב ּהדוהי ''ר 'םושמ :נ"הר |

 ם"לב ו וכו םינש 'ט  ןבמ תוחפ ןמק

 .ת"יחב ף"לא ףלחתמ ימלשוריבו אוה דחא
 םיאלכד א"פ אתפסוהב וניצמש המו

 ארגא ןב הדוהי 'ר םושמ ריהמ גב"שר
 אבומש ומכ ל"צש הארנ ,וכע רפכ שיא
 אדמג ןב הדוהי 'ר :גמ הטוסב רמאמה

 ,ובע רפכ שיא

 הדוהי



 אייח 'ר ןב הדוהי

 .('בירב הדוהי וא) אייח 'ר ןב הדוחי

 'רל םימואת ודלונ ויחא היקזחו הדוהי
 העשב ורלונ אל ךא ,ותשא תידוהיו אייח
 םישדח 'ז1 תלחתל דלונ דחא יכ תחא
 שרופמכ םישדח 'ט ףוסל דלונ ינשהו
 ןיבא 'ר .רמאד ,זכ הדנ ןכו ,: הס תומבי
 םירעש רפכ שיא םחנמ ר"א ארא 'רב

 םה ירהו םישדח 'ג דלוה ההתשנו השעמ
 ,ח"ר ינב היקזחו הדוהי ונינפל ןיבשוי

 לכב וכ רוכבה הדוהי .הוח הארה כ
 .הכ ק"ומ ןכו .,הלחת | אוה לבו תב
 היקזחו אייח 'ר ןימיל בכוש הדוהיש
 ,ולאמשמ

 לבבב התיה קפס ילב ותדלומ םוקמ
 שרופמכו (אייח 'ר לש תובא םוקמ ירפכ ריעב)

 'ר ולע החכתשנו הרזח ורמאש ,כ הכוס
 ה"פ ש"עמ ימלשוריבו ,הודסיו וינבו אייח
 הקל אל הלוגה ינבולעשמ לב"שרא ה"ה
 ,וינבו אייח 'רב םהיניע ונתנו 'וכו ןנתשפ

 ,.ופ ןילוחב אוה ןכו
 לבבל ולעשכ רוריבב ןיאור ונא הזמו

 ילוע .דוע ויה .ךא הודה "ילד מב וה
 ווה היקזחו .הרוהי* ' ,הל /ןירדהנטכו שו
 אלו ורמא אלו יבר ימק אתדועסב יבתי
 יכ ."יקררדא, ארמח ורבגא | ל"א - ,ידימ
 וחתפ םוסביאד ןויכ ,אתולמ ירמילד יכיה
 יתב 'ב ולכיש דע אב דוד ןב ןיא ורמאו
 לבבבש הלוג שיר ה"או לארשימ תובא
 םתא םיצוק | ,ינב ל"א ,י"אבש אישנו
 לא = ,יבר ח"ר ל"א - + ניעב דליפה
 וניברלו ,דוס אצי ןיי סנכנ -- ךיניעב ערי
 ח"ר תלודג תא בטיה עודי היה שודקה
 :הפ מ"ב רפוסי רשאכ םתודיפחו וינבו

 המה וינבו אייח 'רש יברל הלינ .והילאש
 סעב אל  ,בקעיו קחצי םהרבא תמגוד
 ידכ אלו ורבדי תמאה .ךאש עדיו םהילע
 ,ןכ ורמא וסיעכהל

 תונהיל הצר אלש ןהיבא ח"ר .ומבו
 אנתיכו ישמב רחוכ היהו ותרות דובכמ
 הדנ ,:ט הציבכ תורש םהל היה וינב ןכ
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 תוארל םירפכל) אתיירקל קופנ ח"ר ינב ,דכ
 והיידומלת והל רקייא ז"יעו (י"שר ,ןהיתודש
 ,,חי תוכרבכ

 חקלש יאני 'ר רודה לודג םע ןתחתהו
 יאני 'רו ,: בפ תובותככ השאל ותב תא
 תא ןיבורה ולבקי :ויחא לעו וילע רמא
 ינב םירענה י"שרפו) כ ןילוחכ םתבושת תא

 ייניי ר"אי ד"הפ \ "פיי הניטהבו פו

 הלחבו) 'רפו יהשורתב  ןירפואי יה מוחה

 דע מ"ות ןישירפמ ויה ל ונותוכה דיה דפ
 ןיבור ןוגיא ןאמ ןתוא ולטבו ןיבורה ואבש

 םיחבז יאני 'ר םע ותוקלחמ ,(אינומגרת
 ,,וכ תוחנמ ,,וט

 יארומא םשב ןיארקנ ויה | ויחאו אוהו
 םימעפ המבכ רכזנו | ,.הע ב"בכ אברעמד
 תוכרבכ אייח 'ר ינב םתס םשב ויחא םע

 רמו ועבה 7 ,,רכ הרצים הפו ו

 םיחבובו "ןנחוי ד. םע יח"ד  ינב\ תקולחמ
 תוחנמבו ,לב"יר םע ח"ר ינב ןיקלוח ,זטק
 רבח דימלת) אנהב בר קילס יכ ,רב :גכ
 והיינימ יעבו אייח 'ר ינבל היחכשא (ברד
 ,ונממ םהו

 ז גי אי = םוחבז ונוצמ  הכלהב רבה
 םע קלוח :-נק ןיבוריעבו 33  ןילוח ומ
 היקזח היל ביתוא :זל ןירדהנסבו ,ןנחוי 'ר
 בר תביתו אייח 'רב הדוהי בר אתיא םשו) ,ויחא
 .(ס"מ אוה

 ,דנ ןיבוריע רקיה ורמאמ וניצמ הדגאב
 הפי הזל וריבחל םס ןתונ םרא רמאש
 הרות ןתנ ןכ וניא הב"קהו השק הזלו
 תושרד שלשו ,ופוג לכל םייח םכ לארשיל
 :זל ןירדהנסב נממ

 וארק .טתוחש ךע ב"ג ל ה
 ג"פ | םירוכב * ימלשוריב \ "יבירב" הדוהי
 ריא  ב"הר זיפ תבש נב ו ,ג"ה

 ןירישכמ 'פמ דמל יבירב הדוהי  ,רודיס
 דימלת דחוילא אב ףוסבלו םישרח השש
 הדוהי א"ה א"פ ה"רו ,ולאשו יאמיפ 'רמ
 ןובשחל עלוב הבורמ ןובשח רמא יבירב
 'ִר- םשב אל .'ר ר"המ הפ ...ב"בוי העט

 הדוהי
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 הדחל"פו ו רול פ ה ה"ב פח :ההוהו
 הדוהי אוה ם"לב ,יבריב הדוהי איחאצ"פו
 ,יבורב וריי "ל .ךרע :ןיעו ,ח"4 לש וגב

 לע תמש םימי ךיראה אל הארנה יפכו
 תובותכ רפוסי רשאכ יאני 'ר ונתוח ינפ

 יאני'ףד יהינתח  ח"הר .הירב . הדוהי בס
 הוהייישטמיש הב לכו =>,בר  ובב .בותי הוה
 יאני 'ר ל"א אב אל א"פו ,היתיבל יתא
 לטיב אל םייק הדוהי ילמלאש ,ותטמ ופכ
 םילשה ינפלמ האצויה הגגשב יאוה ,ותנוע
 ,הישפנ חנו

 רפוסי ג"ה ג"פ םירוכב ימלשוריבו
 לאשו קילס ףילי הוה אייח 'רב הדוהי
 ש"על ש"עמ יומח יאני 'רד הימלשב
 ילת רתא לע היל ביתי (ואני 'ר) הוהו
 וידימלת ל"א ,הימקמ םוקיו והאריש ןיגב
 ל"א ,תומא 'ד ןקול יבר ןפלא ןכ אל
 קיסמ ינע ןמז דח ,יניס ינפל הבישי ןיא
 ? היגהנמ ינשמ ירב הדוהיד רשפא ל"א
 םירוסי ןועיגי .אלד רשפא תיל רמא
 ונל ןיאש ארבתסמ ,אקידצ אפוג אוההב
 ,יביה כו "החוהי

 רודה ןקזש ותלודג תא ןיאור ונא הזמו
 .קירצו יניס וארק .יאני 'רכ

 אייח 'ר ויבא  ןימימ ותרובק אצמו =
 ,.הכ ק"ומכ (הירבטב אוהש)

 ,אסח ףכ הדוהי 'ר

 אבומ רמאמה ךא חדהנ אמוחנת רכזנ
 ימא ..רב ..הרוהי יה. םשג  ן"רומא .םש
 רב וא יבירב הדוהי 'ר ו"ס הרעהב םשו
 ,אייח

 ,אבנוה רב הרותי בר

 פרג .תורב הירק מר הי ק"ב בזל
 אנינח רב הדוהי בר ,ול תוחנמבו ,עשוהי
 ,י"רד .הירב ח"רל ל"א

 אב חי רב הדת ובה

 ומשב ל"ראש ןיבוריעכ ל"רד ובר היה
 ,היברד אה הידיד אה אישק אל ורמאו --
 ח"ה ד"פ םש ימלשוריו : טמ תובותכו

 סוטיט רב הדוהי 'ר--אמח רב הדוהי 'ר

 ,םירבד המכ ומשב לב"שרא א"פר האפו
 שב שנ יףב 'דחש רפוסי .ו"ה ח"פ  ק"בבו

 ארמל לב"שר וסנקו אנינח 'רב י"רל
 .בהרה

 תופוחתכ .ומשב אהא "ר/ רניצמ ןכו

 [ך תנו כה :ב"פ/ הכוסב: ףא | ,ר"ה ה"פ
 ולפב הדי

 ,זמחב"פ ר"ור ומשב נ"ב לאומש 'ר
 ,רחג"פ םילהת שררמ רכזנו

 ה ינגה ןב 8

 תרעשהו ,א קוכפ וניזאה ירפס רכזנ
 א"ה ה"פ םיחכפב םילשוריו ןויצ תבהא
 ו הינה ןב עשוהי 'ר  יחא אוהש =

 ,י"ר יחא ןב היננח

 .יאבט ןב הדוהי
 עשוהימ הרותה ולבק חטש ןב ןועמשו

 תובא שרופמכ ילבראה יאתנו היחרפ ןב
 רמאש רקיה ורמאמ ונל ראשנו ,ח"מ א"פ
 ןינידה  יכרועכ ךמצע שעת לא םש
 ויהי ךינפל םידמוע ןידה ילעב ויהישכו
 ויהי ךינפלמ םירטפנשכו ,םיעשרכ ךיניעב
 .ןידה תא םהילע ולבקשכ ןיאכזכ ךיניעב
 ש"ב ןועמש םע קלוח ב"ה ב"פ הגיגחבו
 רמואי טיב :הדוהיש ט"ויב הכימסה רבדב

 הדוהיש הנשמב םש ורמאו .ךומסל אלש
 ד"באה ש"ב ןועמשו אישנה היה ט"ב

 הזב םימכחו מ"ר קלוח :זמ םש ארמגבו
 ,אישגק היה  ט"ב תדוהיש רבוס .מ"רש

 ,אישנה היה ש"ב ןועמשש םירמוא םימכחו
 ןיאש חמש ןב ןועמש ךרעב יתראב רבכו
 ,הזב תקולחמ םוש

 םהינשש ד"הספ א"פ תבש ימלשוריבו
 :די תבשבו ,תוכתמ ילכ לע האמומ ורזג
 ותדלות רתיו .ש"ב ןועמש ךא הזב רכזנ
 ,חמש ןב ןועמש ךרעב יתכראה

 5 רפ הדוהי 'ר

 תוכרב ומשב רמאש אהא 'ר דימלת
 ו תבשבו ,ה"ה ח"פ הכוס . ,ד"ה" נ"פ
 וכו והיו .'ר" םומיט "רב  י"ר ב"ה

 ןועמש



 יול ןב הדוהי 'ר--ריאי ןב הדוהי 'ר

 םירובבבו ,ןנחוי 'ר םשכ אב רב ןועמש
 ימורל ..ךליל .ךירצ .היהש הס ב
 ,י"אל רוזחיש מ"ע העש יפל והוכמסו
 .סטיט רב הדוהי וארק אמח 'רו

 ירפיקד ןנברש וניצמ ומשב םירמואה
 ב"פ ז"ע ,י"ה ה"פ ןיטיגכ ומשב ורמא

 םשב :איבמ :ד"ויב : נה"נב> .רפטבז

 ןב הדוהי 'ר ל"צש םיעד םימת רפס
 ארקהל לארשיל רשפא ךיא יכ ,סונגיטנא
 רב י"ר ל"צש הארנ רתויו ,םומיט םשב
 השענ ך"מפמו ה"פס תיעיבשכ םוטיס

 .ת"ימ תועטב

 .(את) ,ריאי ןב הדוחי 'ר
 .ומשמ רמוא גב"שר : 5 תומבי רכזנ

 סחנפ 'רד יחא אוהש רמול םיצורש שיו
 עודיכ ןכ רמול דואמ השק לבא ,ריאי ןב
 גב"שר רמאי ךיאו יברד ורבח היה יב"פרש
 ,ויחא םשב

 .עשוהי ברד הירב הבוחםה
 עשוהי 'רד אקרפמ רמא :גמ ז"ע רכזנ

 ומכ ל"צו סופרה תועט אוה ךא ,יל עימש
 ברד הירב ה"ר יסרגד ש"ארהו | וב
 אל יל עימש ייבאד אקריפמ רמא עשוהי
 םש אוה ןכו ,יתוא ןושעת אל יתא ןושעת
 ה"ר ש"ע רמאמה אתיא : דכ ה"רבו ,+ במ
 ברד הירב ה"ח . ל"צו -יריא ברד 3
 ,םש ם"קרב אבומרכ עשוהי

 ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ונב הדוהי 'ר
 םש אתפסותב אוה ןכו  ,,וט הרנ רכזנ
 נפה

 .בקעי 'רב הדוהי 'ר

 אצות קוספ תישארב שרח רהזב רכזנ
 .ץראה

 .(אנת) ,אירבוג תיבמ בקעי ןב הדוהי
 םע ריעה חי"פ תולהא אתפסות רכזנ

 ירסיק לע ןינפוג תיבמ קחצי 'רב בקעי
 ,'וכו

 .קחצו ברב הדומה
 בר רמאד -- ייבא רמא :ו תינעתב

|08 
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 בר :ם"קד .תסרגו | וכו .קחצי בהב הדוהל

 ,,טנ תוכרבב אוה ןכו קחצי ברב לאומש
 רב ::הדוהי רכזנ  ,זכק הרש = ייח-.ירהןבו
 שרדמו אדהנ"פ םילהת שרדמבו ,קחצי
 ,קחצי "ר לכ ןדוי .'ר \ םדוי"פ 'לאומש

 .לאעמשי רב הדוהי בר
 אוהש הארנו .הכלהב :חיק ןילוח רכזנ

 יב ןדוי 'ר םשכ דימת ימלשוריב ארקנה
 .לאעמשי 'ר

 הלוחנ . הבישו גהנו \ לוהנ  םדא .היהו
 'ר יב ,.ןדגי ב. ב"ה .ה"פ תוברב .ישלשוריכ
 רתב רמייד 'ירומאל היל עבק לאעמשי
 םשו .(אוו רב אייח 'רד תלפת) ןכ היתשרפ
 רע כיב םידב .רהרהמ היחש וה ה"פ
 הנלטי אלש הרמש שחנו ,היתלוג הלפנש
 ךתלונ .אה = ,יבה .רידומלת| .ל"א  ,רחא
 אריהז אתעישר איהה תילו ל"א העירש
 ידמלמל . ריתה .נ"ה .ר"פ םירדנכו ? הל
 הליטב רבשש רמאו רכש חקיל תוקונית
 ,ןל םיתדנ  ן"ףמ אב | בח רלוכ ןח
 וילע .קולח ר"ב רמא ר"ה א"פ תבשבו
 'ר ב"ה ג"פ םשו ,ןיטיגב (האישנ י"ר לע)

 ףורגימ קחודמ ירוה לאעמשי 'ר יב ןדוי
 הקחמנש רפוסי ב"ה ו"פ םשו ,'וכו ארונת
 ,רמיסמה לדנס .לענו .הבמ " תמחמ ולגה
 אלוע יחא אוהש ימלשוריה אובמ תערו
 | ,לאעמשי רב (םתס)

 .(אנפ) ,םשובה היעשי ןב הדוהי 'ר
 ןילוחו ה"פ תיעיבש אתפסותב רכזנ

 ,ןופרט 'ר םושמ ע"ר ינפל ריעהש ג"פ
 ,,הנ ןילוחכ הירב איעשוא 'ר וניצמו

 הריחייי"ה"ךרע אלל רכה
 ולו ב

 .יול ןב הדוהי
 .(ןושארה רודב ימלשורי ארומא)

 אבא ,ז"רא ח"ה ה"פ יאמד ימלשוריכ
 היבגל אתא ןיאמרא ןמ יריפ ןבז ילוטנא
 הירב י!"םחנמל "תלש לול | ןב- הדו. הד
 (יול היהש) הירשעמ היל בהיו היל ינקתיד

 יב
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 ל"א יול ןב עשוהי 'ר הימע םק אתא יכ
 .(םיחא ויה ילואו) ךובא אלא אר דיבעי ןאמ

 הרג ניק תבשפ הינימ לעב  ןנחי "רו
 אייל. רבי יתרוהי רט .י"ר* היניפ עב ₪
 םשב א"הס זי"פ תבש יטלשוריב אבומו
 ןגא הוטוקי יגל .ןב. הדוהי ..!הל. זר לאש
 ,(םינשל ד"הסב וקלח םנחלו דחא אוהש ןיאור
 םפתשנ המ שררש :ןמ ךיפרע רפנ ןכו
 םורפוצ יב קיפי הרות .הרמאש ערממ

 .(ל"ב עשוהו 'ר סש ןיסרוג שוו) ,'וכ\

 א"ה א"פ הלינמ / (ם"הס "פי" תבשבו
 עלה רוקק ב הפוק תי היקוחי 'ר
 ,יבר ,םשב ל"ב

 לרחר חיה דיפ" יה" ניטש הפו
 'ספב אבומ רמאמהו ירדנסכלא 'ר םשב
 ו שיע כ"ב ףעיבשה שרהב 'פ תבר
 ריב ירופיקל ,ל"צ ילכו יול ןב 'הדוהי
 ,נמט הברה רחואט היה ירדנפכלא

 ח"ה ב"פ הכיס הניצמ ומשב םירמואה

 תוסורתב לבא קמשכ אהא ו הוקוה .'ר
 איבה לכ הדס הר םרנ דה היפ

 אחא 'ר .יסוי "רך ,לדב"ה ד"פ .תבשבו
 ,ומשב

 .(אתיירבד אנת) ,שיקל ןב הדוהי יבר
 ןב והרורי  ,הניצמ רטוש | אפ ( ך הסב

 אלק"ירחא ארפסבו ,גב"שר םשב שיקל
 תועט םש לפנו לב"שר םושמ גב"שר
 אוק .ןכו שוקל \ ןב ""הרוהא /'!ךי-ל"צ יב
 ,גב"שר םושמ רמוא (גב זמר עשוהי טוקליב

 : ג אמוו ו גמ תבש :תותיירבב \ רכזנו
 א"פ ןירדהנס ימלשוריבו ,:ט הגינח ,,הפ
 ,א"פ שדוחב 'פ ורתי אתלכמ | ,א"ה
 ,ז"פ הטופס אתפסות

 :תרקל ב תדותי יה
 יה םשב רפא רה .רשפ הפופ רפמ

 הכיאבו | ,הדגא ןינעב ןמחנ רב לאומש
 איות 'ר םרגו רמאמה אבומ ד"פר יתבר
 | | ,ארק

 הרוהי 'ר ךרע .איסנמ רצ יתדוהי יה
 ,אישנמ רב

 א תרפסמ ןב הדוהי 'ר---שיקל ןב הדוהי יבר

 [- ,נכ-רכ יהדומיה

 הרקי השרד ילבבב ונממ ונל ראשנ
 ךחלב ןיא יכ קוספה שרר די הליגמכ
 תרבב ואלש | ךתולבל אלא ךתלב ת"א
 ןילבמ ו הירי ישעמ -=רו"ב תדמ .ה"בקה
 ןיאו | ,וידי השעמ הלבמ הב"קהו | ,ותוא
 הב"קה -- וניקלאכ רייצ ןיא ,וניקדאכ רוצ
 ו ברצפה ,'רפו הרוצ ךותב הרוצ רצ
 ם/קרב לבא  ,איכנמ רב הדיהי 'ר םרג
 הליגפפ רמכ 3

 ןדוי ר"א ב"ה א"פ םיאלב ימלשוריבו
 המטיפמ תחא העמ לטונ םדא השנמ רב
 ב"פר תינעתבו ,'וכו העטונו תושיק לש
 גבישי השנמ  'ה יב ::ןדוי ה. .תקולחמ
 ,הביתה :ג"ע .הלקמ רפא  ןינתונ המל
 וםט ₪( הבל'פ :.ר"בב הו םשב .רכונ .ןכו
 אוהש הארנו ,אל כ"רדפ ,ג"א"פ םילהת
 ן חפש  ימלשוריכו ,אישנמ רב י"ר
 ימיא .רב (ןוא 'ר וא) ןנא אתיא ה"הר
 השרכ רב ,אישנמ | הדוחי 'ר . ימוק רמא

 שן רכ .י"ר ל"צש רשפאו | ,הימרי
 וא אישנמ רב תואסרג 'ב בתכ רפוסהו
 חב ,הביה וריסחה כ"חאו השנמ רב

 .אתרפסמ ןב הדוהי 'ר
 'ף םישמ אעליא ר"א ,דמ .ןירדהנסב

 ןכע רבעש רמלמ אתרפסמ רב הדוהי
 ךשומ ןכע -- הרות ישמוח השמח לע
 אסרגה וינפל היה ןיסחויבו ,היה ותלרעב
 סופדב אוה ןכו ,ומשמ רמא רזעלא 'רש
 השענו א"ר בותכ היהש הארנו ,וניצנוש
 ו ה ננס .ך"בבו | ,רזעלא 'ר הזמ

 4 ןוהש רמול בורקו  ',אתרפסמ | רב
 רמאש :ע םיחספ רכזנה ארפס ןב הדוהי
 ,הבש החור .הגיגתש ומשמ אעליא 'ר
 ,היעשוה 'ר םשב רמא ו"ה א"פ הגיגחבו
 ,י"א יארומאל ינשה רודב  היהש הזמו
 מתת זמר ףוס םילהת טוקליב רכזנ ןכו
 הנוע אוהש ימ לכ אתרפסמ רב י"רא
 ט"וצ"פ אמוחנתב לבא ,'וכו וה"עב ןמא
 ,אידג ןב הדוהי 'ר אתיא

 ה



 ןורינ דפי הדו רכב קש רש הלוחו ה

 אאברעמ יהכ תש

 ףינחהל רתומ שרדש :אמ הטוס רכזנ

 ,'וכו 'אנש זה"עב םיעשרל

 ,רטירמ רבייה

 בר רךחא ארוסב ךלמ ויבא רמירמ
 היה הדוהי  ונבו | ,וכרעב ראובמכ ישא

 המ תוכרבכ ישא בר רב יהסל
 אחא ברו ישא בר רב רמו רמירמ רב הדוהי
 הוה אל ידדה ידהב אתפיר וכרכ אתפידמ
 = יפורבל הירכחמ גלפומ הוהה ךח 5
 שיו וכו רמירמד הימקל ותא

 "םירמ הב-המ> תחש

 היהו אפפ בר ןמזב לודג םדא היהש
 הימשמ רמאש :פ תובותככ אברד ודימלת
 רמירמ רב: רמ הדוהיד אה פ"רא -- אברד

 ךלהשכ ,בנ םשו .,'וכו רמתיא שוריפב ואל
 רובע הבותכ בתכל הארוס אבאל פ"ר
 קפנ רמירמ רב '[רמ]  החוהי עמש | ונב
 י'עו יאדהב רמ לועינ פ"ר ל"א -- אתא
 ,ותבל ול היהש המ לכ הארוס אבא  בתכ
 רמירמ רב [פ"קד ,רמ] הדוהי ,איק מ"בו
 ,'וכו יל ריגא היעמשל ל"א

 .(אנת) .,הימחנ דב הוו

 אישק אקו ןופרט 'ר ביתי :חס תוחנמב

 אל הימחנ רב הדוהי וינפל רמא --- חיל
 לש וינפ ובהצ ט"ר קתש -- תרמא םא
 ךונפ .ובהצ .,הרוהי ע"ה ל"א "בוהה הו
 ךיראת םא ינהמת %?ןקז תא תבשהש
 קרפה ותוא יאעלא רב הדוהי ר"א ,םימי
 יתלאש תרצעל יתילעשכ היה חספה סרפ
 ,ול ךלהו רטפנ ל"או וירחא

 = ינמחנ -- .ןמחנ רב הדוהי 'ר
 .הימחנ וא

 ול היה | הזה לודגה ןשרדה ארומאה
 .ל"רו י"ר תבישיב תונמתה יתש

 םינשררה ויה יול 'ר והערמו אוהש (א
 רב =. הדוחיויול- 'ר היפר המוסצ ש
 (עובש לכב) םיעלס ןיתרת ןיבסנ ןווה ןמחנ
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 ןנחו 'ר מוקי אלחק
 דע םעה תא רצעלו

 אתמצמ | לועימ
 להקה ינפל ושרדי םהש)
 .(י"ר אביש

 ןירדהנסב ל"רד חינמגרותמ היהש (ב
 הוה אלד אנייד ומקיא .האישנ יבד וז
 הינמגרותמ ינמחנ רב הדוהיל ל"א .רימג
 הילע ןיחג םק ,ארומאב הילע םוק ל"רד
 יוח רמאו חתפ | ,ירימ אלו ול רמא אלו
 :ח תוביתכ ןכו .,'ובו .הציקה ץעל .רמוא
 הירב ינתמ וא ירקמ אבא רב אייה 'רד
 רחמל --- אקוני היל בוכש | ,הוה .ל"רד
 הינמגרותמ :ינמחנ רב הדיהיל הירבדא
 אקוני ליבק לכ .אתלמ אמיא םוק ל"א
 הארנ | םירקיה וירמאממו | ,רמאו חתפ
 ,לודג ןשרדו אלפנ ץילמ היהש

 הגיגחב \ תורקיה  גיתושרד וניצמ ןכו
 םירבד יבב  .לפתפמה לכ "שלש | וכ
 אוטה ר"הצי ךל רמאי םא -- תוהב ויניע
 ןימיגבו | .ןימאת לא ךל לחומ הב"קהו
 יאשר התא יא בתכבש םירבד רמא :ס
 ןלוכבו = :זל המופ כו" ,ם"/ב" המושל
 ,תוארקמ שרד

 פ"ע םהו ויתושרד אבומ | םישרדמבו
 ףוס אמוחנתכ ,ל"בשר םשב רמאש בור
 השמשכ ל"רשב הימחנ רב י"רו אשת
 אעמיק םומלוקב רייתשנ הרותה בתכ
 ינרק ול ושענ םשמו ושאר לע וריבעהו
 הדוהי 'ר רמאמה תיאדז"מפ ר"שבו ,דוהה
 'פ יתבר אתקיספבו | ,ל"רשב ןמחנ רב
 ר"מב ,ז"ו"מפ םילהת רמבו ,המק שדחב
 כ"רהספבו ,ל"רשב .ןמחנ רב "ה .29א'יפ
 חתפ ל"ר םשב הימחנ רב ןדוי 'ר ? המ
 ינמחנ רב .י"ר הדה"קפ םילהת 'דמבו ,'וכו
 תואלשלשב רריל בקעי היה יואר ל"רשב
 םילהת  שררמ רבזני ןכ\ הפו להב לש
 ירה םשו בורמו 'פי א"פ ר"ביאו | ,בלכיב

 ,הימחנ רב ןדוי

 הדוהי יה ךרע = .ןוריז הב הדותש"ה
 ,ןיריג ןב

 יד
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 .(אנפ) ,הסוקנ ןב הדוהי יר
 לבקו | ובר: ןמזב ירורה ושארפו .היה

 רמאש וניצמרכ יבר ינפלש רודה ימכחמ
 בקעי 'ר םושמ ,,טל ק"בכ םוכמוס םשב
 אתפסות ןועמש 'ר םושמ = ,:חיק ןילוח
 יבר ינפל בשי כ"חאו | ,ג"ה ר"פ םיעגנ
 :אפ ק"בבו ,יבר ינפל שריפש ,אע ב"בכ
 אחרואב ח"רו יבר וכלה א"פש רפוסי
 הדוהי 'רש וארו םיכרדה ידיצל וקלתסא
 עיספמ אק (ס"קד ,אסוקנ ל"צו) אסונק ןב

 הז אוה ימ ח"רל יבר ל"א והיימק ליזאו
 אמש ח"ר ל"א ונינפב הלודג הארמש
 ,ךדימלת ל'צ) ידימלת הסוקנ ןב הדוהי 'ר
 וממ יכ  ,םימש םשל וישעמ לכו | (ס"קד
 תא אסוקנ ןב הדוהי ואל יא ל"א היבגל
 המו) .אלזרפד ארזיגב ךקשל | והניתרזג
 ,(אישנה היה אוהש ןעי ודימלת וארקש

 א"פ ר"הקבו ,,חי אמוי אתיירבב רכזנו
 וב | ןיקסעתמ ןינימה ויהש | דדח קוספ
 ל"א -- בישמ אוהו ותוא ןילאוש | ויהו
 .תחצנו םימשה ןמ ךועייס יבר וידימלת

 .ןתנ רב הדחה"

 ,אנונמה בר רחא ךלהש ,ם תוכרב רכזנ
 ?הישפנא ייותאל יעב םירוסי ל"א חנתא
 ביתכ יאהו .וחלאשו -<-- החפ" יכ 'ב"תפר
 אוהה ל"א ?דימת דחפמ םדא ירשא
 הירב הדוהי 'ר: סקר תפחנו ,ביתכ ת"דב
 אקושב יברד הירתאב ליקש הוה ןתנ 'רד
 ,'וכו אירבטד

 הרוח יד דרים הם רפיהדוחי זר
 ,סומימ רב

 תגבר כ וה

 'ר םשב רמא טל-א"פ ר"כיא רכזנ
 ןישודיקכ ןיסיס רב י"ר ל"צ ילואו ,אחא
 לש ב התו יאה .ןוסיס רב 27 פ

 ,אחא 'ר םשב

 ,ןוחיס רב החתשיר

 יפל"צו ט"מ בווהנ ,מדד'צפ ריב רכזנ
 'מב רמאמה אבומדכ ןומיס 'רב הדוהי

 ןומיס ה רב" החחהי ר-"ןתנ רכ החוהי

 ,ןומיס 'רב י"רב הירזע 'ר ב"לפ לאומש

 .ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 ליבוחר . .ודימלת היה .ןומיס 'ר ויכא

 ,וכרעב ראובמכ דולב היה ובשומ םוקמו
 ןופ ם ףש .ראובמ .ה"הפ ג"פ | ק"ומבו
 ,הדוהי 'רד ויבא אוה ל"ביר דימלת

 רכזנ לבא לודג ןשרד היה אוה םגו
 רב דוהי .בר ינת :ומ ק"בכ הכלהב םג
 ןיקונב | (ןומיס 'רב הדוהי 'ר ם"קדבו) ןומיס
 ,ק ןיררהנפב הרקיה ותשרדו ,אנרק יבד
 הב"קה ו"העב ת"ד לע וינפ ריחשמה לכ
 תינעת ימלשוריבו ,ב"העל  ויויז קיהבמ
 לכ רחא ןומיס 'ר יב הדוי ר"א ד"ה ב"פ
 -- תונוועב זוחאיל ךינב ןידיתע תורודה
 ,הזה ליא לש וינרקב לאגהל ןפוסו

 ר"קיוכ ל"ביר .םשב רמאש | וניצמו
 ,היהש רתויו קוספ ב"יפ

 ,כדחנ אמוחנת אנינח 'ר םשב
 ,ג-ל"פ .םילהת 'דמ הישאי 'ר םשב
 אמוחנת יאעלא 'רב הדוהי 'ר םשב

 ,זיחאצת
 ,טידאשנ אמוחנת ןנחוי 'ר םשב
 ,םיטפשמ ףוס ןשיה אמוחנת יול 'ר םשב

 םשב בירב עשוהי יה = ח-ד"לפ :ר"קיובו
 כ קחוהו ר ל"צ "לב יול 'ר

 ,גלחא"פ ר"ביא ןופרט 'רב יול 'ר םשב
 ,,חל-א"פ ר"כיא אטרפ רב יול 'ר םשב

 ,בסדבירקמה יהיו 'פ יתבר 'ספו

 ה בפ,רקינ יארוהנ וכ יסוי 'ר םשב
 | .בידרומא  אמוחנת

 ,ז"ז"פפ םילהת 'דמ ריאמ 'ר םשב
 ר"שהש רזעלא ןב ןועמש 'ר םשב

 ,ח"יתנוי 'פ ב"פ
 ,הדצ"פ םילהת 'דמ ל"בשר םשב
 אמוחנת קחצי רב לאומש 'ר םשב

 ,כלחב
 ג"פ ק"ומ ימלשוריכ | וניצמ | ויריבח

 :ר וצ:הדוי 'ר: שע הימרי ''ר''םקש  ה"הס

 .'וכו ל"א ןומיס
 םירמואה



 היידפ ןב הרות יה -ךיפופ וכ הדוהי ה

 רב אבא 'ר וניצמ ומשב  םירמואה

 ,בדז"פ .ר"קיו הדוהי
 ח-ג"נפ: ר"ב נב היובףב

 ,ס"רב הדוהי .ר"שב .היכרב
 'המ ומשב  םולש רב: יולחי הדוח ה

 ,אדט"יקפ םילהת
 .ג"ה"לפ .ר"ב:'ומשב זהו "ל
 "ב: ומשב .  םותייכ ןכ\ עשוי מ

 ,חיחר"פפ
 ,ק כ"רדפ ומשב םוניילול 'ר
 ,ה"הר :ד"פ תינעת משב תרוע "ד

 אמוחנת ,גלחא"פ ר"כיא ומשב הירזע 'ר
 ,ב"לפ לאומש 'רמ  ,החו"פ ר"ב  ,זידאצת
 י"ר תועטב םשו טדד"צפ ר"בב אבומ .רמאמהו)

 (.ןוחיס רב

 םילהת 'דמ ומשב אשהנ רב קדזורפ 'ר
 ,אדא"צפ

 ,אריו אמוחנה ומשב םולש 'ר
 ,בדב"לפ ר"ב ומשב אמוחנת 'ר

 הדגהי 'ר ךרע פיפ רבקה
 .אנגיס רב

 הדוחי יר ךרע 'רפס יב חח
 .אהרפסמ רב

 רייידפ ןב "הדו ה

 .היידפ רב--אדפירב 8

 דימת ילבבב ארקנ הזלה ורודב לודגה
 ,היירפ רב םשב "ימלשוריבו '(אףפ רב
 ,ואולימב ומש וניצמ םישרדמב ךאו

 '4 ל"צו

 םגו ארפק רבד ותוחא ןב היה אוה
 ,זחא"בפ .ר"בכ םורד  ימבחמ ' היה אה
 ןב .הדוהי 'ר שרד | גידינימש אמוחנתו
 ,ןכ ארפק רב עמש דכ ה"רא --- היירפ
 ר"קיובו | ,יתוחא ןב תשרד הפי רמא
 ןב ש"ע תועטב רמאמה אתיא בדה"כפ
 ל"א :ד הליעמבו ,היידפ ןב ל"צו יזפ
 האר !יתוחא ןב ארפ רבל ארפק רב
 ,רמה"בב רחמל ינלאוש התאש המ

 ימלשוריה אובמב .קדצב | ריעה ןכו
 ימלשוריד היידפ רבו ילבבד אדפ רבש
 ד"וד רפסבו ,אוה דחא שיא היידפ 'רו
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 ,םנח ילע " הוב" רילע "קלות ים ה
 שיא היה  היידפ 'ר ויבאש םש בתכו
 ול היה רבכו הלהתל עדונו הרותב ןיוצמ
 שרופמב פ"אפ יבר םע הרותב ןתמו אשמ
 ןייע אלו ,ל"בע א"ה א"פ ריזנ ימלשוריב
 ,םיתועט המכ לפנ םש ימלשוריבש
 הוה יבר ל"זו ימלשוריה ןושל | קיתענו
 ףילחו ,רוכבב ןיריממ ןיא 'פב ינתמ ביתי
 אנא רמא יבר היתמח ,הידפ רבד יובא

 רמימ 'אנא ןורפכ  דמא (אגא) המ עדי
 רמיי --- .אל רמאל חשמ לא "חה :רבדל
 ימא 'ר רסרד  ?ךכ בותפו הדסה רו בה
 יפו ,ירכו שוהדל יערי נחש "ד" םשב
 שירד י"רש עמש  יברש הרעה ןבלקב
 ויבא וינפל רבעו רומא -- ואל -- רמאל
 יל ערונ אל רמא יבר והארו היידפ רבד
 ,י"רד  הימשמ יתרמאש םירבדה שריפ
 רמאד !ןיא הידפ רבד יובא יל .בישהו
 ,'וכו י"רא ימא 'ר

 רבד יובא רבעשכ שרפמ השמ ינפבו

 המ ינא עדוי רמאו יבר והאר היידפ
 ובישה יברו -- וישכע יתוא לאשיש

 ,י"רא ימא 'ר .רמאד

 אל ךיא םינואגה ירת ינה לע אלפלו
 רבד הובא וא יברש רמול א"אש ושיגרו
 וליפאו ?י"רא ימא 'רמ היאר איבי הידפ
 ךא שודקה וניבר וניא הוש רמאנ םא
 היאר איביש רמול א"א כ"ג האישנ י"ר
 הזבו = ,ןנחוי 'ר רחא ךלמש | ימא 'רמ
 המ אריבב | ל"וד לעב .ירפח לכ \ לבת
 פ"אפ רבד היירכ .רכד \ הובאש ".רמאש

 | "בר" םק

 ,ימלשוריב לפנ ם"מש וכרד הרוי תמאהו
 הרפ 'פ. יהבר 'פב אבומ הזה .רמאמה יכ
 ןיאש ןינמ .ינתמו | ביתי הוה בד "לה
 הירפ רבד וינפ (ולהצ) ןילחז רוכבב ןיריממ
 רבד "יופא,, ןילחז ,לחז ךרע ךורעב קיתעה ןכו)

 עדי ןידה (ובר) רמא | (וינפ ןבחצ "יפ אדפ
 -תקוח אמוחנתבו  ,ינתמו ביתי אנא המ
 --ינתמו ביתי אייח 'רש רמאמה אבומ םי

 ןילחז
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 המ עדי ןידה רמא ארפ רבד יופא ןילחז
 דדא-ח''פ ..ר"הקבו = ,ינתמו ביתי אנא
 ביתי אייח 'ר ,זעקתת זמר םש םוקליבו
 ,'וכו ארפ רבד יופא ןילהצ -- ינתמו
 תועמ לפנ י-הרפ '5פ יתבר אתקיספבו
 ,היִדּפ רב ל"צו ןוירפ רב םש יכ תצק

 יבר ימלשוריב קפס םוש ילב ל"צ ןכו
 ןיא 'פב ינתמ = ביתי הוה | (אייח'ר וא)
 ףילחו אלו] 'ופא ןילחז  ,רוכבב ןיריממ
 (אייח 'ר וא) יבר היתמח הידפ רבד [יובא

 כ"האו ,רמא אנא המ עדי ןידה רמא

 ומכ אוהו ע"פב ןינע ימלשוריה רמאי
 תשמ .לאו 'ה>,רברצ ..,ילבבב .ךמ . רמא
 ךירפו : ,י"ר .ירבד . .רמיי .אל -- רמאל
 ימא 'ר רמד ןיא ץרתמ ז"עו +ןב בותכו
 ,תפאו רורכ .הזו .,'וכו .ןיערוג י"ר .םשב

 היה הידפ רב י"רש עדיל וניכז \ ז"יעו
 אוה ןכ תמאבו שודקה וניברד וידימלתמ

 ינשהו ןושארה רודד יארומא ילודג לכ יב
 בדו"פ הכר תומשב ל"ביר | ,ונממ ולבק
 רמא זד""פ ר"הקו בדאראו אמוחהנתו
 ןב הרוהי 'ר ינרמל תוכלה םישש ל"ביר
 הדר"צפ .ר"בבְו .,רבקה שירחב היידפ
 הדגא ילעב לכ לע יתרזח ל"בירא
 ורמא אלו הז קוספ יל ורמאיש םורדבש
 ןב היירפ ןב הדוהי םע יתדמעש דע
 ,[ארפק רב ל"צו] רפקה ןב לש ותוחא
 ז"פ םיחספפ ,ד"ה ר"פ האפ ימלשוריבו
 ט"ה ו"פ ריזנ ,א"ה ד"פ תינעת ,א"יה
 א"פ הלרעבו | ,היירפ רב םשב ל"כיר
 םשב ל"ביר אתיא ג"ה ג"פ הלח ,ג"הס
 םש..םרג,ןכו ,הידפ רב :ל"צו - היירפ 'ר
 אתיא ב"ה י"פ ןיבוריעבו ,השמ ינפב
 ,הירה ךכ ל"ת תדפ !ר םשב ליפיה

 היה ןנחוי 'רמ לודג היהש אפליא ןכו
 הימק אפליא רמא | :גי םיחבזכ ודימלת
 תבש ימלשוריכ ןנחוי 'ר ןכו ..אדפ רבד
 יבר .ריכה אסי 'רל ו"ר לאש ב"ה א"פ
 ל"א ?ומשב הכלה תרמאד הידפ רבל
 ב"פס םילקשבו ,ומשב הרמא ןנחוי 'ר

 הופ ב החלה יה

 רבל ל"צו אייתפ רבל תועטב אפרגה
 ,: דכק ןילוח םתוקלחמ וניצמ ןכו ,הידפ
 רב הזש 'םסותה םש ובתכו | ,,י  הרומת

 ,ארפק רבד ותוחא ןב אוה ארפ
 היקזח תקולחמ ו"פס םילקש וניצמ ןכו

 | ,היידפ רבו
 הימשמ בקעי 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 ,ריק מ"ב
 ,ח"ה ד"פ תומורתכ ומשב ןומיס 'ר
 ןיבר ןכו ,:דנ ןישודיקב הימשמ אלוע

 ,םש ארפ רבד הימשמ שריפ
 איבמ היידפ ןב הדוהי 'ר ךרע ד"הסבו

 י"ך ביתה ל"זו ה"פר תיעיבש ימלשורימ
 ודובכמ הליחמבו ,הנוי 'ר ימוק היירפ ןב
 רו כ ביתה ל"צש שינרה אלש
 ראובמכ | ,הנוי 'ר רודב היהש אילפ
 ,וברעב

 הידפ 'ר ' ונושל הזו איבמ  ןיפחויבו
 ושפתו ,ארפק רב ל"או ,ל"ביר לש ובר
 יתאצמ אל רמאו הידפ 'ר ךרע ד"הסב
 אדפ רבל רמא ק"ב קר ,ארפק רב ל"אש
 כו אוה רחאש שיגרה אלו ,ותוחא ןב
 "היירפ רב, םש אתיא ןייצש תומוקמה

 'ה | תומוקמ הזיאב אצמת אצמה םאו

 .ליעל ונאבה רשאכו ס"מ אוה היידפ
 ונש אל ארפ רב רמא :רכק ןילוחבו
 -- פ"רא ה"ד 'פותב םשו ,וירחאמ אלא
 אלא ש"ל רמאד א"רכ אתאד ת"בו
 ם"רהמו ל"שרהמב םש ורמאו  ,וירחאמ
 ,ארפ רב רזעלא 'ר בותכ היה 'םותבש
 ומשש רורב הזש לודגה םדובכמ הליחמבו
 וניצמ אלו ,רזעלא 'ר אלו הדוהי ןב היה

 תסרג ךאו ,ארפ ןב א"ר םש םוקמ םושב

 תסרגב תרפ ןב רזעלא 'ר היה 'םותה
 ,םש תצבוקמ המיש

 ארפ רב רמא :הכ םירדנ םג רכזנו
 ,רמא אלוע -- תושדוקו תורזוח ןאדפ
 רב -- אנתמ בר רמא מ"המ ,ה ריזנבו

 פ"שה ירדסממ ם"לב אוה הזו ,רמוא ארפ
 .םרוק אנתמ בר ירבד ורדסש

 ןישודיקבו



 יבר רב הדוהי 'ר--היולופ ןב הדוהי 'ר

 ,זי ןישודיקבו
 .אדפ רב ל"צש

 ןב \: הדוהי ר"א = ודר"פ ..ילשמ הטבה
 ה"בקה ינפל רמול םיעשרה ןידיתע היידפ
 השענו | ונחינה םימלועה ןובר | ,ל"על
 םיטוש ל"א ה"בקהו = ,ךינפל  הבושת
 ומצע ןקתמ םדא ןיא םא -- םלועבש
 .תבשב לכוא המ ש"עב

 ןרוי 'ר ךרע = .היולופ ןב חדוהי 'ר
 ,איליפ רב

 ,(אאת) יזפןןב הדוהי 'ר
 רמאיו '5פ תישארב שדח רהזב רכזנ

 יזפ ןב י"רו אתפלח ןב י"רש ,עיקר יהו
 ש"רב א"רד אלולהד אדועסב ילבא | יוה
 ורמא ןמת ביתיו אקוני יוה אייח 'רו
 אוה הלבק םאו ,'וכו אקוני יאהל לאשנ
 הלעו ילבב היה אייח 'רש עודי יכ ,לבקנ
 ראובמב רודה לודג רבכ היהשכ ךא י"אל
 ,וכרעב

 הארנו יאדפ 'ר אתיא

 .יזפ ןב הדוהי 'ר
 הרוהי 'ר ךרעב אצמת ימלשוריב רכזנה

 ,יזפ ןב ןועמש 'רד הירב

 ,היילדרבד יזפ ,ןב הומו
 ,מ"ה ג'פ האפ ימלשוריב ךא רכזנ

 לקש
 ,ד"ה ר"פ | הציב יזע במ התווה

 יזפ ןב הדוי 'ר םשב םלוכבו  ,ב"ה ה"פ
 ,אליזרבד סרג ו"ה א"פ הליגמבו ,יילדרבד

 .(אנת) ,ירוטפ ןב הדוהי
 ןיכלהמ | ויהש םינש | ,בס מ"ב רכזנ

 -- םימ לש ןותיק ]המ רחא דיבו ךרדב
 ותומיו םהינש ותשיש בטומ ירוטפ ןב שרד
 וריבח לש ותתימב ןהמ דחא הארי לאו
 .'וכו ןימדוק ךייח דמילו ע"ר אבש | דע
 ירוטפ ןב הדוהי 'ר אתיא לדנמרקוצ אתפסותבו)

 הדוהי 'ר ו"פר םשו  ,(תועט אוהו ע"ר םושמ
 םושמ (עשוהי 'ר  לדנמרקוצ אתפסותבו) רמוא

 היהש ןיאור ונא הזמו | ,'וכו ירוטפ ןב

 ,םהינפלש רודב

 ימלשוריב |
 אתיא ילבבב םפדנה םולקשבו) ז"פס םילק
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 .םחנפ ןב הרוהי 'ר

 רצואב איבמ ןכ זע זמר לאומש טוקלו
 ,ונלש טוקליב אצמנ אלו לארשי

 .םופפ ןב הדוחי 'ר

 תוכרב ימלשוריכ ,ג"ר ןמזב לודג םדא
 ויהש עשוהי 'רו :ג"רב השעמ ,ט"ה ב"פ
 == ןידדצל  ןיקלתסש ריהו = הרחב :ןיכלהמ
 עקתשמ היהש  פ"ב הדוהי 'ר תא וארו
 הז:יאוה יט: "3?ל לה . לא/ןרפנכ אפו
 ןב הדוהי ,ל"א +עבצאב ומצע הארמש
 ק"בבו | ,ש"של וישעמ לכש אוה םופפ
 םע יבר לע הז השעמ ןיעכ אבומ :אפ
 סופפ יבא אוהש רשפאו ,אסוקנ ןב הדוהי
 ,: אס תוכרבכ ע"רד וריבח הדוהי ןב
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 ,א'ה ר"פ | תינעת  ימלשוריב "אוהב
 אוה ןכו ,יזפ רב ל"צש חכומד ס"מ אוהו
 ,: חכחא"ה ר"פ תוכרבב שרופמ

 הרוהי 'ר ךרע .הרותפ ןב הדוהי 'ר
 ,הריתב | ןב

 ,הרותפ ןב הדוהי

 ןמזב םיעשר םישנא הרותפ ןב רזעלאו
 עורזב תומורת ןילטונ ויהש ג"הכ ןנחוי

 ,וס .ןישודיקבו  ,ש"עמ | ףוס
 תחת הריעופ ןב רזעלא םשב יאנגל רכזנ
 ,הרותפ

 הררה "ה

 ימלשוריב רכזנ
 | ,היורצ רב  ןיסחויה

 .אזק רב הדוהי בר
 בר לת קחציירב ירא הק תיפותפב

 ,אזק רב יבד אתינתמב אזק רב הדוהי

 .יסופרק רב הדוהי 'ר
 תותלאשה :תסרגל :הל .תוכרב רכזנ

 ,יאסופכ ןב עשוהי 'ר ונלש אסרנו ,אב 'פ

 .יבירב וא יפה הב רו וס

 ךרעבו .אייח 'ר לש ונב הדוהי .ךרע
 קביחבייזחוי ד

 ,תיידרב רב

 תסרת | "פל םיהלנ

 יה
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 .ץעור ןב הדוהי יר
 ארפסבו | ,ז ןירדהנס .אתיירבב | רכזנ

 ןב .י"ר ותא וידימלת ולאש ב"פ עירזת

 אמיט ל"א -- םיעבש ינא ארקא ץעור
 .וכו רכוב  ההיטו

 ,תליש וא אליש רב הדוהי 'ר
 דימח וניצמרכ יסא 'רד ודימלת היה

 תבשכ | ,י"רא יסא ר"א אליש רב י"רא
 ,(בפ תומכי  ,ויבמק. זק .:וכק . ,וכק..,דמ
 ;בכ .םחבו

 בר רמא אליש רב י"ר ,גס הדנבו
 ,א"רא (יסא 'ר ל"צו) ישא

 לבבל יתוחנה לכ םע דרי אבר ימיבו
 הדוהי יבר אתא יכ ורמא :אכ תומביכ
 אברו -- אברעמב ירמא ,רמא אליש רב
 ,וילע השקה

 .םולש 'רב (ןדוי) הדוהי 'ר
 רב יולה הדוהי 'ר םשב רכזנ  םישרדמבו)

 .(יולה הדוהי 'ר םתס וא םולש

 יםוי "רד ."ירדימלה | היה + ארנה יפכ
 ,ג"ה ד"פ ש"עמכ | ,(הנוי 'רד  וריבח)
 םולש .רי'ב "רט ר"א | "ה .ן"פ . .ןיבוריע
 יעב גב ב"ה פו לאמהבו יסני חי ימוק
 ייפע הכלהבשרפמ פו: ,יפויי היו:ימוק
 םהנפ 'ר םעו ,ד"ה בי"פ תבשכ אינתמ

 ה"ה ז"פ תועובשבו ,ה"ה ה"פ ןיבוריעב
 אתא -- ןוכמס םולש רב אדוי ר"א
 כז מש "רו ימוק ארבוע

 ר"הס ה"פ תומורתכ וריעב ןייד היהו
 םולש 'רב הדוי 'ר .ימוק אדבוע אתא
 ,ןירועש ימד ול ןתי רמאו

 ,הדגא ירעשב רתוי עודי ומש לבא
 ₪ ביבכ ,ולבבב ,היתושררמ האב ש הש
 םשכ םולש 'רב הדוהי 'ר שרד ורמאש
 ךכ ה"רמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמש
 ויתושרה \ 'וניצמ  ןכו " רבו תוגורסח

 א"פ אמוי ,ב"הר ט"פ תוכרבכ ימלשוריב
 והיהיביפו םיררנו ,אהת 5 הר ,א"הר

 םולש 'רב הדוהי 'ר וניצמ םישרדמבו
 ,גיחחנ .אמוחנתכ רזעילא 'ר םשב רמא

 לאומש 'ר רב הדוהי--ץעור ןב הדוהי 'ר

 ,דחא"כפ ר"שכ רזעלא 'ר םשב
 והבא 'ר םשב ידבז רב בקעי 'ר םשב

 ןיסחויה ןויכ רמאמה הזלו .אכדחנ אמוחנת
 הו טוב : םולשי "רב "הדוה*  'ר  :בתבש
 י"ר םלשה ןיסחויב ומכ ל"צו | ,והבא
 שב ירפו /רב י"ר 'םשב םולש "רב :יולה
 | ,והבא 'ר

 ,ה-ה"כפ" רך"שב הנוי 'ר םשבו
 ,גדתישארב אמוחנתב ואצמנ ויתושרדו

 ,ג"ארקיו ,בכדאראו  ,איחחלשיו ,גידאריו
 ,טי"רבדמב

 ש"ר ח"הרה תעדכ רמול דואמ בורקו
 הדוהי 'ר ארקנה אוה אוהש ל"ו רעבוב
 ₪ ה םב \ וניצמדכ ,םולש רב. יולה
 הו וולש רב .יולה הרוהי "רך .בדמ"יקפ
 'ר םשב ורמא ןתשלש אנוה 'רו סחנפ
 היה םחנפ 'רש עודיו ,רזעלא ןב יגח
 ה"פ ןיבוריעכ םולש רב הדוהי 'רד וריבח
 ,אמוחנתב הברה רכזנ הז םשבו ,ה"ה
 אמוחנתה אוכמב אבומדכ םילהת 'דמבו
 וביא 'ר םשב רמאש | ,םילהת שרדמו
 ,גכדתודלות אמוחנת

 ,ומ םש ובלח 'ר םשב
 ,ח"אריו םש [ןמחנ רב] ןנחוי 'ר םשב
 אחא 'ר םשבו ומשב רמא רבחה ןתנו

 -תודלות םש ןנחוי 'ר םשב רדחי ורמאש
 | ןה -

 םילהת 'דמ רזעלא רב ייגח 'ר םשב

 ,בדט"יקפ
 ,א"ט"יקפ םש ןומיס 'רב הדוהי ר"שב
 ומשכו היברב ;: 'ר. -,הדנ"צפ .םשו
 רב ןדוי 'ר וניצמ מ"ה א"פ הליגמבו

 ,(רתוימ ןדוי רב תביתש רשפאו) םולש רב ןדוי
 הירב ןדוי 'ר וניצמ ז-ו"קפ םילהת 'מבו
 החי ירד

 ,לאומש 'ר רב הדוהי
 :-ב""פ הבר רברמב ותתימ תביס רכזנ

 א"פ ר"כיאבו | ,תמו (ירירמ בטק) הארש

 תבית רסחו 'רב הרוהי אתיא התלג קוספ
 רב הדוהי בר רמא ,חל תבשבו ,לאומש

 לאומש



 יופ ןב ש"רר תירב ורות יה - שה ירכ ה דוהי

 ךא ,בר רמא כ"רא אבא ר"א לאומש
 ,הדוהי רב לאומש ר"א ס"קד תסרג

 לאומש ברד הירב .הדוהו בר

 .תליש רב
 דואמ ביבח היה תליש רב ש"ר ויבא

 הולע ירק .ברש .. :ח .ב"בב בר עב
 .דעו םלועל םיבכוכב םיברה יקידצמו
 רוע הכז הארנה יפכ הדוהי בר ונבו
 םוקמ םושב וניצמ אלש ףאו ,ברמ לבקל
 המכב וניצמ ךא ,פ"אפ ומע רבדיש
 תוכרבכ ברד הימשמ רמאש | תומוקמ
 6: טיק םש ל'צ ןכו) ,: חיק :ל תבש ,,חמ ,זמ

 תינעת ,: ומ הכוס | ,,זצ ; די ןיבוריע ,,גנק
 תומבי = ,זט ק"ומ = ,,ה הליפמ ו

 .: הל תוחנמ :דס
 ,.די תינעתכ הדוהי בר .םע | קלוחו

 אדסח בר רמא יכה ל"א אנניח רב ה"רו
 ףסוי ר"א :די  ןיבוריעבו = ,,זט ק"ומכ
 ינתמ ימוחר בר -- לאומש רמא י"רא
 ,תליש .רב ש"רד..הירב הקנהו . יא וכח
 רמא ףסוי ברש ליעלדא יאקש עמשמו
 .;וע אמוי ,:הפ ןיבוריע רכזנו ,ומשמ

 .(אנת) ,עומש ןב הדוהי

 ,מי ה"ר שרופמכ מ"רד ודימלת היה
 ןב הדוהי  ,רמוא (א"בשר וא) גב"שרש

 אהו םש ורמאו מ"ר םושמ אמטמ עומש
 רפוסיו  .מ"רד ודימלת עומש ןב הדוהי
 רראב ח"בב ,ב"יפ תינעת תליגמבו םש
 ןודיעי אלד יאדוהיל אתבמ אתרושב תתא
 אלש | הריזג תוכלמה הרזגש אתיירואמ
 ,םהינב תא ולומי אלשו | ,הרותב וקסעו
 עומש ןב הדוהי השע המ ,תותבש וללחישו
 אתינורטממ הצע ולטנו וכלה * ,ויריבחו
 ובלה ,הלילב וניגפהו ואוב ל"א -- תחא
 םכיחא אל םימש יא ורמא הלילב ונינפהו
 תחא םא -- דחא בא ינב אלו  ,ונחנא
 ןושלו המוא לכמ ונינתשנ המ | ונחנא
 ,םולטיבו תושק תוריזג ונילע ןירזונ םתאש
 ,ט"וי והואשע םויה ותואו
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 רמאי 969 רצ ב"חב ץערג םכחהו
 --חצתת א"ג תנשב םסונירדא תומ ירחאש
 תופירה רחא םינש שלשכ םרפסמל 8
 םהה םימיבו ,סויפ םונינוטנא היה ,רתיב
 רועלא 'ר אנתהו --- הלודג השא הבשו
 הלצא וכלה לארשי ימכח לכ םע עומש ןב
 + < "הלילב .רנוגפה  \םליש םתצעואיהו
 ונתנ יכ הרושבה האב ט"צתת תנשבו
 הליחמבו \: ,ל"בע??הפוטקלל "ףתיכ:| ינוח
 עומש ןב רזעלא 'ר אלש (א הזב העטש
 ה"ר שרופמכ עומש ןב הדוהי ךא היה
 ללכ הבייש הנניא הזה השעמהש (ב טי
 \המפ יתיה: יה . יריבו נדדה 6 רופקל
 יכ ,רתיב תסירה ירחא םינשב תורשע
 אלו ,מ"רד ודימלת היה עומש ןב הרוהי
 וכלה אלו "ללב ותיללכ ?חהרוזמ תתלה
 ימורינטלשמ דחאמ הריזג התיה ךא ןירסיקל
 לטבתנ אתינורטמה תצע י"עו םש בשיש
 רודפי הז ,ךפלה

 .ןועמש "רב הדוהי 'ר

 ונממ לבק י"רו ,ןנחוי 'רמ שישק היה
 'רב ,י"ר ,םושמ כחל היא רבב
 ובר היה .אלש םושמ ם"בשרה יפו) ןועמש

 םש רמא כ"חאו (םושמ רמאק קהבומה
 יתא יכ :חמ ןילוחבו ,ןנחוי 'ר היביתיא
 'רד .היבגל ,ררש  ןנחני . "רד היטקל חמא
 הימשמ ,הב ירומ ש"רביתו /₪ רב הרגה"

 הליגמ .ימלשוריבו .,העמש | רב א רה
 בהך"פ .ר"בו מע נמל ית קלה
 בדה"פ ..םשו . ,ןועמש "רבי ןלוו ה טיצמ

 ,ועמש .רב ןח רי םשב בפב

 .יזפ ןב .ןועמש ירד חירב הדוהי 'ר
 םש וא ארומא םש םא יזפ אוה ימ

 בר"ה"ה = ממה ב"ב 'םותה יתעה ",השא
 תומביכ אייח 'ר תב השא םש אוהש ירמ
 ,תולהא ףוס ש"ארהב אבומ ןכו | ,: הס
 שי ןידל םאו ,לבקנ אוה הלבק םאו
 תסרגל ,גי הליגמב יב ,תשרופמ הבושת
 הוה יב יופ ןב ןועמש ר"א ס"קדו י"ע

 חתפ
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 ןיכרעבו ,'וכו: י"הרב> "יזפ- אבא, ;תתפ

 יזפ 'רמ יזפ ןב ש"ר הינימ יעב !זט
 ןיאור ונא הזבו ,תצבוקמ הטיש תסרגל
 ,יזפ ומש היה ןועמש 'ר יבאש רוריכב
 היה החפשמה יבאש רמול דואמ | בורקו
 דולב רד היהש יבר ימיב דוע לודג םדא
 השעמ ח*יפ תולהא אתפסותב אבומדכ
 רפקה א"רו י"רב לאעמשי 'רו יברב
 אוה ןכ "דולב יזפ, לש ותונחב ותבשש
 רותפכ תסרג אוה ןכו לדנמרקוצ אתפסוהב
 ונבו .ש"רה תסרג אוה ןכו ,א"יפ חרפו

 ל"בירל קהבומ רימלת היה = ןועמש 'ר
 לש ונב היה הדוהי 'רו (דולב ב"ג היהש)

 ירז יז"רד ינריבה :היהו ' ינופ- ןב ןועמש ,'ר
 שרפנ רשאכו דולב היה אוה םגו ,יסא
 ,ןלהל

 הדוהי 'ר ימלשוריב דימת וניצמ הנהו
 יזפ ןב ןועמש 'ר תאו ,יזפ ןב | (הדוי וא)

 י"א רב היהו ל"בירד ודימלת היהש ףא
 ילבבב ךופיהלו ,םוקמ םושב רכזנ אל
 ןב ןועמש הירב הדוהי 'ר דימת וניצמ
 ךא וניצמ "רוב בי היתהי ירי יםשו" .,יזפ

 'ר ס"קד תפרג םש תמאבו ,זמ תינעתב
 תסרג םשו :זע אמויבו ,יזפ ןב ןועמש
 יזפש רמול א"או ,(םתפ) הדוהי בר ס"קר
 ,יזפ ומשש רחא שיא היה הדוהי 'ר יבא

 והולאש ויריבחש םימעפ המכ וניצמש ןעי
 ונא הזבו אתלמ אדה ויבאמ עמש םא
 ,רורה לודגו םכרופמ היה ויבאש ןיאור
 יפ ןב הדוהי 'רש וכרד הרוי תמאהו
 ארומא אוה יזפ ןב ש"רד הירב הדוהי 'רו

 ןכו .החפשמה שאר ש"ע ארקנו רחא
 ל"ו יב םלשה ןיפחויה תעד אוהש הארנ
 יר ירא ,ףפ-.ןב (,ש"הד . הירב.. .הדנה.נר
 לעב ןואגה תער אוה ןכו ,יזפ ןב הדוהי
 'ר םתסש ,ונק רצו 68 דצ ב"חב רה"וד

 ןב שרה :הירב :י"ר .אוה ןפ. ן3 .הדוהי

 ,יזפ
 יזפ ןכ ש"ר םש אצמנ אלש המו

 גיחה הוה רופה .יטלהלנש ךבכ ימלשוריב

 יזפ ןב ןועמש 'רד הירב הדוחי 'ר

 מ"בש) רמאש :איק תובותכב קחצי רב
 ,יזפ ןב ןועמש 'ר הז ןועמש (ונוצמש
 ימלשוריב רכזנ אלש המ | ונל הלג ןכו
 קחצי (וניצמש מ"בש) רמאו אחפנ קחצי 'ר

 צר אל  ילבבבו (אחפנ קחצי 'רי הז
 העטנ אלש ידכ ויכא םש לע ךא וריכזהל
 ןכלו ןועמש 'רב הדוהי 'ר לע | ותוא
 ,יזפ ןב ש"רד הירב י"ר ואולמב והוארק

 (ןועמש 'ר) ויבאמ | לביק ותרות תא
 איקרופק ןדוי 'ר :חכ"-א"ה ד"פ תוכרבכ
 ןב הדוהי 'ר םשב יסוי 'ר ימוק רמא

 וה רע ים ירה .םק ,ח"רב ןירוק יזפ

 ארה ךובאמ תעמש ל"א יזפ ]ב הדוהי
 ,ןכ רמא הוה אל אבא ול רמא +אהלמ
 ןב הדוי 'ר תועטב אתיא א"ה ד"פ תינעתבו)

 'ך א"הס ג"פ ה"רבו ,(יזפ ןב ל"צו יפפ

 הדוהי 'ר םשב ימיא 'ר אחא רב בקעי

 'ר םע יסוי 'ר םק -- והושריק יזפ ןב

 ךובא ןמ תעמש התא ל"א פ"ב הדוהי
 םשב אבא רמא ןכ ל"א +אהלמ אדה
 .שדוחה תודעב ןיקדקרמ ןיא ןנחוי 'ר

 י"ך םע יסוי 'ר םק א"הס ג"פ ק"ומו
 שרדמבו ,'וכו ךיבאמ תעמש ל"א יזפ ןב
 ןב אדוי 'ר א"פ 'א חסונ ןוירוג אבא

 ,ויבא םשב יוזפ

 'ר םע) אחא 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 ןישודיק ,א"ה ה"פ ריזנכ (ןיסיס רב הדוהי
 ,ג"ה ג"פ

 ,ר"ה ה"פ תוכרבכ רזעלא 'ר םשב
 ןושיה ייניפ ;, ח"רכ :אריעו 'ר  םשב

 ,ב"ה א"פ ןירדהנס
 'ג םע) ]רופיצד הבור הנוה 'ר םשב

 ,א"ה א"פ ןישודיקכ (ןינח

 איעשוא 'רד הובא אמח 'ר םשב
 | ,ב"הס א"פ הכוסב

 ,ח"ה ב"פ הכוסכ יול ןב הדוי 'ר םשב
 ,/ כלא"ה  ג"פ תוכרבכ ל"ביר  םשב

 ,בדא"ה א"פ ש"עמ

 הבופ ,ג"ה ד"פ ש"עמב ןנחוי 'ר םשב
 ; בחא"ה א"פ םילקשבו ,:גדא"ה א'פ

 'ר
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 אוהש הארנו יבר םשב פ"ב הדוי 'ר
 ,ןגחוי "הת'ר

 מ"פ ק"בַּכ אניגה . 'רכ יסןו 742
 ירי םשב | רמא :א"הס .ר"פ תבשכו ' חה
 ,ח"רב יסוי 'ר ל"צו אנינח 'רב הימרו

 ,ב"הר  ר"פ תבשב | ןתנוא "דו עמ

 .ב"ה .ג"יפ תבשב אב רב ןועמש םשב

 'ר םשב ארקנ תומוקמה ולא לכבו
 ימלשוריבו  .יזפ ןב הדוי 'ר וא  הדוהו
 היה .אוה םגש שרופמ ב"ה א"פ ]ירדהנס
 'ר םש ורמאש ויתובא םוקמ דולב רד
 ? איה הדוהימ ואל דולו ז"רמ יעב הימרו
 ןהש ינפמ ל"א ,הב ןירבעמ ןיא מ"מ
 הארו ויפא ךפה הרות יטועמו חורה יסנ
 ל"א | ,יזפ ןב הדוהי 'רו אחא 'ר תא
 .(דולמ ויה םהש) ןנבר הזבמ ינתדבע

 הירב .הדוהי  'ר, ,םשב רפמ ספ
 יעבש :וט ןיכרע רכזנו ,יופ ןב ש"רד
 ,(תצבוקמ הטיש תסרגל) פ"ב ןועמש 'ר ויבאמ

 'ר קילס יכ" +דנ הכופ [ ו דיק תבשבו
 ש"רר הירב הדוהיל היתחכשא רמא אריז
 ארפס בר קילס יכ ,איק ןילוחבו ,יזפ ןב
 הירב יאניו אנא ל"א אקירז 'רל היחכשא
 ש"רד הירב הדוהי יבל ןועלקיא יסא 'רד
 ז"ר הלעשכ ןיאור ונא הזמו | ,יזפ ןב
 פ"בשרדב הדוהי 'ר ךמסנ אל ןיידע י"אל
 ."הדוהי , וארקש

 ,: ומ :ם/ תוברב רבזנ  ןכו
 ,ינכ המופ = ,(ק יתומבו
 1 .ןילוח

 ב"בכ וריעב ןייד היה הארנה יפכו
 היל הוה איקדופק יאני 'ר ורמאש ח"פר
 הדוהי 'רו ה"ר היל ןינייד הוהו אדבוע
 ןואגהל ל"וב רפסבו ,יאחא 'רו יזפ ןב
 יחא"פ ר"במ איבמ םיעורה אלמ לעב
 שרד םש רמאש וריבח היה ארפק רבש
 הידהב תישארב ישעמב פ"ב הדוהי 'ר

 לפנ יב ודובכמ הליחמבו ,ארפק רבד
 "ארפק רבד אדהב, ל"צו תצק תועט םש

 ,זזמ אמוי

 ,יאי  ןירדהנס

 אבומדכו ,ב"עמב שורדל רתומש ל"םסד 'יפו
 ,ל"רה \ ישורחב ,םש

 ןהכ רב אב 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,א"פר תוכרב ,ה"הס ג"פ ק"ומכ ומשב

 .ג"א"פר .ןישוהיקביי משב וב יח
 תומורתבו ,ב"פס תבשכ ומשב היקזח 'ר

 חב: "ובייא :1רו "ב ךרו "רג שת ייכ

 ץוחל אצנ ןירמא -- ןובתי | ווה ירגנ
 םשב אחא 'ר היקזח 'ר ןועמשו דומלנו
 ;אנינה יהב: .הדוו ר

 גחא"ה .א"פ הכוס ו המשב היננח ה
 ג"יפ תבש ומשב םסוטיט רב הדוהי 'ר
 פה

 ד"פ .תוכרב .ומשב :איקרופק ןדוי "'ר
 יי הכאה

 (יטלבב) ימיא 'ר אחא רב בקעי 'ר
 .ג"פר ה"ר ומשב

 ,א"ה א"פ תוכרב ומשב הנמורד בקעי 'ר

 ןהכ היהש וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ןב הדויי 'די/ד"ה :ח"פ' תוכרב שהובבכ

 יאקו הישיר קיזח הוה שישת הוה דכ יופ
 ךלוה וניאש ואריש ידב) אדומע ירוחא היל
 ימלשוריבו = ,(שאר באב ינפמ םיפכ תואישנל

 יזפ 'רד ןיליא ןמ דחש רפוסי ג"פ ז"ע
 הצר אלו וב ]תחתהל םיאישנה וצר
 ,אישנהל דובכה תתיחפ אוהש רמאש
 אישנהב ןתחתה ודכנ הדוהי 'ר לבא
 התווה .ג"פס ..תוירוהו = ה ביפ תב שכ
 יתש ..ורמאש .. .הדד"פ / יר"םאב \ .שרופמ

 ,לשוריבש עודיו) יבר לצא תופנכנ תוחפשמ
 ,(יבר םתס םשב םיאישנה לכ ןייורק םישרדמו

 'ר .תיב לש תחאו איעשוה 'ר לש תחא
 פ"ב הדוהי 'ר ןתחתנשכ ,יזפ ןב הדוהי
 'ר ןחינה אלו הלחת םנכיל ושקב יברל
 ,םש ימלשוריב אוח ןכו ,ימא

 ןדוי .'ר 'ךרע /קתררתי רב ו
 תרה הב

 .אמיתי ןפ הרות
 .(הנשמב רכזנ אנת)

 תובאכ ןברוחה רחאל היה הארנח יפכ

 ה"פ
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 זע יוה רמוא אמית ןב ,הדוהי כ"מ ה"פ
 -- יראכ רובגו יבצכ ץר ,רשנכ לקו רמנכ
 תשבו םנהיגל םינפ זע רמוא היה אוה
 א"ה ךינפלמ | ןוצר יהי = ,ןדע ןגל םינפ
 הזמו ,'וכו ,ונימיב הרהמב ךריע הנבתש

 ףא הנהו ,ןכרוחה רחאל היהש ןיאור ונא
 ס"שה לכב לבא "יבר,, ראות ילב רכזנש
 םיחספכ אמית ןב הדוהי יבר םשב רכזנ
 זע יוה רמוא אמית ןב הדוהי יבר  ,ביק
 ףא א"תביר :זי ןיבוריע ןכו  ,'וכו רמנכ
 ,ןירבקנ םש וגרהנש םוקמבו ,מ"כב ןינוח
 ןכ הדוהי  'ר//רטא- ללב: עדנה: רתכלהו
 ופוסב ומייקל א"אש יאנת לכ אמית
 הגילפמכ אלא וניא ותלחתמ וילע הנתהו
 איה ,רצ מ"ב ,רפ = ןימינכ  'רשכו

 ,ז"פס מ"ב ימלשוריבו הפס ןיטיג אתפסותמ
 רמוא יאבהד ןב ןנחוי :ד ןירדהנסבו
 ןמ רוטפ | ויניעמ תחאב אמופה ומשמ
 ,;ד ב הנינח אבומ רמאמהו | ,הייארה
 ,אמית ןב  תבית רפח םשו :ב ןיכרע
 רמוא ט"פ תוחמשבו .אתיא ס"קדב לבא
 ושרד ,די הגיגחבו | ,'וכו ע"פב ז"ע ערוק
 הרוהי יבר ןוגכ הנשמ ילעב ולא הנעשמ
 ל"או שש םהימיב היהש וירבחו אמית ןב
 ,הנשמ ירדס תואמ עבש

 רמוא אמית ןב ,ע םיחספב וניצמו
 ,גפ אמויבו ,'וכו חספה םע האבה הגיגח

 רמוא אמית ןב -- םומלוב וזחאש ימ
 רשפא ,לבמ אלו המורת ותוא ןיליכאמ
 והוכמסד הימקמ אהו ,אמית ןב י"ר אוהש
 יגורהמ היהש איבמ ןיסחויבו ,,ג תינעתכ
 הזל רוקמ םוש וניצמ אל ךא | ,תוכלמ
 ,אמד ןב הדוהי 'ר אוהש רמאנ םא אלא
 ,וברע ןייע

 ,הזומת ןב הדוהי
 'רש רפוסי ה"ה ר"פ הליגמ ימלשוריב

 יוחאד היפא היזחימל ןיקלס יסוי 'רו הנוי
 ירב יפו "הד יקיבורק הופת ןכ .הרוהיר
 ,אנינח

 ,ורמא ע"רו הארטסולק |

 אירזיג אדוי 'ר--הזומת ןב 'הדוהי

 .ארטסולג הדוהי 'ר
 ימיד בר אתא יכ ורמא ,בכ תוכרבב

 ארטסולג הדוהי 'רו אביקע 'ר  ,רמא
 וא וריבח היהש הזמ עמשמו ,'וכו ורמא
 אסרג איבמ ןיסחויב לבא ,אביקע 'ר רודב
 הדוהי בר ,רמא ד"ר אתא יכ ל"זו תרחא

 םהש הארנו
 םונ םיקרכו . ,ל"כע .ןנחוי 'רד . ידימלת
 תואפרגה לכל לבא ,הארתפלק הרוהי 'ר
 וא אנת םש רחא םוקמ םושב וניצמ אל
 םשב ארומא וניצמ אל םגו הזכ ארומא
 פ"עו ,ןנחוי 'ר דימלת היהש ימ אביקע
 תביתש הארנ תמאה לא הבורקה הרעשה
 .דכק תבש וניצמש ומכ אוה ארטסולג
 בר תנוכו ,ארטסולג ושארב שיש רגנ
 רבד ורמא הדוהי 'רו ע"רש רמול ימיד
 ,האפ 'מ ךירצ ליגרמה הלוחש רחא

 אה ור ךרע . .תורגורג הדוהי 'ר

 .תורנורנ 'רב

 ,ןגבסה ודוהי יר
 היה ס"לבו ,בקע ןשיה אמוחנת רכזנ

 ןינכסד עשוהי 'ר .אוהו ןינכסד י"ר בותכ

 'ך הזמ השענו הדגא ירעשב עדונה
 ,הדוהי

 ןח כו הדוהי יה
 יט ואוח הא: - ,רכרו"טפ ר"מב :הּבונ

 ךדיעא המ 'פ ר"כיאב אבומ רמאמה יכ
 ,ןירופיצד אנוה 'ר םשו י"פ יתבר 'פבו

 ,י"בשר ש"ע ב-ה"מפ ר"שבו

 הונה .הדותי יר

 א"ה ח"יפ םש ימלשוריבו :לק תבשב
 רזוגה הדוהי 'ר תא תליאש איעשוה ר"א
 אוהש טמשמ םשו (להומ היהש י"שרופו) 'וכו
 היה כ"א = ,אייח 'ר דימלת היעשוא 'ר
 שיו | ,יבר .רחאש םינורחאה םיאנתהמ

 ,ירחכ ארזי 'ר

 ,ט"ה 'ג"פ ה"רכ אחא 'ר םשב רמאש
 אהא רב בקעי 'ר ה"הס א"פ הליגמבו
 ,ל"ביר םשב 'ןומיס 'ר ירוזג ןרוי 'רו

 הרוהי



 ,הבמטה הדוחי
 ארונ השעמ איבמ מ"ר ךרע ד"הסב

 חבטה הדוהי תשא םע מ"רב עריאש המ

 וניברל ול היה חונו .תוישעמ ןטק רפסמ
 ,הוה רקשה בתוכ היה אלש

 ,האודניה יהדותו

 :בכ ןישודיק שרופמכ רנ היה אוה
 ישוכ ץראמ | י"שריפו) האודנה הדוהי בר

 ול ןיאש | רג | (הליוח ץראמ שרפמ ךורעבו

 ורקבל ארטוז רמ לע שלח הוה םישרוו
 :דע ב"בו ,ודבעב הכזו םסוג אוהש הארו

 אנמיז ,יעתשמ האודניה הדוהי בר ,ורמא
 אוהה אניזחו אתניפסב ןנילזא הוה אדח
 ,'וכו אנינת הל רירה הוהד אבט | ןבא
 ,הדוהי רב לאומש בר ךרע ןייעו

 .ןהכה הדוהי "רך

 םע דיעהש 'ב הנשמ ח"פ תוידע רכזנ

 לארשי תב הנטק לע אבב ןב הדוהי 'ר
 ז"ב ןנחוי ןבר לש ונב אוהש רשפאו ,'וכו
 .ע"ר םע םש קלוהש ,וט הדנ רכזנה

 .ןיבא רב ןהבה החוקה
 ךא ,ו"קפ ןשיה םילהת 'דמב רכזנ

 .,רעבוב םילהת 'מבכ ןהכה ה"ר ל"צ

 ,םותחנה הרות וש

 א"פ .ה"ר תכומדב ע"ר .דוחב ה
 אתיא .בכ ה"ובו) םותחנה הדוהי ר"א ה"ה

 ע"ר הדנתנ אל ש"וח | (הדוהי 'ו םתס
 וריבעהו ג"ר חלשו היה רדנ שאר אלא
 םותחנה י"רא ,בלק ב"בו ,ותישארמ
 ם"בשרה | 'יפו) 'וכו הלכ יתוחא תבב השעמ
 תוחנמב רכזנ ןכו ,(ותוחא תב תא אשנ ונבש
 הדוהי 'רו ןייסאי ןב יסוי ןב יםוי 'ר !ו
 ,וכו ץמקש א"דמב ורמא םותחנה
 חהז"פ ר"הקו ב"פר הגינח ימלשוריבו
 יובא ןב עשילאו  ,תוכלמ יגורהמ היהש
 וז רמא ,בלבכה יפב ןותנ ונושל האר
 = הרכש וזו הרות

 'דמו עלב 'פ ב"פ ר"ביאב רכזנ ןבו

 5 אישנה הדוהי 'ר--חבטה הדוהי

 וליצהל הצר איפוק ןבש גיחט"פ םילהת
 ,גרהיש וילע םג רזגנו

 =-ייבד -- .אישנה הדוח ₪

 ,שודקה וניבר
 ויניע רשא ,הלילעה ברו הצעה ,לודנ

 ומע לעו ללכב ויתוירב לכ לע תוחוקפ
 רודו רוד לכב חלשי ,טרפב לארשי ינב
 לבל םתרבאב ךסהל ורבד השוע ויכאלמ
 ,םילפונב ולפי לבלו םהילגר הנידעמת
 רוקה ןתי הב"קה ,רמאי ינומהה םנתפו
 לוק יב אוה ןכ תמאהו ,םידגבה ךרע יפל
 לודגה דמשה רודב יכ  ,ירש לוקכ ןומה
 התיה זא רשא ,רתיב ןברוח ןמז ארונהו
 תילארשיה המוא תמשנל ץורח ןוילכ טעמב
 ךלהו רטפנ אישנה לאילמג ןבר יכ ,הלוכ
 ןהמו ותמ םהמ רודה ימכח ישארו ,ול
 םימכחה דעו תיב ,הנושמ התימב ותמוה
 זא ,חור לכל ורזפתנ םיראשנהו ,הלטב
 זאו ,חכ ריבכ עישומ ךאלמל וכרצוה
 ,רובב ןב לאילמג ןב ןועמש ןברל דלונ
 םשב ותארקל םהיפמ הקרזנ האובנ ומכו
 ידוהיה תמשנ תמאב היה רשא ,הדוהי
 האצי םידוהיה תמשנ איהש הנשמה יכ
 יבוממ וילע עיפשה הב"קהו ,ודי לע רואל
 ש"ר ורוד :ןב = אנתה .תודעכ יהבחר"!ריב
 עבש ולא ם"מ ו"פ תובא איסנמ ןב
 המכחהו ,דובכהו ,רשועהו ,חבה ,יונה) תודמ

 םימפח | ונמש "= (םינפהו !,הבישהה א( הכלזהו
 ,הינבו  יברב " ומייקתנ םלוכ !/םיקורצל
 ר"א ג"ה ןיקנחנה 'פ ןירדהנס ימלשוריבו
 ויה םיקידצב םימכח ורמאש לכ, ןנחוי

 הדוהי 'ר אוה יבר אוה, יבר ןאמ יברב
 וניבר והוארק םנחל אלו "אישנה
 תמאב היהש המ רבל ינ שודקה
 יכ םחרמ שדקוה םג לבא ,רוהטו שודק
 ןב לאילמג ןבר ןב ןועמש ןבר ןב היה
 לאילמג ]בר ןב | (גוהנה) ןועמש ןבר
 הלעש ילבבה ללה ןב ןועמש ןב | (ןקזה)
 ימי תישארב אישנל הנמתנו י"אל לבבמ
 רוד היה כ"או | ,םודרוה ץירעה תוכלמ

 עיבשה
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 ומכו לארשיב ןיסחויה תלשלש יעיבשה
 ,שרוק תבש אוהו יעיבש אוהש תבשה םוי
 תבש אבו | ,לארשי שודק וניבר היה ןכ
 ְ ,החונמ אב

 הנתנ י"ע רשא וניבר השמ ומכו
 ךלשוהש הרותב וילע רפוסי יניסמ הרותה
 ההקל הערפ תבו רואיה תפש לע ףוסב
 ןכ ,םיבלמ לש ןירטלפב לדגתנו ,ןבל ול
 רואל האצי י"ע רשא שודקה וניבר
 הדגאה וילע רפסת הפ לעבש"הרותה
 לזו  ,ל"א ה"ד :י ז"ע .'פותב אבומו
 אלש ורזג יבר דלונשכ שרדמב ןנירמא
 אל לארשי אישנ היהש ויבא ךא ,לומל
 ןישלהו ,ונב תא למו ךלמה תוצמ רמש
 רבע לארשי אישנש רסיקה ינפל ןומגהה
 וינפל .ותוא איבהל | הוצו | ,ותריזג לע
 וינפל אבוהשכו ,רבדה תמא םא תוארל
 היהש ימ) םונינוטנא םִָא יכ ,לרע ואצמ
 תשאר התוער התיה (יברד ובהואו כ"חא רפיק

 אלש וילע הלמח איהו ג"ב ןועמש ןבר
 ,גיבשה .ןבב  הנב .תא .:.הפילחהו . גרהי
 ךיא האר ומצעב אוהש דיעה ןומגההו
 םהיהולא יכ הז ןיא רמאו ותוא ולמש
 ,םולשל םורטפו םיסנ םהל השוע

 שרדמה רופיס קפס ילב יכ םא הנהו
 תועט תצק לבא שדוק יררהב ותדוסי הזה
 זא הוח:יאל..:יבה;.הלונשכ . .גכ .- וב .לפנ
 ונראבש ומכו ,לארשיב אישנ ויבא ןיידע
 תירשרו מיהו הלוהש"ר הרעב תוכיראב
 תריטפ ירחא הברה םינש אישנל םקוהש
 ץבקתהל םהל השרוהש ירחא ךאו ע"ר
 הנמתנו ואובחממ ג"בשר אצי זא אשואב

 : בע ןישוריק ל"זח תודע פ"עו | ,אישנל
 לכ טעמכו ,יבר דלונ ע"ר תמש םויבש
 הנ וא בנ גרהנ ע"רש ורמאי רודה ימכח

 ךרעב ונראב רבכ יכ םאו ,ןברוחה רחא =
 ל"צש תמאה איהו ם"במרה תסרגש ע"ר
 גרהנ ע"רו ,יבר דלונ ע"ר תמ אלש דע
 רחא חס תנשב ךרעל ז"חא בר  ןמז
 ונלצא .רורב רבה תו ימה .לבא ; ,ןבףוחה

 אה. הדוה יל

 םיפלא 'ג אוהש תורטשל ד"לת רלונש
 ןברוחל בנ אוהש םלוע תאירבל ב"פתתו
 לבא | ,ה"לת םרוק רוע רשפא וא תיבה
 ןואגה ראיב רבכ יכ | ,הזמ .רהואמ אל
 ר"הקמ סונינוטנא ךרעב ןילמ ךרעב ר"יש
 סונינוטנא לש ונב) אריעז סונינוטנאש הדי"פ

 םדוק תומי ימ  יברל לאש | (יבוד ובהוא

 תנשב תמ סונינוטנא הזו ,"ינא, ובישהו
 ,תורטשל הקת אוהש םרפסמל 998
 לע ונדמלי םשב איבמ | הירכו טוקליבו
 חריב םיעורה תשלש תא רדיחכאו קוספה
 ,פרפ ךלמ ןבטרא ,שודקה וניבר הז רחא
 יברש ונל עודי רשאכו ,םונינומנא רסיקו
 תובאכ םיעבש אוהש .הביש תונשל עיגה
 יטנרטא רשאכ .דלונ כ"עב .כ"ע | ,ה"פס
 'פותב אבומש המ ןכלו ,ב"זו ,ד"לת תנשב
 הנוכה לארשי אישנ לע ונישלהש שרדממ
 ומצעב היה כ"חאו אישנה ןב היהש ןעי
 םוש ילב זא יבר דלונשכ לבא | ,אישנה
 זא יכ אישנל ג"בשר רוע םקוה אל קפס
 ע"רו ,הנבי רוד ימכחמ המכ ויח ןיידע
 ,אוהה רודה ינקז לכל שאר זא היה

 ימלשורי שרופמכ רוכבה ונב היה אוה
 הכרב יכ האר ג"בשר ויבאו ,י"פר םיחספ

 דועו ,ותמכחו ותרותמ | והקינעיו | וב
 ימכח לש ןרוא דגנכ םמחתה ןטק ותויהב
 ןמק יבר רמאש ,כ הליגמ שרופמכ רודה
 'רמ הלעמל | (הליגמהל) יתארקו | יתייה
 אשואל רודה ימכח לכ ובששכ כ"חאו ,הדוהי
 אנתה היה םשו .אישנל הנמתנ ג"בשרו
 ,תוירוה ףוס שרופמכ יאשרוק ןב בקעי 'ר
 תוינשמ ומע דמליש ויבא ורסמ זא
 ילשוריב ורמאש הזו ,ול תורודסה תותיירבו
 בקעי 'רש י"פר םיחספו ה"ה י"פ תבש
 דודיחה ךרדו ,יברד ובר היה יאשרוק ןב
 : גי ןיבוריעכ ריאמ 'רמ לבק  תופירחהו
 יארבחמ יפט אנדרחמר יאה יבר רמא
 י"שריפו) הירוחאמ ריאמ 'רל  היתיזחד
 ,(וירחא לש הרושב יתבשי וינפל יתדמלשכ
 ,ב"ה ה"פ הציב ימלשורי ןייעו

 לבא



 אבר תרי ר

 ודימלת היה אל הארנה יפכ לבא
 דע כ"כ ףירח היה מ"רש ןעי  קהבומה
 ותעד ףוס לע דומעל | וירבח ולכי אלש
 הרוהי 'רל ויבא ורסמ ןכלו ,םש שרופמכ
 שרופמדכו האישנ יבד אניירומ היהש
 א"ה א"פ םיחספ ימלשוריבו ,גי תועובש
 וניצמ ןכו  ,הדוהי 'ר דימלת היח יברש
 אקריפל לאע יבר ג"פר מ"ב ימלשוריב
 ,הזוהי

 לכש פ"עא אוהה רורבש עודי הנהו
 ירדהנסב " לודג .קלח וחקל | ורה

 לכ טעמב לבא  ,ןועמש 'רמ ץוח אשוא
 ול היה רודה ימכח ישארמ | רחאו רחא
 הרות םש ץיברהש ומוקמב תיטרפ הבישי
 ותבישיו ש"רכ | ,הברה םידימלת 'םע
 יסוי 'רו ,ומוקמב עומש ןב א"רו ,עוקתב

 ימי רחבמב זא היהש יברו  ,ירופיצב
 םוקמל הלוג יוה ומצעב םייק וימולע
 ןיבוריע שרופמכ ש"באר לצא ךלהו ,הרות
 לצא הרות ןידמל ונייהשכ יבר רמא ,גנ
 השש השש ןיבשוי ונייה עומש ןב א"ר
 ונייהשכ יבר רמא :טע אמויבו ,המאב
 ונינפל ואיבה ש"באר לצא הרות ןירמל
 ,הכוסל ץוח -- םונלכאו םיכנעו םינאת
 שודקה וברב קבד ךיא ןיאור ינא הזמו
 ,ותיבל ךלה אל לודגה ט"וי לע םגש רע
 רומלל יתכלהשב יבר רמא ,דפ תומביבו
 וידימלת ילע ורבח ש"כאר לצא הרות
 ינוחינה אלו .איקוב תיב לש םילוגנרתב
 רמוא א"ר וניתנשמב א"ד אלא דומלל
 םכחתנשכ כ"חא םגו ,'וכו סוניגורדנא
 שרופמכ ובר לצא ךלוה היה הברה יבר
 תוצמל יתכלהשכ יבר רמא ,חי תוחנמ
 ,יתוקיפס לואשלו יידומלת יוצימ עדיל) יתודמ
 תוצמל הל ירמאו ,ש"באר לצא (י"שר
 םכה א"וש המ תוצמלו דומלל) | ויתודמ
 .'וכו ילבבה ףסוי יתאצמ (י"שר ,ינממ

 הלורגה ותבישיב י"בשר ,לצא .דמל ןבו
 ונייהשב יבר רמא | :זמק .תבשכ עוקתב
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 תוחנמו ,אצ ןיבוריע אוה ןכו וכו ןמש
 א"ר ל"אש ה"ה י"פ תבש ימלשוריבו ,.בע
 אלש המ תודמוע אבא תא יתשמש ש"רב
 .תובישי תשמש

 רמא .:תפ הדנכ ים "רמ לכס ןפ)
 .ריהשכ ש"רו יסוי 'ר תא יתלאש יבר
 רמוא יבֶר | ,די תוחנמבו  .ךרדב .ןיכלהמ
 כ"ב .לודנ יפו. 'ר תוהו ים ית שמ
 ילמלא | .זלק ןילוח .רמאש דע | ויניעב
 היהש , ,יסוו .,'ר) בירב .?רכלג תיד ןח תכפ

 היריב ו ,הלבק (י"שר ,ורודב לודג

 יבר ז"ה ו"פ ןיטיג ימלשוריבו ,ןיעמוש
 ןנא רמא יסוי 'ר לע ישקמ יעב הוה רכ
 ילוח ןיבל ק"הק .ןיבל םשכ .- - .אייבולע
 .יסוי 'ר לש .ורודל רנירוה ןיב .ךכ לת

 'ר וינפל רמאשכ אישנ היהשכ םגו
 רמא ,ויבא םושמ רבד יסוי 'רב לאעמשי
 .;הנ תומבי ,אנ תבשכ ןקז הרוה רבכ

 יאתסוד ןב יסוי אבא םושמ רמא ןכו
 םיחבז | ,; גי הגיגח ,: בכ אמויכ (ואסוד וא)

 ,: זטק
 קלח יל יבר רמא ,אס אמוי וניצמ ןכו

 -- קוליח בקעי 'ר ןתנ יל י"שריפו) בקעי 'ר

 'רד הימשמ רמא :די ןיטיגבו ,(ול .הגשו
 הרוה לבא ומע קלוח ,1 תובותבבו ,בקעי
 .יאשרוק .י"ר .ןבר ,אוה .ס"לבו . ,בקַענ "חב

 אוה היהש ש"ר תריטפ ירחא םגו

 ןא םג .. רוחה ,הלנרנמ .רבכ ור
 םימי | ךיראהש רודה ..ןקנ, ילארל (בשי
 ויבאו החרק ןב עשוהי יבר אוה | ,םיבר
 'ףו ג"בשרש . .הפ מ"ב .שרופמב בשר
 יבתי | ,ילספסא יבתי החרק ןב עשוהי
 ושקמ ,אעראא יברו ש"רבאר והיימק

 םהו ןיתוש ונא ןהימימ ,ירמא | ,וקרפמו
 ילספס והל ודבע !עקרק ג"ע ןיבשוי
 יל שי תחא הרירפ ג"בשר ל"א והניקסא
 ? ינמיה הדבאל םישקבמ םתאו םכיניב
 גל שיש .ימ .. ק"ביר ל"א בסל החנתחא
 הזו +תומי בא ול ןיאש יִמו היחי בא

 וצבקתהשב עוריכ ,ג"בשר ימי ףוסב היה | ןילעמ ונייה עוקתב ש"ר לצא הרות ןידמל
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 גרהיל י"בשר לע רוב .ןא | הנביב .םרכל
 תי רטב אר םע .הרעמב בשיוןא חרבז
 עוקתב הלודגה ותבישי דסי כ"חאו םינש
 ,ותוא שמיש יברו ,זי הליעמב ימורל עסנו
 יבא ימי פופב ם"לכ הז היה בא
 (ויבאד ד"באה) ןתנ 'רמ לבנק ןנו .

 לאש יבר א"יה ו"פ תובוהכ ימלשוריכ
 ונל תינשש אוה תא --- ילבבה ןתנ תא
 היבגל אתא -- תינת ןולטי ל"א ןתרי ןב
 ןכו = ,ילבבה ןתנ תא התחפק ל"א ייבא
 התיה תודלי יבר רמאש ,אלק ב"ב אוה
 יבר תקולחמ ,ילבבה ןתנב ינפ יתועהו יב
 םיחפפ "יהל בל" תבש ":נ  תוברב "רו
 ןישודיק ,: גס :זכ ןיטיג ,,גצ תובותכ ,,גצ
 .ןמ הרוטת 1 ט"ב ,.רס

 ויבא םע קלחש דע כ"כ לורג היהו
 ןכו ( רי תשעת | בל ןיבוריעב 'ם"אפ
 ,י' םיחספ ,,טי תבשב םתוקולחמ וניצמ
 הל בכ יט :צ ?רפ תומפי .,.בל .ה"ר
 יבה רבו לבב ה םסק "ב 17 מ"ב
 ג"בשר רכזנ ,ם :זט הדנ : חמ מ"בו ,םדוק
 ,םרוק

 ומשב רמאו ,ליעלרכ ק"בירמ לבק ןבו
 םימי תכראה המב יבר ולאשו ,,גיק ב"ב
 איה :הרות !יבר ל"א +ייחב הצק ל"א
 ! יבר ל"א ותריטפ תעשב ,ךירצ ינא דומללו
 יט יצחל ." עינתש ר/יתיייל"א: = ,ינפרב
 המהב ךירחא םיאבה ל"א + אל והלוכלו
 יבר רמא ח"א"פ םילהת 'דמבו + וערי
 ,ק"ביר ינדמל ךאיה ינא הימה

 988 רצ ב"חב ץערג םכתה אב הנהו
 וארנ רבכו ותורלי לטב יבר ודוע, רמאוו
 םימכחה ואלפתיו םילענה ויתונורשכ ובו,
 הררשב "ותעה בחרו ולכשי קמע לע,
 יבג לע ותבשמ אישנה ויבא והלעיו,
 ם"בכו דמ"הב יילספס לע תבשל "עקרה,
 הזש םש שרופמש חכש הליחמבו ,": גפ
 זא היהו י"בשר תריטפ ירחא רבכ היה
 הע םינשב "אבו - "רודה "ילוהגמ \" רבכ
 ירא אוהש ש"רבאר לע רמא ג"בשרש

 תושטה ההר
-- 

 ומצעב אוהו .לעוש ןב ירא התאו ירא ןב
 ןמ אצי י"בשרש 986 רצ ב"חב רמאי
 היה כ"א תורמטשל טעת תנשב הרעמה
 , הנ כ רכב וא

 לכב רפוכ ט"יפ ב"חב ו"האר ח"הרהו
 יכ ויבא ךא היה קהבומה וברש רמואו
 ויה אלש | ,זאמ םיאישנה ינב ךרד ןכ
 ךלה רשאו ,הבישיל הבישימ | םידדונ
 אשואב הדוהי 'ר תבישיל םג םיקרפל
 (ויבא נ"בשר היה םש יב ךליל ךירצ היה אל םש)

 אל הז רובעב ש"בארלו עוקתב ש"רלו
 (%) םינורחאה ובשח רשאכ םדימלת היה
 הבס ול התיה תובישיה הלאל ותעיסנו
 לכ תומיש די לע ץבקל -- תרחא
 ,'וכו םהיתונשמ ירדס ףסאו -- םימכחה
 ראב שרופמ ליעל ונאבה רבכו ,ל"בע
 היהו הברה םינש םהינפל שמישש בטיה
 ךייש הז ןיאו  ,קהבומה םדימלת תמאב
 רבכ ותויהב יבר רביחש הנשמה רדסל
 ,ותבישי ימכח לכ תרזעב רודה שארו אישנ
 רבכ יבר היה זא ויבא ג"בשר רטפנשכו
 םעו ,הנקז ימיל ברקתהו םינשב אב
 לככ תונברה אסכ םג שרי תואישנה
 אתביתמ ישאר םגו םיאישנה ויהש ויתובא
 אהביתמ שיר יבר :די הדנ שרופמכו
 םירעש תיבב דעוה תיב עבקו ,אוה
 תיבל יבר רחא :בל ןירדהנפ שרופמכ
 ג"בשרש רמול ונא ןיכירצ כ"עבו ,םירעש
 םערפשל אשואמ ובשומ קיתעה וימי ףוסב
 ןירדהנסכ וזל וז | תובורק תורייע םהש
 הלחת הבשחמב השעמ ףוסש יברו ,,די
 קיתעה לודגה ולעפמ תא רואל איצוהל
 הזו (קמועב התיהש) םירעש תיבל ובשומ
 ןיררהנפת התלגש :אל ה"ר ורמאש
 החונמ האר םשו ,םירעש תיבל םערפשמ
 הרותה לוע  לובסל ומכש םיו  בומ יכ
 ולעפמ איצוהל א"ע ןיכהו רובצה לועו
 התיה והשעמ תישארו ,רואל אלפנה
 י"אב ,בפ ק"ב רמאו םיגלע ןושל לטבל
 ןושל וא קה"של וא %המל יסרוס ןושל

 ינוו



 09 אישה הדומיאר

 םגש דע החצ קה"של ורבד ותיבבו ,ינוי
 רבדל ךיא | םימכתה ודמל | ויתוהמאמ
 ,;וכ ה"רכ שדוקה ןושלב החצ ןושלב
 ,א"ה מ"פ תיעיבש ימלשוריו :חי הלינמ

 הבחרה ודיב ובוטב  וילע עיפשה 'הו
 היה יכ ,המכחבו .. ,רשועבל ,8
 הדנכ םעה לכמ הובג הלעמלו ומכשמ
 רישע היהו ,הוה ורודב ךורא יברש :רכ
 ,הפ מ"ב ורמאש דע דךואמ גלפומ
 רובשמ ריתע הוה יבר יבד ארוירוהא
 ותיב תגהנה רובכ תא לידגהו ,אכלמ
 ןיא ורמאש | ,גמ תוכרבכ םירשה דחאכ
 לע אלא םימשב יצע  ארוב | ןיכרבמ
 םשו ,רפיק תיב לשו יבר יבד ןומסרפא
 סונינוטנא ולא םייג אלא םיוג ת"א :זנ
 אלו ןנוצ אל םנחלשמ קספ אלש יברו
 (תודרפ) תואלומ .בנ תבשבו | ,'וכו תרזח
 לש תומוטפ :אכק םשו ,יבר תיב לש
 תיב לש תונורק .בכק םשו ,יבר תיב
 יתיינהוכ ול  היהש ]1 ךילוהבו בשה

 ,אתרווח

 םורממ חלוש יכ בטיה ןיבהו האר אוהו
 אוה ברה ורשעו ,תובגשנו תומר תושעל
 הרידאהלו הרותה לידגהל תילכתל ךא
 היה והשעמ תישארו | .םינויבאל רזפלו
 היה וימיבו ,דוע ורייתשנש תוריזגה לטבל
 יבר תיב = ןיכירצ ויהש ירזכבא קח דוע
 ז"ע רזיפו ,םדיא םויב םוטפ רוש בירקהל
 ,זט ז"עב ולמבו םוצע ןוה

 תורצוא " חתפ..,,יבר :..רפוסי ה ו ו

 סנכיל ןילוכי לכה .רמאו תרוצב ינשב
 םלועל תוינערופ אב י"עש ןעי) ה"עמ ץוח
 ואבו רתכ ושעיש אירבט ישנא לע וליטה א"פש
 ,אל ל"א והיידהב | ועייסי ןנכר םגש יבר לצא
 זא ,הריזגה הלטבתנו םלוכ וקרעש דע | וקרעו
 ,(ה"ע ליבשב ךא ןיאב ןניא תוינערופש יבר ןיבה

 תונהיל הצר אלש םרמע ןב ןתנוי לבא
 ולאששכו ,וסנרפיש יברל אב הרותה דובכמ
 ל"א ךא ,אל ל"א הנש וא ארק םא
 יבר ביתיו ,וסנרפ ,ברועכו בלבב .לנמנףפ

 יתפ יתתנש יל וא רמאו  רעטצמ אקו
 ןתנוי .אוה אמש הירב ש"ר ל"א ,ה"על
 תונהיל הצור וניאש ךדימלת םרמע ןב
 ,ותתווע "ובר :ןופה זא ""ילהרותהלתובבמ
 2? .תובותבבו ,לבה .הפנסי" רמאמ 7 ןוחפהו
 -- יברד הימקל אתאד אוהה רפוסו
 .'וכו םליכאהל הוצו =-- הוה תרוצב יגשו
 ןז יברש | ב"יה ד"פ תומבי ימלשוריבו
 .רוביעה שרוח לכ םירחא לש תומבי
 ידכ ןישירג ריקפמ היהש זדה"פ  ר"ורבו
 היהש אתפלח ןב ש"ר תא םהב תוכול
 ,לודג :ינע

 לשמ האב אל ברה ותורישע לכו
 ורמאש ב-ק"פ ר"ב שרופמכ םולכ רובצ
 ,םולכ רובצ לשמ הנהנ אל יברש שוריפב
 ויתועבצא רשע פףקו ומצעב אוה םגו
 ךינפל יו"לג ע"שבר רמאו הלעמ יפלכ
 אלו הרותב יתועבצא רשעב יתעגיש
 תובותככ הנטקה עבצאב וליפא יתנהנ
 :לק

 תבהא ול שיכרה הלודגה ותמכח .י"עו
 רשא ,םדקה תוצראל זא אבש ימור רפיק
 ,הבר םונינוטנא םשב ל"זח יפב | ארקנ
 תשע רסיקהש רתסב הרות ודמל | יברו
 תיב דע (י"אב ריע) ימורמ הרתפנ הרעמ

 אלש תנמ לע ומע הנתהו :י ז"עכ ,יבר
 א"פו ,ותיבל אביש העשב שיא םוש אצמי
 יבר ךא ,אמח רב אנונח 'ִ תא אצמ
 לכבו | ,(ךאלמ אלא) שנ רב ןיד תיל ל"א
 יבר .יעב הוה :יכו יברל שמשמ היה םוי
 ל"או אירופ ימק ןיחג הוה אירופל קסימל
 חרוא ואל יבר ל"א ,ךיירופל יאוליע קס
 רמא ?יאה ילוכ אתוכלמב ילוזלזל ערא
 ולאשו ,ב"העל ךיתחת יעצמ ינמישי ימ
 היהו ,ןיא ל"א יתאד אמלעל אניתא םא
 בהו םיאלמ םיקש םוו לכב יברל .ררשמ
 אנכירצ אל יבר ל"אשכו ,םיטחב םיסוכמ
 ךרתבר ןאמל ווהיל ובישה ,אבומ יל תיא
 הליגמ ימלשוריה תעדלו ,יארתבל יבהיד
 תיעיבשבו ,יבר פ"ע רייגתהש א"יה א"פ

 ו"פ
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 ןינשד ןיפלא ןירת יברל ןתנש א"ה ו"פ
 זמהא"פ | ר"םאבו | .תוסיראב | (תודש)
 ר"בבו ,יברל הרועס השע םונינוטנאש
 סונינוטנאל .הדועס השע יברש | דחא"יפ
 ןנוצ לש | ןילישבת וינפל .איבהו תבשב
 לוחב הדועפ ול השע ,ול ברעו ןהמ לכא
 ןתוא ל"א ןיחתור ןילישבת וינפל איבה

 לבת ל"א ,ולאמ רתוי יל וברע (תבש לש) *
 הרונמ השע סונינוטנאו ,ןירפח ןה דחא
 ךוהב רפא רב עמששמו וי נכה"יב רובע
 ןירדהנסבו ,ב"ה ג"פ הליגמכ 'וכו םיקלא
 הנתנ יתמיאמ המשנ יברל לאשש :אצ
 - רשפא ל"א הריצי תעשמ ל"א --- םדאב
 הז רבד יבר רמא | ,הדיקפ תעשמ אלא
 ןכו = .ועייסמ ארקמו | סונינוטנא | ינרמל
 םגו ,םדאב םלוש ר"הצי יתמיאמ ולאש
 המ .ינפמ -.ולאש .ןכו --,יבר ול .הדוה וע
 ולאש ,אצ םש ןכו .ברעמב תעקוש המח
 רוטפל ןילוכי המשנו ףוגש  סונינוטנא
 ןכו .הפי לשמ ל"א יברו ןידה ןמ ןמצע
 םשו ,תלשבל אתחיתפב אתלכמב אבומ
 אתיא םשו) ונממ השעמ איבמ יברש א"פ
 אוה ןכו ,סונינוטנא ל"צו םונגיטנא תועטב
 ב"ח סלפהב םפדנה י"בשרד אתלכמב שרופמ

 לאש סונינוטנא בדד"פפ ר"בו | ,(א תרבוח
 "עבו | וכו םוש" םא 'ביתבד והמ "ברל
 אלש ותב תודוא יבר םע ץעייתהש :י
 .הזימרב םירבדה ז"ל וזולשו הרושכ הגהנ

 המ ול הלג יברש רמול דואמ בורקו
 הזולו פ"עבש הרותה לכ רדסל ותערבש

 ',םירשו ךלמ אשממ םישפח והיש | ךירצ
 אל לבא ,ימורל רפיקה היהש ףא הנהו
 ימור תוכלמ יתר תא תונשל ותלכיב היה
 תתל אלש רובעי אלו קחל היה הוש
 םהב ודרמש םוימ י"אב | י"נבל הנינח
 תומיקמה לכמ חכומ רשאכו ,רתיב ןמזב
 אלש רתסב ויה םירבדה לכש ונאבהש
 סונינוטנא םכחתה ןכל ,שיא םושל עדוי
 הצור ל"אש :י ז"עב הצע יברמ לאשו
 תושעלו יתחת ךולמי ינב סוריוסאש ינא

 אישנה הדוהי 'ר

 ןילופורטמה התיה אירבט יב) .ישפח אירבמ
 אליממ ישפח היהת אירבט םאו זוחמה לש
 םוקמב אירבטל םיכוישש תוריעה לכ ויהי םישפח

 אל לבא תושעל לכוא א"דו .(יבר בשיש
 ונב תא ךילמיש יבר ול בישהו .םהינש
 ,ישפח אירבמ השעי אוהש ונבל תווצלו
 ומכ . הזו) ימורד יבושח יל ןירעצמ ל"א
 :(הכולמה יתד תונשל תושר ול היה .אלש ונרמאש
 .השעיש המ הזימרב יבר ול בישהו
 .רמאש המ ונינוטנא םייק ס"לבו

 פונינוטנאל בותכל יבר ךירצ היהשכו
 ורפוס ספא 'רש הדה"עפ ר"בב ורמא

 ,אכלמ ןרמל האישנ הרוהי ןמ בתכ יברד
 ךדבע ןמ בותכל הוצו בתכמה יבר ערקו
 רטפנשכו) | .םונינוטנא אכלמ ןרמל הדוהי
 הדרפתנ רמאו יבר ןילע לבאתה סונינוטנא

 ,(1 וו עכ" הליבחה

 חילצי ודיב 'ה ץפחש יבר האר זאו
 י"אמ רודה ימכח לכ ץבקל תעה האב יכו
 הלודגה ותכאלמ | ליחתהלו  לגבמו
 ,האלפנהו

 ימור רפיק סונינוטנא אוה ימ הנהו

 יבתוכ ימכח ןיב תקולחמ שי יברד ובהוא
 ךרעב ר"יש ןואגה תער ,םימיה ירבד
 םש ךיראהו םוילריוא קרמ אוהש ןילמ
 ב"ח ר"וד תעד אוה ןכו תורורב תויארב
 פ"זררה לבא ,(א הרעהב 160 רצ ט"יפ
 וירחאו 199 דצ הנשמה יכרד ורפסב

 תא ושיחכי 308 רצ ב"חב ץערג םכחה
 ימיבש,, ורמאיו תושרופמה תותיירבה לכ
 םיבוט םימי ויה אל | םיולריוא קרמ,,
 אב םרפסמל ]75 תנשב יכ לארשיל,
 םידוהיה תא אצמיו הדוהיל םוילריוא,
 וי ןיטיגב ןנואתה אייח 'רו  ,יוזב םעל,,
 ןילוכי םניאש לארשיב ה"בקה עדוי רמאו
 ,לבבל ןתוא הלגהו םימורא תוריזג לבקל,
 ינב לע לטוהש אלילכ ימרמ היאיו איבמ םגו
 שיחכי ןכלו ,ח ב"בכ | יבר ימיב אידבט
 ובהוא היה סונינוטנא יכ רמאיו לכה תא
 םש ףלחתנו יבר דכנ האישנ הדוהי 'רד
 םבחה ןעש'ו  ,האישנ י"ר ודכנב  "יבר"

 ץערג



 אישנה הדוהי 'ר

 םוילאריוא קרמ תויהל א"אש רמאיו ץערג
 אל | וירחאש םירפקה םעו ,יברד ובהוא
 יבר ךיראה אל הארנכ יכ תויהל לוב
 ונא ןיכירצ כ"עבו םתוכלמ ימי דע םימי
 העטו ,האישנ י"ר ודכנ לע הנוכהש רמול
 יברש רמאי ומצעב אוהש לודג תועמ הזב
 919 -- פקתת רע לקתת תנשמ ךלמ
 רטפנ םוילאריוא קרמש עודיו ,םרפסמל
 ותעד יפל כ"א 180 תנשב תוערה לבל
 ? הנש םיעבראל בורק וירחא יבר יח

 שקב יברש ץערג םכחה ןעומ דועו
 הזו ישפח אירבט תא השעיש םונינוטנאמ
 יבר יכ האישנ י"ר ודכנ ךא תויהל לוכי
 תועט הז םגו ,אירבטב אלו ירופיצב היה
 םינש זי ךא ירופיצב היה יברש (א לודג
 ליעל ונרמאש ומכ (ב  ,ותריטפ םדוק
 ישפח הירבט תא השעיש ושקב יברש
 לש ןילופרטמה התיה הירבט ריעהש ןעי
 םא ןכלו ,ןלהל ראבנ רשאכו זוחמה
 תורייעה לכ זא היהת ישפח הירבמ
 ,ויהי םישפח הל םיכיישה

 ילבבב ,,יבר, םשש היאר איבמ רועו
 תשרופמ ארמגמ ,האישנ י"ר לע הנוכה
 יבר אנינח ר"א רזעלא ר"א | ,ה הליגמ
 'ר וינפל רמא -- םירופב העיטנ עטנ
 ,השעמה היה ךכ אל  אדבז רב אבא
 ףודב .היהש אדו רב" אבאכ 1[ ממדמו

 הנוכהש רורב אצת י"א יארומאל ינשה
 ,יבר לע אלו האישנ הדוהי 'ר לע הפ
 אוהש ארמגה טשפב העמ הליחמבו ,ל"בע
 אנינח 'רל הז רמא ז"ב אבא 'רש בשוח
 רמא ארבו רב אבא 'רש ארמגב ןייע אלו
 'ר לצא ודמל םהינשש רזעלא 'רל  ןכ
 אנינח 'רמ השעמה ועמש םהינשו אנינח

 אנינח 'ר יכ השע יברש המ םהל רפיסש
 י"שריפ ןכו  ,יברד קהבומה ודימלת היה
 שרופמ ןכו | ,א"ר ינפלחוינפל רמא םש
 ,ו"ה א"פ הליגמ ימלשוריב

 תוחנממ תשרופמ היאר איבי פ"זרהו
 ודכנב יבר ףלחתנ םימעפ המכש ,חפ
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 אקו יבר ביתי םש ורמאש האישנ י"ר
 ל"א -- יבר רב ש"ר ל"א --- היל .אישק
 ,יבר רמא ןנחוי ר"א היה ךכ לארשי רנ
 הרוהי 'ר לע יאק יבר ביתי ךה | םאו
 ןנחוי 'ר היה ךכ יבר בישמ ךיאה אישנה

 היספרטימל ליקש רבכ לבא !יבר רמא
 ורפסב לירב י"ר ברהמ אמלע יאהב
 ארמגה טשפב העטש ,הנשמה אובמ רקיה
 ,דחיב םידרפנ םירמאמ | ינש רביחו
 לארשי רנ, ש"ר ונבל בישה יבר תמאבש
 ע"פב רחא ןינע ליחתמ כ"חאו "היה ךכ
 ,וכו.יבר  רמא -.ןפחוו יא

 רצ ב"חב ץערג םכחה רמאי רועו
 -- לארשיב םיתעל הניב יעדוי; 0
 רוביח הזה לעפמה דובכ לכ תולתל ורמא
 םיאמורה םירפיקה דחא ידסחב הנשמה
 חכ היה אל ולאכ אישנה י"רל ותבהאו
 והנעמל הזה לעפמה איצוהל לודג יבר
 ,רידא ךלמ ידסחב עשונ ותויה  ילבמ
 היה םא יכ ,לודג תועט העט הליחמבו
 ךרדכ ותניבמו ותמכחמ רוביח רבחמ יבר
 רתויה תוריזגב םג זא ונינמזב םירבחמה
 תורעמב לארשי ימכח ואבחתה םיארונ
 היה יבר לבא ,םיאלפנ םירוביח ורבחו
 לכ עירכהלו לארשי ימכח לכ ץבקל ךירצ
 םהיפב רוגשש ןושלה םא הכלהו הכלה
 ראבנ רשאכו הלבקה לש התימאל אוה
 ךא תושעל לוכי היה אל | הזבו ,ןלהל
 ובהוא היה ימור רפיקש רמאנ םא קרו
 םקשהו הולשו החונמ ימי .הזל ךירצ היהו
 שמשכ רורב ןכלו ,דחא םוקמ לא םצבקל
 אוה "יבר, םש ילבב רכזנה מ"כש ונל
 י"ך אלו הנשמה רביחש אישנה הדוהי 'ר
 הנשמב א"פ רכזנשכ ןכלו ודכנ האישנ
 : הל ז"עב יבר םשב \ האישנ ''הרוחי 'ר
 עובקל  וברצוהו) ןמשה וריתה | ד"בו יבר
 (רופא םהלש ןמשש םש ורמאש ןעי הנשמב תאז

 י"ך אוהש ,זל םש ארמגב שוריפב ורמא
 יברש העטנ אלש ידב יבר דכנ האישנ
 םיאישנה לכ ימלשוריב לבא ,ןמשה ריתה

 ןיארקנ
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 ,םכרעב ראובמכו יבר םתס םשב ןיארקנ
 ,יבר לעפ המ ןינעל אבנש םרט הנהו

 ויה יבר םדוק םא ראבל ונא | ןיכירצ
 ,אל םא תורודס תותכסמ

 וברשמ , ל"זו :גל מ"ב י"שר תער הנהו
 (יבר ינפל) וינפל ויהש ללהו יאמש ירימלת
 השענו הידותב-י תקולחמ ובר  תורוה ג,

 תויכלמ דובעש לוע ךותמ תורות יתשב,
 ךכ ךותמו ןהילע ןירזוג ויהש | תוריזגו,
 ירבר וררבל 35 תתל | ןילוכי "ויה אל,
 ול .ןתנש \ יבר לש וימי רע  ,םיקלוחה,,
 ימור ךלמ םונינוטנא יניעב ןח ה"בקה ,
 ידימלת לכ  ץבקו חלשו הרצמ וחנו,
 תותכסמ ויה אל וימי דעו ,י"א [ימכח],
 רבד עמשש דימלת לכ אלא תורודס,
 םינמיס ןתנו  הסרג  ונמיה לודג יפמ,,
 םשמ = יתעמש | תינולפו ינולפ הכלה,
 המ דחא לכ רמא וצבקתנשכו ,ינולפ,
 תקולחמה ימעט ררבל בל ונתנו עמשש,
 ,תותכפמה ורדיפו םייקל ןייואר ימ ירבד,
 םדבל תומבי ירבדו םדבל :ןיקיזנ ירבה,,
 הנשמב ימנ םתסו ,םדבל םישדק ירברו,
 םהירבד תא יבר הארש םידיחי ירבד,
 ",םתומכ הכלה עובקל ידכ םהס ןאנשו,

 יזח ידידל לאומש רמאש ,ופ םש ןכו
 ביתכו | ןושארה םדאד ארפס אוהה יל
 י"שריפו הנשמ ףוס ןתנ 'רו יבר -- היב

 רמה"בב וירבד תא שיא ורמא םהימי דע,
 העומש העומש םיסרונ םידימלת ויהו,
 ץבקו ,תורודס תותכסמ ויה אלו הדבל,,

 תורורבוירומאה *ןללכ !"םהו :"ררסה לש,
 ונא הזמו | ,"תותכסמה וררסו םהינפלש ,
 ויה אל יבר םדוקש י"שר תעד | ןיאור
 ג"שר תער ןכ אל לבא ,תורודס תותכסמה
 ףאו, םש ל"זו ג"פ א"ח הרקיה ותרגאב
 יבר הימקמ אקפסמ ווה ימנ | אתייכסמ
 הי תוירוה .ינ"רל :מ"ר<:הילהמאקדמ
 יזיצקועב, אנת חתפ ג"בשרל היל אמינ
 תמאבו ,תחא היאר ךא איבה וניבר לבא
 ףוסב | וניצמדכ וב אצויכ הברה | וניצמ

 אישנה הדוהי 'ר

 תסנכנש םילכ ךירשא יסוי ר"א םילכ 'פמ
 ןיאור ונא הזמו ,הרהטב תאציו האמוטב
 לכ .דרכ תתנה :ופווו'ר "!ןמזבש  שוריפב
 ונינפל היהש ומכ הרדוסמ םילכ סמ
 תמייסמו | ,תואמוטה תובא, | תלחתמה
 -תוכרבו "הרוהט  תיכוכז לש םכרפאהו
 תא וריבעהש) םויב וב | תוידע | ,אנת ,חכ

 :די אמוי וניצמ ןכו ,תינשנ (ותואישנמ ג"ר

 ,הפצמה שיא ש"ר דימת -- אמוי אנת ןאמ
 הגינחבו ,י"כאר תורמ ינת ןאמ ,זט םשו
 ,ע"רל ע"באר ל"אש זס . ןירדהנסו ,די
 ךיתורבדמ ךלכ הדגה לצא ךל המ !אביקע
 תותירכבו | ,"תולהאו םיעגנ, לצא ךלו
 ונא הזמו ,ע"ר תותירכ אנת ןאמ יג
 ויה ןתומשב תותכסמ םגש רוריבב ןיאור
 םושב רמול א"א ש"וחו ,יבר הימקמ םהל
 חכשיש י"שר  שורקה וניבר לע | ןפוא
 ותנוכ .לבא = ,גנרכזש תומוקמה ולא לכ
 ו ויפה ...רריפש ,..רודופש רמול .ב"ג
 םויה ונידיב םהש ומכ הנשמ ירדס השש
 לבא .ללכ .הזג ,וכר םדוק היה אל יארוב
 ללבה ןיא הז רובעבו ללכה ןמ אצוי שי
 יכ ,תורודס תותכסמה לכ ויהש רמולו לטב
 היה ןכש רמול עיקר ןאמו ןופס ןאמ
 .םינושארה םימימ

 שדח = רוביח רבח יברש | םירמואהו
 תועט ןכ םג  תורזופמ תוכלה תצובקמ
 וי ןמז רבע .רשא  הזב .לודג רברו ,םדיב
 ןכ רמואה תעד אהי הלטבל ,הנש האמ
 ירבדב שפחל ונא םיכירצ ךאו  ,היה ןבו
 תמאה הזו = ,הזב םתעד המ ל"ז ונימכח
 םתעד לע התלע אל םלועמ יכ .יתימאה
 ורמאש המ לכו רקש רבד ונל | שירוהל
 ,םינמאנו םיתימא םתובר יפמ תולבק םלוכ
 ןואג ארירש וניבר הזב ךיראה רבכו
 ,םיערזל ותמדקהב ם"במרה וניברו ותרגאב
 םירמאנה םהירבד לכ תא קיתעהל א"או
 ,הרצקב רמאנו ,קדצו תמא

 תוצמ ג"ירתה וניבר השמ :לבקשב
 ןרהא םע דמלשכ ,יניפב הרובגה יפמ

 וינבו



 אישנה הדוהי 'ר

 ,בייחמ .אירבה .לכשה | ,םינקזהו | וינבו
 תלכת ליתפ ףנכה רמאשכ שיחכהל א"או
 תושעל ךיא םהל הארה קפס םוש ילב
 ןאלתו םיליתפ 'ד  חקל ונייה  ,תיציצה
 רמאשכ ןכו ,םינשל ןלפכו דגבה יפנכב
 ןיב .תופטוטלו הכדי לע  תואל היהו
 תושעל ךיא םהל הארה ם"לב ךיניע
 ,המודכו לאמש לש לע חינהלו ןילפתה
 תוכוסה גחב םינימ 'ד חקיל רמאשכ ןכו
 ונייה ררה ץע ירפ אוה המ םהל הארה
 ,םיסרה-תובע ץע | ףנעו גורתא חקלש
 םימי תעבש ובשת תוכסב רמאשכ ןכו
 הכוס -. תושעל ךיא 'םהל רמא ם"לב
 תוצמה ולא לכבו ,הלוספ ןפוא | הזיאבו
 ל"זרו ,תקולחמ םוש םלועמ הלפנ אל
 אתכמסא ךרד איצוהל ךא ורטו ולקש
 ןבלמ איצוהל ,אוה ןכש הרותב זמרו
 םיקלא ירבד םיבפהמהו םישיחכמה לש
 ,םייח

 םהל . היה. - םג- לבא --.האו ,דמל
 הרותה תוללכ לב השמ יפמ הלבקב
 הזו .'וכו חו"ק ש"זגה ונייה ןשרדל ךיא
 ןילק תואמ 'זו ףלא ,זט הרומת ורמאש
 וחכתשנ םירפוס יקודקדו ש"זגו .ןירומחו
 לאינתע ןריזחהו -- השמ לש ולבא ימיב
 אתפסותב ורמאו  ,ולופלפ ךותמ זנק ןב
 ופוי 'ר רמא ":קפ ןירדהנסן  בתמ עמ

 אלא לארשיב תקולחמ התיה אל הלחתמ
 -- תיזגה תכשלב ןיבשוי אע לש ר"ב
 ד"בו הרותה ישוריפב קפס הזיא היהשכו
 ,תחא העד ללכל ואב אל ריע לכבש
 הרות האצי םשמו לודגה ד"בל ולע זא
 םהירבדל עמש אלש ימ לבו ,לארשי לכל
 הקספ אל םלועמו ,הרממ ןקז ןיד ול שי
 ימיב ףאו | ,לארשימ תובישיו ןירדהנס
 לבא .,ז"ע דובעל םוחידהש לארשי יכלמ
 ?ו"ע ודבע לארשי לכש בושחת לב
 ויה זא םגש שרופמ יכ רומג רקש והז
 םג ריעו ריע לכב תולודג תובישי םהל
 וניצמדכו ,םש ויה םירמכהו ז"עהש םירעב
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 םיאיבנ ינב האמ איבנחהש והידבועב
 תעב םג בערה ןמזב םלכלכו הרעמב
 לבזיא הלשמשב > תודהול :הער . רתויה
 רתויה היה באחאו רכנ לא תב התיהש
 ב"פעא לארשי יכלמ לכבש ז"ע רבוע
 ומכ םילודג רתויה םיאיבנה זא ואצמנ
 וציברה םהו דיסחה והידבועו והילא
 ,שפנ תריסמב הרות

 אלפנ רבד רפוסי בדב"פ םיכלמבו
 רליו .ביתב ,קלתסהל והילא ךרצוהשכ
 והילא ול .רמאיו ,לגלגה ןמ עשילאו והילא

 < <=ילא:ותיפ ידע נחלש יה" יב הפיבש
 ףשא םיאיבנה ינב ואציו, ,לא תיב ודריו
 תעדיה וילא ורמאיו עשילא לא "לא תיב
 רמאיו -- ךינודא תא חקול 'ה םויה יכ
 ינחלש = 'ה וכ הפ. אנ בש :החילא ל
 םיאיבנה ינב,, ושגיו ,וחירי ואביו --- וחירו
 ןיא םאהו ,'וכו עשילא לא "וחיריב רשא
 םשש לא-תיבב םגש בטיה ראב שרופמ
 םש םגו םעברי תומימ בהזה לגע היה
 םידחאש רמאת אמשו ,םיאיבנ ינב | ויה
 יננמ שיא םישמחו םש ביתכ אלה ויה
 שי ול ורמא האלה םשו ,וכלה םיאיבנה
 םשו ,ליח ינב םישנא םישמח ךידבע תא
 ינבו ץראב בערהו הלגלגה בש  עשילאו
 ותרשמ רמאוו --- וינפל םיבשוי םיאיבנה

 הלא םגו ,שיא האמ ינפל הז ןתא המ
 אל םה םג םייח םיהלא ירחאמ ורס רשא
 תוצמב אל לבא תועדו תונומאב קר ורס
 דוע ולכי םתער לכב יב ,השעמב תיולתה
 'ה .תרות, רמולו ללהתהלו םינפ זיעהל
 ,ח-ח"לפ הימרי "ונהא

 שיחכהל שיא םוש לוכי םאה התעו
 כו + םהימיב תובישי ויה אלש רמולו
 ,רומג רקש הז אלה ?ז"ע ודבע לארשי
 ינב ויה ריעו ריע לכבש הארנ אלה יכ
 ירומ המה אלה ל תסח למה ' תבנה
 תויהל ע"א וניבה .רשא וישודקו לארשי
 היה הז לכו  ,לארשיב םיפיממו םיאיבנ
 הדוהי ץראב 'כ"וכאע לארשי יבכלמ תחת

 םשש
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 ,דיסחו קידצ בור פ"ע ךלמה היה םשש
 תיתימא הלבקב ורמאש המ אלפל אל כ"א
 עבש ראב דעו ןדמ וקדב והיקזח ימיבש
 סרפיטנא דעו תעבגמ ,ה"ע ואצמ אלו
 השאו שיא | תוקוניתו קונית ואצמ אלו
 ,הרהמו האמוט תוכלהב ןיאיקב ויה אלש
 רהרהל ןיאש תיתימא הלבק הו רבדו
 בתכב ונל ראשנ אוהה רודמ יכ ,הירחא
 ךליאו ה"בפמ ילשמ רפסב םירקי םירבד
 וקיתעה רשא המלש ילשמ הלא םג ורמאש
 ריסמ ח"כפ םש ורמאו | ,היקזח ישנא
 הבעות ותלפת םג הרות עומשמ ונזא
 םג יכ | ןיאור ונא הזמו | ,תובר א הנהכו
 היה תולפת רדס םגו הרותה ישוריפ
 ,םהימיב

 היה פ"עבש הרותה ירקיעש דבל אלו
 ירוסיא .המכ םג לבא | ולוכ םעה ןינק
 וניצמדכ םהימיב גוהנ רבכ היה  ןנברד
 רמא הכ רמאו םחיכוהש ז"יפ והימריב
 אשמ ואשת לאו םכיתושפנב ורמשה 'ה
 םילשורי ירעשב םתאבהו תבשה םויב
 אשמ ואיצות אלו ,(אתיירואד רוסיא אוה הזו)

 ןנברד רוסיא ךא הזו) תבשה םויב םכיתבמ
 ןיד הב ןיאו המוח תפקומ התיה םילשורי ריעש

 ותוא תונעל שיא אצמנ אלו ,(םיברה תושר

 תחת ,הרותב שרופמ הזה רוסיאה ונארה
 םיהלאל רטק יתלבל םתוא | וחיכוהב
 הימרי ,תוזע והונעיו םהיפ ורעפ םירחא
 הפ דימפ

 גי"פ םש וניצמ הימחנ ימיב כ"חאו

 םיאיבמ ויה הדוהי ירעב ובשיש רוצ ינבש
 הרוק ה נבל הלכמיו - רכמ | לכו .םינה
 רמאיו םמע בריו ,תבשה םויב םילשוריבו
 םתא רשא הוה ערה רָבְדה המ םהל
 הזמו .תבשה םוי תא םיללחמו םישוע
 יניד לכ ללכושמ היה רבכש ןיאור ונא
 ןתמו אשמב ןנברד ירוסיא לכ םע תבש
 םהל רמאי ךיא ןכ אל םאש ,הצקומו
 ונקיש ידי לע תבשה תא םיללחמ םהש
 םא םירכנהמ תבשה םויב לכאמ יכרוצ

 אישנה הדוהי 'ר

 ? הרי הלזגני רבב .אל
 | .סיע יניר " לכש .שמשב-רורב יכלו

 ךודיסב .ררוסמ רבכ היה .פ"עבש הרותה
 א"ה ה"פ םילקש ורמאש ומכו | ,ינויגה
 יבשוי םירפוס תחפשמ ביתכ והבא ר"א
 תא ושעש אלא ,םירפוס ל"תמ ץבעי
 ומרתי אל השמח,, תורופס תורופס הרותה
 ו"ט ,הלחב ןיבייח םירבד השמח ,המורת
 תותירכ ו"ל | ,ןהיתורצ תורטופ  םישנ
 תוכאלמ תובא ,ןיקיזנ תובא 'ד --- הרותב
 .תחא רסח םיעברא

 תודגאו תוכלהה שרדמ םגש םש ורמאו
 קב רפוסי = ןכו  ,ונקית .גה"נב . ישנא
 םוי לכב רועו ריע לכש ןופיסויב םימעפ
 השרדה עומשל םירוהיה םיכלוה תבשה
 םגש אלפנ רבד םש רפופיו .םכחה יפמ
 עה"וא יכלמל ןמצע וריכשהש ליחה ישנא
 רופא היהש ןעי  ,ןמש תחת ףסכ וגישה
 אלש רובד הזו) ם"וכע ןמש לוכאל םהל
 י"ך כ"חא ריתה ןכלש לארשי לכב ורוסיא טשפ
 .(ובכרעב שרופמב האישנ

 תוכיראב איבהל ונל רתומל יכ המדאו
 הצורש ימל הול תויאר דוע יאדמ רתוי
 תולשלתשה לכ לע החוקפ ןיעב טיבהל
 ןימאמ וניאש ימלו | ,םידוהיה ימי  ירבד
 ,תויאר ףלא ףא ליעות אל

 םוש התיה אלש ליעל ונאבה רשאכו
 הנושארה תקולחמהו  ,לארשיב תקולחמ
 רבדב התיה לארשי ימכח ןיב וניצמש
 ב"מ ב"פ הגיגח שרופמכ ט"ויב הכימסה
 ףסוי = ךוממל אלש רמוא רזעוי ןב יסוי
 רוסיאב ךא הזו ,ךומסל רמוא ןנחוי ןב
 ,שדקמב םג גהונ םא תובש ןידב ןנברד
 ,תקולחמ 'ג ךא וניצמ יאמשו ללה ןיבו

 ףמול | הואמ בורק םהימי דע 'הנהו
 םירדס תואמ המכו המכ םהל היהש
 הדוהי 'רל .די הגינח ורמאש הזו םינטק
 תואמ עבש וא תואמ שש היה אמית ןב
 איהש ומכ תבש 'סמ יכ | ,הנשמ ירדס

 'פמל תוקלוחמ םהל התיה םויה ונידיב
 הברה



 'סמל הכאלמו הכאלמ לכ ונייח הברה
 תכסמל הצקומ יניד ןכו | ,ומצע .ינפב
 םהל היה 'םמו 'פמ לכב לבא !'ע"פפ
 פ"עבש הרותה יניד ירקיעו | ,ינויגה רודיס
 דחא ןושלו דחא הפב םלוכ ורמל ס"לב
 לבא ,םהב תקולחמ הלפנ אל םלועמ יכ
 תורצה בור ךותמ | ,םיפנעהבו םשוריפב
 ץירעה אב םוימ ולוכ םעה לע וללוחתהש
 ,הכולמה אפכ לע תבשל ימודאה דבעה
 לארשימ ןירדהנפה חכ הלטנ רבכ זאו
 ווהתנ - ללה ימיְבו . ,םונקרוה ימוב לוע
 תושרדמ יתב ינשש לארשיב תושדח
 ,םילשוריב ויה םמוקבו םראותב ןיווש
 התיהש תוכיראב ללה ךרעב ונראב רשאכו
 ,ןוילכמ הרותה ליצהל ידכ העש תארוה
 וגרהנש עשרה סוליכרא ימיב כ"חא טרפבו
 ןמזה ותוא לעו לארשי יפלא תובבר
 ידימלת וברשמ :חפ ןירדהנסב ורמא
 ובר ןכרוצ לכ ושמש אלש ללהו יאמש
 יתשכ הרותה תישענו לארשיב תקולחמ
 וצר אלש אל תיתימאה הנוכהו ,תורות
 ,ולכי אל ךא יוארכ שמשל

 םאה ה"בו ש"ב ןיקלוח המב הארנו
 תלבק לע ןיקלוחש א"מב ףא | וניצמ
 וא ? גורתא וניא רדה ץע ירפש ?ל"זח
 ? ןילפתב תוישרפ שמח תויהל  ךירצש
 ותמדקהב ם"במרה ןושל הזו ,המודכו
 ןיקלחנש ןינידהש בושחיש ימ לבא ,, םיערזל
 םיבשוחו ,השמ יפמ םילבוקמ ןכ ומכ םהב,,
 תוכלהה תועט ךרדמ תקולחמה הלפנש,,
 תמא הלבק לבק ןהמ דחאש ינפמ וא,
 אל וא חכש וא ותלבקב העט ינשהו,
 המ ז"ע היאר איביו -- ובר יפמ עמש,
 -- ללהו יאמש ידימלת .וברשמ ורמאש ,
 ןיאש ימ ירבד אוהו ,דואמ הנוגמ רבדה,,
 םישנאב םגופו םירקיע ודיב ןיאו לכש ול,
 אוש הז לכו ,תוצמה ןהמ ולבקתנ רשא"
 תקולחמש קפס ךבלב סנכי לאו -- לטבו,,
 םידבכמ ח"פ תוכרב םרמאב ה"בו ש"ב,,

 וא םידיל | ןילמונ | כ"חאו תיבה תא.

 5 א ישנה" תש

 ינשמ רחאש בושחתו ,'וכו םידיל ןילטונ,
 השמ יפמ לבוקמ וניא ולאה םירבדה,
 דחאש :בנ םש ורמא םעטה לבא ,יניסב,
 ,ריתמ ינשהו ה"עב שמתשהל רפוא ןהמ
 םהש תקולחמה ולאל המדיש המ לכ ןכו
 ,םירקיה וירבדב ש"ע ,םיפנעה יפנע

 וכרצוהו  ןברוחה ימי  ואבשכ כ"חאו
 ןיב ועמטי אלש ידכ םיגייסו תוריזג רוזגל
 .תאש רתיב תקולחמה הליחתה םו"כעה
 םהיטרפ לכל םינידה ררבל וליחתהשב ןכו
 תומוד םהיפוצרפ ןיאש םשכ ,םהיקודקדו
 ןניא  ןהיתורבדמו | ןהיתועד ךכ = וזל וז
 םיאיבנה ירפסב הארנש ומכו | ,תומוד
 האובנ ואבנתה םיאיבנ המכש פ"עאש
 םיאיבנ ינש וניצמ אל םנושלב לבא תחא
 השמ תרות ךא יכ ,דחא ןונגפב םיאבנתמ
 וליפא תינתשנ אלו הרובגה יפמ הרמאנ
 לא 'ה רבדיו רמאנ ןכלו ד"וי לש וצוק
 ורובדב רמול ךירצ היהש | ,רמאל השמ
 הניבש רמול רוגש רשאכו ה"בקה לש
 ונא ןכלו ,השמ לש ונורג ךותמ תרבדמ
 וניבר השמ תאובנש ןימאמ ינא,, םירמוא
 תוא םוש הב ןיאש רמולב "תיתימא התיה
 ונא םיאיבנה תאובנב לבא ,רתי וא רסח
 ,תמא םיאיבנ ירבד .לכש ךא | םינימאמ
 הלטבל התיה אל ואבנתהש המ לכש ונייה
 לכ לבא ,ומייקתי וא םנויזח ומייקתנו
 דיכ ותאובנ םעה לא רביד | איבנו איבנ
 ,וילע הבוטה ןושלה

 דע ךוראה ןמזה ךשמ לכב היה ןכו
 הרותה ישוריפ ודמלשכ ,שודקה וניבר
 הפב םלוכ ודמל םינירה | ירקיע פ"עבש
 שיר לכ םישוריפה לבא דחא ןושלו
 וידימלת םע דמל אתביתמו אתביתמ
 היה הזו | ,ותלכיב היהש ןושלה ןונגיסב
 הזו ,"דומלת, םשב םינושארה יפב ארקנ
 הלאלו ג"פ ב"ח ותרגאב ג'שר ןושל
 רפסב בותכ דומלתה היה אל םינושארה
 ישוריפ ומכ פ"עב ותוא ןידמול ויהו
 םויה םישרפמ ונחנא רשא םיבותכה

 ידימלתל
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 דחא ןפואב דמל הז -- אנליד ידימלתל
 םישרפמ ויה ןכ | ,רחא ןפואב רמל הזו
 ,םירקיעל אלא וכרצוה אלו -- ,םתנשמ
 לע ,חכ הכוס תמאב ורמאש הזו  ,ל"כע
 ארמג הנשמ ארקמ חינה אלש ז"ביר
 הנוכה ןיאו ,אברו ייבאד תויוה -- תוכלה
 ,אברו ייבאד תקולחמו ירבד לכ דמלש
 הנשמה | ישוריפב קדקידש ותנוכ ךא
 ומכ ,וידימלתל םראבו היטרפ יטרפבו
 ,אברו .ייבאד תויוה

 רבד השענ הנביב ג"ר רודב כ"חא ןכו
 ה"בו 'ש"בד : תקולחמ | לכ = ורריבש .לודג
 הדוה :םיהבד :המכבו : ,ה"בכ הבלה ועבקו
 הכלה ועבק םירבד המכבו :,ש"בל ה"ב
 אל לבא ,תקולחמה הטעמתנ ז"יעו ,ש"בכ
 הפב"ורומלל : רמג וחיל אבל רוע" ולכי
 וזגור םהילע הצפק יכ דחא ןושלו רחא
 אשואב ג"בשר רודב ןכו ,רתיב ןברוה לש
 ,תוריזגה ןיידע .ולטבתנ אל

 םעה לכ ורזפתנ רבכש יבר ימיב לבא
 וברתנש הארו םימשה תוחור עברא לכל
 ימכח ןיב  תקולחמה כ"כ תורודה ינשב
 ולכש ןיעב שורקה וניבר ןיבה | ,רודה
 ןבללו ררבל תעה האבש ושדק חורבו
 הימרפ לכ םע פ"עבש הרות יניד לכ תא
 ונשנש םישוריפה ינונגפ לכמו היקודקדו
 תושעל  לבבב םגו י"א  תובישי א לכב
 לכל דחא ןושלו הפב סורגלו רחא להואה
 הנשמה ןונגסב :םתושעלו  ולוכ םעה
 ,הנשיה

 לצא וימי בור שמישש שורקה וניברו
 ןונגסש האר אשואד רודה ימכח ישאר לכ
 ובר ע"רמ לביקש המ ריאמ 'ר .דמלש
 חקל ונממו רצקו חנ רתויה ןונגפה) אוה
 ,הנשמה דוסיל שודקה וניבר

 לארשי לכב םכסומ הז רבר הנהו
 :דפ תומבי שרופמכו הנשמה רדיס יברש
 ,"יבר ןקית ןאמ ןיתינתמ ידכמ,, ורמאש
 היפוג יבר ךימעטלו ורמא ,ד תועובשב ןכו
 ,'וכו יכיה אבה ןל \םיתס יביה

 אישנה הדוהי 'ר

 איצוהל והועיס םימשה ןמש האר יברו
 וימובאכ <: ,לעופה - לא." חכמ : ותבשחמ
 ובהוא היה | ימור  רסיקו ץראה הטקש
 ץבקו חלש גלפומ רישע | היהו | ,לודגה
 רוע זא ויח םגו רודה ימכח לכ תא
 רוסי לכו אייח 'רו ,רבעה רודה ינקזמ
 םילבבה ישוריפ םתרותו לבבמ ולע הלעמה
 ליחתה תאזה הלודגה היסנכבו ,םדיב
 עינמ ושאר רשא לודגה ונינב = תונבל
 ,וב םידרויו םילוע םיקלא יכאלמו המימשה

 תא ןבללו ררבל היה םהישעמ תישארו
 הרות יניד ירקיע הנשמה ירוסי יניד לכ
 םלועמ םהילע הלפנ אלש פ"עבש הרות
 .תואו תוא לכב קדקדלו ,הקולחמ םוש
 תיבה ןמזב ופסותנש תוכלהה לכ ןכו
 יפב .רוגש היהש ןושלכ התיבה ףסא
 ג"שרר תרגאב אבומ רשאכו םימכחה
 השעמ ןושלה הנשמב בתכש ג"פר א"ח
 כ"חאש ףאו ,םינאת יצקועב יאכז ןב קדבו
 היה זאש ןעי לבא ו"בחי ןבר ארקנ היה
 יאכז ןב והוארקו יבר ינפל בשוי  דימלת
 םג הניש אל ןכל לכ יפב רוגש היה ןכו
 ,גנ ןיבוריעמ  איבמ ןכו | ,שודקה וניבר
 ינבל היל יליישד אכיא ימ יבר .לאשש
 הזו ,ןנת ןירבעמ וא ןנת ןירבאמ הדוהי
 רבדב קפס היה ומצעב ברל םגש ןעי
 :זנ .תורוכבו ,םולכ ןושלה הניש אל יברו
 ,וניתנשמ םעמ הלגתנ יבר רמא

 רסח ןושלהש בטיה עדיש םוקמב םגו
 רונש היה ןכש ןעי לבא | ,ןוקית ךירצו
 הנשמ ז"ע ורמא רודה ימכח בור יפב
 ןישודיק ,,בל ,ל תומביכ המוקממ הזז אל
 : בל לוח ,,ד .תועובש > ,+ הל :ז"ע : ,,הכ
 הנשמה שוריפ וידימלתל רסמ ךאו :זטק
 ,המודכו ינתק יכהו ירפחמ | הרופחש
 ורוד ימכחו יבר אצמש תקולחמה לכמו
 מ"ר ירבדש הארשכ וינפלש תורודה ינשמ
 וירבדמ השע תיתימאה הלבק פ"ע המה
 םתסל םינושארה | תורוד ןונגס פ"ע
 ,ןכ הכלהש לכה ועדיש ירכ הנשמ

 ןכו
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 רצק שוריפ םימעפל יבר ףיסוה ןכו
 םינבה ט"מ ו"פ תבשכ תומדוקה הנשמל
 םדא לכו יבר ףיסוה -- םירשקב ןיאצוי
 םירדנב ןכו = ,הוהב םימכח ורבדש אלא
 ,הוחב אלא אישנב ורבד אל ה"מ ה"פ
 ,תיבה ןמזב רבכ תינשנ הרקיעב הנשמהש
 המ ןושלב םימכחו הדוהי 'ר  תקולחמו
 אוה םא ,אישנל וקלח בתוכהו תינשנש
 ,אל וא אקוד

 םימכחה לכ תרזעב הלודגה ותמכח י"עו
 תיצמת לכ | הנרוג רימעב ץבק | םלוכ
 ,ןילמ רצוקב וימי דעש םימכחה לכ ירבד
 תותפסותה תוכלה לכ םג ןהב זמרו
 ודמלי םלוכש  ,וימי רע ויהש םישוריפהו
 ,הרות ןיציברמש מ"כב דחא ןושלו הפב
 ראפתה אפליא לודגה ודימלתש | דע
 השדח אתיירב איביש ימ לכל האריש
 לארשי לכו ,הנשמב זמורמ רבכ איהש
 הנשמה | רודיפ  תומכסה םהילע ולבק
 ,ותבישיו שודקה וניבר י"חתמ התציש

 ,הנשמ םשב וארק הזה שודקה רפסהו
 ,בתכבש הרותל הנשמכ תמאב אוהש
 ל"רא ,אל תבשכ םיררס הששל והוקלחו
 הז תנומא -- תנומא היהו ביתכד יאמ
 ןפוח  ,דעומ .ררס הז ךתע | ,םיעל| רהב
 ,ןיקיזנ רדס הז תועושי | ,םישנ רדס הז
 רדס הז תעדו ,םישדק רדס הז תמכח
 ם"ש םשב ארקנ הרצק ןושלבו ,תורהמ
 ,םירדס השש הנוכהו

 ,ס"שה הלוכו ,ג הגיגח וניצמש המ לבא
 : ג ק"ומ ןכו ם"של ם"שמ שרופה ,י םשו
 היהש . רוזגעצהמ .אוה .,ם"שה הל בום
 האיליסב םופדב הנתשנו דומלת בותכ
 .ס"קדב אבומדכ

 ושאכ וא) תותכסמל קלחנ ררס לכו
 יונכ הזו  ,(ארמג םשב ארקל ןילינו ונא

 ןינע לע | םירבדמה םירמאמו תורותל
 ןושלמ אוהו פע"בש הרות ינינעמ דחוימ
 ."תכסמה,, ומ םיטפוש .ארקמה

 ידייאו ,םירדנ אנת רידמה | םימעפ הברה הרכזנ רבכ אתכסמ םשו
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 אהב יבר יאק יכ :ג 'תבשכ  ארמנב
 םש ,אתכסמ אדחב יא ,דיק םש ,אתכסמ
 ,אתכסמ םילשד | ןנברמ אברוצ :חיק
 :'גנ םש : ;אתבסמ 'ילגה רודי -:,נג .ןופורוע
 םיכשא רמואה ,ח םירדנו ,אתכסמ ל"או
 וליפאו :טמ  ןישודיקו ,אתכסמ הנשאו
 אדח ןיקיזנ הלוכ ,בק ק"בו ,הלכ אתכסמב
 ידיבע ילימ תלת ינהב : גכ מ"בו ,אתכסמ
 ,וצ םש ,אתבסמב והיילמב ינשמד  ןנבר
 אתכסממ וכל יטומתשיא יצמ אנא
 ,אתכסמ ןותמיקוא :י תוירוהבו ,אתכסמל
 ןכו .אתכסמב והחל חיתפ ,טמ ןירדהנסו
 ,אכדח "יפו ר"מ" הרפפ כ"הדאבש ההממב
 ,טדו"פ .ר"שהש

 י"ע ןרדסכ ורדסנ תותכסמה םא הנהו
 אבומדכ ג"ש וניברמ רבכ לאשנ יבר
 רשאכ יכ ועד בישהו ד"פ א"ח ותרגאב
 ןתוא רדפ אל :תוינשמה תא יבר רדיס
 א"כ הנש אלא וז רחא וז אתכסמה יפל
 דמל אתכסמ וזיא ונעדי אלו - - ע"פב
 לכ יקרפו תוכלהה לבא | ,הנושאר יבר
 ןנירמאדכ תחא תחא יבר רדיס אתכסמ
 ןנירמא אל אתכסמ אדחב ה"רא ,ז ו"ע
 אתכסמ ירתב לבא הנשמל רדס ןיא
 והיינימ ארח לכו הנשמל רדס ןיא ןנירמא
 אשירב יבר | אינת אמלד רמימל אביא
 תקולחמ כ"חאו םתפ ןניחכשמד אכיהו
 ,םתפכ הכלה ןיא ןנירמא אתכסמ אדחב
 אדחב םתפ ךכ רחאו תקולחמ וא
 אל יתרתב לבא םתסכ הכלה ןנירמא
 ףסוי ברו ,רדס והל תילד םושמ ןנירמא
 חירמי = כ"פעאו | ,ל"בע | ל"ס ןיבה ימנ
 ןכו ,תותכסמה :רדס דימעהל | ןואגה
 עגיו למע םיערזל ותמדקהב ם"במרה
 ,תותבסמהל ררס אצמל

 ,ב תינעתב ארמגב ןכ וניצמ תמאבו
 המוסבו | .קילפ ה"רמ אנת אלא ורמאש
 ןכו = ,קילפ רוזנמ אנת ידכמ | ורמא ,ב
 ינתו | תובותכ אנתד ידייא םש  ורמא

 םיףדנ ינתד

 אנת
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 אנה ידכמ ורמא : ב תועובשבו ,ריזנ אנת
 ,תועובש ינתד ש"מ קילס תוכממ

 ןנת :בכ הבוס וניצמ קרפ ןושלהו
 ןיקתהש תונקת :אל ה"ר ,ןיקרפ ךדיאב
 אקרפד ארחו אקרפ יאהד תיש ז"ביר

 .ןנירמאק | ןיקרפב | ,ט | תומביו | .אמק
 ןיקרפ יאהא י"ר תרבס ימ זמ תובותכו
 ,יאק אמק | ןיקרפאו יאק | ונמא | ,יאק
 הדנו ;ןיקרפ ךדיאב ינתדא | ,וט םיחבזו
 םימעפ ינשו | ,יאק ןיקרפ שירא :חס
 ןיקרפו ורמאש :הל מ"בכ קרפה םש וניצמ
 ,ןפוד אצויד ןיקרפל ,חמ הדנו הוה דיקפמה

 יבר פ"ע םירדוסמ םיקרפהש ףא הנהו
 וניצמ כ"פעא ליעל אבומרכו ג"שר רמארכ
 ותמש ימ 'פ  תואחסונה לכב תוכרבב
 י"שרבו ,ד"פ רחשה תלפתו | ,ג"פ .אוה
 ,רחשה תלפת רחא אוה ותמש ימ 'פ םש
 ינב 'פ םדוק ארוקה 'פ ארמגב הליגמבו
 ינב 'פ ש"ארהו ימלשוריו תוינשמבו ריעה
 לכב תובותכבו ,ארוקה 'פ כ"חאו ריעה
 '5פ םדוק השאה תאיצמ 'פ | תואחסונה
 תאיצמ כ"חאו רידמה םש י"שרבו רידמה
 כ"חאו רמואה 'פ םלוכב ןיטיגבו .השאה
 םדוק וזחאש ימ םש י"שרבו ,וזחאש ימ 'פ
 לכ 'פ ארמגב ןירדהנסבו | ,רמואה 'פ
 ימלשוריבו הנשמבו ,ןורחאה אוה לארשו
 ארמגב תוחנמבו ,ןורחאה אוה ןיקנחנה 'פ
 הדותה ,ז"פ .תוחנמ ולא ,ו"פ לאעמשי 'ר
 ,י"פ תודמ יתש ,ט"פ תונברק לכ ,ח"פ
 ,ז"פ .הרותה ,ו"פ תוחנמ ולא ,הנשמבו
 'ר ,ם"פ תודמ יתש | ,ח"פ תונברק לב
 ינבד אתינתמב | אוה :ןכו  ,י"פ לאעמשי
 ףוסב תצביקמ הטישב :בתכ ןכו ,אברעמ
 רדוסמ וריבש י"כ תורמגה לכבש תוחנמ
 .תורמ יתש רחא לאעמשי 'ר

 לכב םיקרפ המכו תותכסמה רדפ איבנו
 ,אתכספ

 ,םיערבא רתפ

 ימלשוריו ילבבבו הנשמב תותכסמה רדס
 ;תטה ;הזה .ררסב

 ,(םיקרפ 'ט) | תּוכרב

 ,(םיקרפ 'ח) האפ
 ,(םיקרפ 'ז) יאמד

 ,(םיקרפ 'ט) םיאלכ
 ,(םיקרפ הרשע) תיעיבש

 הלודג המורת הארק ם"במרהו ,תומורת
 .(םיקרפ א"י)

 אברעמ ינבד אתינתמבו | ,תורשעמ
 ,(םיקרפ השמח) ןושאר רשעמ תארקנ

 .(םיקרפ 'ה) ינש רשעמ <

 ,(םיקרפ 'ד) | הלח
 .(םיקרפ 'ג) .הלרע
 קרפ םש דוע שיו ,(םיקרפ 'ג) םירוכב

 אל ם"במרה ךא סונינורדנא םשב יעיבר
 רפסבו ,ם"במרה םתוא רדיס ןכו ,הבשח
 ,םירוכב ,הלח ,הלרע בישח םלוע תוכילה
 יאמד ,האפ ,תוכרב ,רדסה אתפסותבו
 ,תורשעמ = ,םיאלכ | ,תיעיבש | ,תומורת
 .םירוכב ,הלרע | ,הלח ,ש"עמ

 םיעבשו ,תותכסמ הרשע תחא ה"סב
 ,סוניגורדא קרפ דבלמ םיקרפ העבראו
 ,תוכרב 'פממ לע ךא ילבבב ארמגו
 ,רדסה לכ לע ימלשוריבו

 ,דעומ רדפ
 ,(םיקרפ דכ) תבש תוינשמבש הנשמב
 ,(םיקרפ הרשע) ןיבוריע

 ,(םיקרפ הרשע) םיחספ
 .(םיקרפ 'ח) םילקש
 "סמ םג תארקנו) . .(םיקרפ 'ח) אמוי

 .(םירופכ

 ,(םיקרפ 'ה) הכוס

 'פמ כ"ג תאוקנו) .(םיקרפ 'ה) הציב
 .(ט"וי

 ,(םיקרפ ה .ה"ר
 .(םיקרפ 'ד) תינעת

 ,(םיקרפ 'ר) הליגמ
 ,(םיקרפ 'ג) ןטק דעומ
 .(םיקרפ 'ג) הגיגח
 תובילה לעבו ם"במרה רדס אוה ןכו

 ,םלוע

 ילבבבו

 מ



 איטית תה וחיל

 ,םיחספ ,ןיבוריע ,תבש רדסה ילבבבו
 ,הכופ ,אמוי  ,ה"ר ,הניגח ,ק"ומ ,הציב
 ןוצרכ אוהו  ,הליגמ | ,םילקש ,תינעת
 ,םיפיפרמה

 ,םיחספ ,ןיבוריע ,תבש רדסה ימלשוריבו
 תינעת ,הציב ,ה"ר ,הכוס ,םילקש ,אמוי
 .ק"ומ ,הגיגח ,הליגמ

 הנומשו םינומשו | ,תותבסמ בי ה"סב
 תותכסמה לכ לע ארמג ונל שיו ,םיקרפ
 דומלתמ אוהש םילקש אתכסממ ץוח
 ,ילכבב דימה הספדנ ךא ימלשורי

 רדסה לכ לע ארמג ונל שי ימלשוריו
 אתכסמד םינורחאה םיקרפ העבראמ ץוח
 תאצמנו ,ארמגהו הנשמה הרסחש תבש
 ,אברעמ ינבד אתינתמב הנשמה

 ,םישנ רדס

 .(םיקרפ זט) תומבי תוינשמבש הנשמב -
 .(םיקרפ גי) תובותכ

 .(םיקרפ אי) םירדנ

 .(םיקרפ 'ט) ריזנ

 .(םיקרפ 'ט) הטוס

 .(םיקרפ 'ט) ןימינ

 .(םיקרפ 'ד) ןישודיק

 ,םירדנ ,תובותכ ,תומבי רדיס ם"במרהו
 ,ןישודיק ,הטוס | ,ןיטיג | ,ריזנ

 לש ןוקית פ"ע רדסנ ונלש .תוינשמבו
 ,הטוסל ותחיתפב בוט םוי תופסותה

 ,ןישודיק ,תובותכ ,תומבי רדסה ילבבבו
 ימלשוריבו | ,הטוס ,ריזנ = ,םירדנ  ,ןיטיג
 ,ןיטיג | ,םירדנ | ,תובותכ ,הטוס ,תומבי
 אברעמ ינבד אתינתמבו | ,ןישודיק ,ריזנ
 ,תובותכ ,(תומבי אתבסמ םש תארקנ ןב) םישנ

 ,הטוס ,ןישודיק ,ןיטיג  ,ריזנ ,םירדנ
 ,םיקרפ א"עו תותכסמ עבש ה"סב

 ילבבב ןיב .ררסה לכ לע ארמג ונל שיו
 ,ימלשוריב ןיבו

 .ןיקיזנ רדס
 הרשע) אמק אבב תוינשמבש הנשמב

 .(םיקרפ

 .(םיקרפ הרשע) אעיצמ אבב
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 לעו ,(םיקרפ הרשע) ארתב אבב
 אדח ןיקיזנ הלוכ ורמא ולא תובב השלשה
 ושאר 'פ ר'שהשב אוה ןכו ,איה אתכסמ
 לע ןתנוכו םיקרפ םישלש ןיקיזנש םתכ
 תובב 'גה ם"במרה בישח ןכו ,חובב 'גה

 .אתכסמ ארחל
 ,(םיקרפ אי) | ןירדהנס
 ,(םיקרפ 'ג)  תוכמ

 ,(םיקרפ 'ח) תועובש

 ,(םיקרפ 'ח) תוידע

 .(םיקרפ 'ה) הרז הרובע

 םימכח ונש קרפ יב) ,(םיקרפ 'ה) תובא
 .(אתפסות אוה

 .(םיקרפ 'ג) תוירוה

 הע  ,ב"ב ךמ"ב קב -ררסה יפבפבו
 ,תוירוה ,תוידע ,תוכמ ,תועובש ,ןירדהנס
 שירב תשרופמ ארמג דגנ הזו ,תובא
 אק תוכממ אנת ידכמ ורמאש תועובש
 ,תוידע בישח אק םלוע תוכילהבו ,קילפ
 ירדפה . ימלשוריבו - .תובא" ,ז"ע תוהה
 ,תובאו = תוידע " רסח "ךא  .ילבבב פפ
 ,והיינתיא אברעמ ינבד אתינתמב לבא
 רפח ךא תוינשמב ומכ ררסה אתפסותבו
 .תובא 'סמ

 'גה בושחנ םא תותכסמ הנומש ה"סב
 הקולחה יפלו ,אתכסמ אדחל תובב
 ,םיקרפ ג"עו תותכסמ רשע המה ארמנבש

 תוידע רבלמ ררסה לכ לע ארמג ונל שיו
 ,ימלשוריב םגו ילבבב תובאו

 ,םישדק רדס
 כ"ג תארקנו םיחבז תוינשמבש הנשמב

 י"שרב אוה ןכו :טק זמ"בכ םישרק תטיחש
 .(םיקרפ די) ויפתכ ןיבו ה"ד הכרב

 ,(םיקרפ גי) תוחנמ
 .(םיקרפ בי) ןילוח
 .(םיקרפ 'ט) תורוכב

 .(םיקרפ 'ט) ןיכרע
 .(םיקרפ 'ז) הרומה

 ,(םיקרפ השש) תותירכ

 ,(םיקרפ השש) הליעמ

 דימת



00 

 ;(םיקרפ) ימת א

 ,(םיקרפ 'ה) תודמ

 ;(םיקרפ '"'3) םינק
 ,ןילוח ,תוחנמ ,םיחבז רדסה ארמגבו

 ,םינק: ,הליעמ ,תותירכ  ,הרומת / ,ןיכרע

, 

 ,םיחבו . = ,םלוע: תובילהבו | .תורמ  ,דימת
 ,הרומת = ,ןיכרע  ,תורוכב ,ןילוח  ,תוחנמ
 .םינק  ,תודמ = ,דימת = ,תותירב  ,הליעמ
 ,ןיכרע ,תורוכב ,תוחנמ ,ןילוח אתפסותבו
 ןב) תונברק = ,תותירכ ,הליעמ | ,הרומת
 לע ארמג ילבבב שיו .(םיהבז 'םמ תארקנ

 ,תודמו םינק דרבלמ תותבסמה לכ
 א"צו תותכסמ הרשע תחא ה"סב

 ,ונתאמ הרבאנ ימלשורי ארמגו | ,םיקרפ
 ןילוחי "פמ = לע ' הספרנ -רבכ אל | הוו
 םינברה ןמ םיררעמ ז"ע ואציו תורוכבו
 ,יתימא ימלשורי הז ןיאש םימכחה

 ורה ררפ

 םישלש) םילכ | תוינשמבש הנשמב
 .(זפ םתכ ושאר 'פ ר"שהשב אוה ןכו) .(םיקרפ

 ,(םיקרפ חי) תולהא
 ,(םיקרפ די) | םיעגנ

 ,(םיקרפ בי) הרפ
 (םיקרפ 'ו) תורהט

 .(םיקרפ 'י) תואוקמ

 , םילרפ )= הרנ

 .(םיקרפ השש) ןירישכמ

 ;(םיקרב ת)  .םיבז

 אישנה  הדוהי-ר

 .(םיקרפ 'ד) םוי לובט
 ,(םיקרפ 'ד) םידי

 .(םיקרפ 'ג) ןיצקוע
 אק תורהט 'סל ןואנ יאה בר 'יפבו

 ,הדנ ,הרפ ,םיעגנ  ,תולהא ,םילב בישח
 ,םידי = ,םיבז ,ןירישכמ ,תורהט ,תואוקמ
 אתפסותב אוה ןכו | ,םיצקוע | ,םוי לובמ
 ןיצקועו | םוי לובמ בישח אק םש ךא
 ארמגבו .םוי לובט םשב תחא אתכסמל
 לע ךאש ןעי הנושארב הדנ 'סמ םפדנ
 ונכ שי ימלשוריבו ,ארמג שי וז אתכסמ
 םינושארה םיקרפ השלש לע ךא ארמנ
 האמו תותכסמ בי  ה"פב ,הדנ אתבסמל
 ,םיקרפ ו"כו

 םא ",תותכסמ תחאו םישש  ה"סב
 'גל םבשחנ םאו ,דחאכ תובב 'ג בושחנ
 .הותכסמ שלשו םישש | ויהי = תותכסמ
 םירשעו תואמ שמחה ה"סב םיקרפהו
 אתכסמד יעיברה קרפמ ץוח | ,השלשו
 ,םירוכב

 ליו ית \ "םילודגה םשב בתב ןכו
 יקרפ ןינמכ דכקת אירטמיג ילבב דומלת
 איבמ ח"יפ ר"מבו ,הנשמ יררס אתיש
 ןכו ,תותכסמ םישש תוכלמ המה םישש
 ןכו = .םיערזל ותמדקהב ם"במרב אבומ
 תובב 'גש ןעי | הזו .ויר סחנפ רהזב אוה
 םוי לובמ ןכו תחא אתכסמל םיבושח
 .תחא אתכסמל ןיצקועו

 ,תותכסמה ימויסו ישאר לכ איבג אחרוא בגאו

 ₪8 = ₪2 כ =

 .ונמיה החונ םימכח חור ורבד

 ו

 ןירכומ ןיא ש"עמ ,ש"עמ | 8

 ,יאמדה לע לואשל

 .'הל תושעל תע -- ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ .תוכרב
 ,םיחקפ יניע רועי דחושה יכ -- האפה רועיש םהל ןיאש םירבד ולא ,האפ
 ,תויבחו תויבח .לכמ לטונ איה וזיא -- ןיתישה יאמרבש ןילקה ,יאמד
 ,םיאלכל ןיפרטצמ הפוקהו קשה -- ז"בז םיאלכ ןניא ןינוזהו םיטחה ,םיאלכ
 תא םייקמה לכ -- תיעיבש ברע ןליאה הדשב ןישרוח יתמיא דע .תיעיבש

 ,ןאכו ןאכ ריתמ ןועמש 'ר -- ומרתי אל השמח .תומורת
 ,ולכאי ולא ירה המורת ןהיבאש פ"עא -- תורשעמב ורמא ללכ ,תורשעמ

 ךירצ םדא ןיא (לודג ןהב ןנחוי לש) וימיבו -- ותוא

 הלח

 יו
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 1 אישנה הדוהי 'ר

 .םילשוריבש רוורפב הנוקכ אירוסב הנוקה -- הלחב םיבייח םירבד השמח ,הלח
 םיאלכהו הכלה הלרעה -- הלרעה ןמ רוטפ תורוקלו גייפל עטונה ,הלרע
 ,םירפוס ירבדמ

 ,שדקמה ישדקכ םהיניב ןיקלחמ ןהו -- ןירוקו םירוכב ןיאיבמ שי ,םירוכב
 .תבשב ןירשוקו ןירדומו ןיקקופ -- עברא ןהש םיתש תבשה תאיצי ,תבש
 ,תובש םושמ אלא ךל וריתה אלש -- המא 'כמ הלעמל הובג אוהש יובמ ,ןיבוריע
 ,וז תורמופ וז אלו וז תורטופ וז אל -- ץמחה תא ןיקדוב 'דיל רוא ,םיחספ
 ,שרק ןניא שרק םירוכב רמואה -- םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאב ,םילקש
 רהטמ ה"בקה ףא -- ותיבמ ג"הב ןישירפמ םירופכה םוי םדוק םימי 'ז ,אמוו
 ,לארשי תא

 ,המותס הנולחו העובק התעבט -- המא 'כמ הלעמל הובג איהש הכוס ,הכוס
 ,רפאב תונלה תוירבדמ -- .לכאת א"שב ט"ויב הרלונש הציב הציב
 .ןתבוח ידי םיברה תא איצומ רובצ חילש -- םינש ישאר העברא ,ה"ר
 ,א"בב הנביש ק"מהיב ןינב הז -- םימשגנ תורובג ןיריכזמ יתמיאמ ,תינעת
 ,םילשורי תא ערוהב ןיריטפמ ןיא א"אר -- א"יב תארקנ הליגמ ,הלינמ
 ,םינפ לכ לעמ העמר םיקלא 'ה החמו -- דעומב ןיחלשה תיב ןיקשמ ,ק"ומ
 ,םיפוצמ ןהש ינפמ א"כחו -- היארב ןיבייח לכה ,הניגח
 ולימרתו ולקמ םהל האיצוה תיקדנופב -- ]היתורצ תורטופ םישנ ו"ט ,תומבי
 ,ודיב היהש ת"סו
 תועממ הל ןתונ איקטופקב השרג -- יעיברה םויל תאשנ הלותב ,תובותכ
 ,איקטופק
 ,םידוהיה ןמ הלוטנ אהתו -- םירדנכ םירדנ ייונכ לכ ,םירדנ
 לש הרומ (לאומש לע) וילע היה רבכש -- תוריזנכ תוריזנ יונכ לכ | ,ריזנ
 ,םדו רשב
 י"ע אב םיתמה תיחתו -- םינש פ"ע הל הנקמ א"אר ותשאל הנקמה ,הטוס
 6 והילא
 אל םא היהו -- בתכנ ינפב .רמאיש ךירצ | םיה תנידממ טג איבמה ,ןיטיג
 ,ויניעב ןח .אצמת
 יתוצמ יתרמשמ רומשיו רמאנש -- םיכרד השלשב תינקנ השאה | ,ןישודיק
 ,יתורותו יתיקח
 ,תיבה לעב 0 תרוסנה ףא -- רובהו רושה ןיקיזנ תובא העברא ,ק"ב
 ,ןותחת לש ראשהו -- היתאצמ ינא רמוא הז תילטב ןיזחוא םינש ,מ"ב
 שמשי תונממ ינירב קופעיש הצורה -- הציחמ תושעל וצרש ןיפתושה ,ב"ב
 .סננ ןב ןועמש תא
 ,הלעובו ןהכ תב יממוזמ ץוח --- השלשב תונוממ יניד ,ןירדקנס
 .רידאיו הרות לידגי וקדצ ןעמל ץפח 'ה -- ןיממוז םישענ םידעה רציכ ,תוכמ
 .בייח רוטפל הבוחמ -- הנשמה לכ ללכה הז -- עברא ןהש םיתש תועובש .תועובש
 בלו םינב לע תובא בל בישהו -- ןתעש ןייד םישנה לכ רמוא יאמש ,תוידע
 ,םתובא לע םינב

 לש
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 אישנה ההוהי 'ר !אל 65 כד

 .הרוהמ איהו הפש ןיבשה -- רוסא םימי 'ג ם"וכע לש ןהידיא ינפל .ו"ע
 ,ארגא ארעצ םופל --- עשוהיל הרסמו יניפסמ הרות לבק השמ תובא
 ,ץראה םע לודג ןהכל םדוק םכח דימלת רזממ -- רובעל ר"ב ורוה ,תוירוה
 אמטהו רתונהו ןמזה לבא -- םירשכ ןמשל אלש וחבזנש םיחבזה לכ ,םיחבז
 ,הזבו הזב םיוש
 ןיוכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה רחא -- .וצמקנש תוחנמה לכ ,הוחנמ
 ,םימשל ותעד תא םדא
 ח"וק -- הרות הרמא הלק הוצמ המו --- הרשכ ןתטיחשו ןיטחוש לכה ,ןילוח
 ,הרותב תורומחה תוצמ לע
 ,שרוקמ רשע רחא ןיא -- ירכנ לש רומח רבוע חקולה .תורוכב
 ,םיולל היהה םלוע תלואג רמאנש -- ןיכרענו ןיבירעמ לכה ,ןיברע
 .תונשל יאשר וניא -- םישנ רחאו .םישנא דהא םיריממ לכה ,הרומת
 .ובר דובכב ןיבייח ויבאואוהש ינפמ --- הרותבש תיתירכ ששו םישלש ,תותירכ
 ,םוכה לכ תא איצויש דע --- ןהב ןילעומ םורדב ןטחשש םישדק ישדק ,הליעמ
 החונמו תבש ולוכש םויל -- ק"מהבב םירמוש םינהכה תומוקמ השלשב .,דימת

 | ,םימלועה ייחל

 'ה ינפל תרשל דומעל -- ק"מהבב ןירמוש םינהכה תומוקמ השלשב ,תודמ
 .ק"הק תיבב

 ,הנובת םימי ךראו המכח םישישיב -- הטמל תישענ ףועה תאמח ,םינק
 ,הרהמב תאציו האמוטב תפנכנש םילכ ךירשא -- ץרשה האמוטה תובא ,םילכ
 ,תונויגלה םוקמו -- תמ אמטב םינש ,תולהא
 ,ינע ןברק איבמו -- עברא ןהש םינש םיעגנ תוארמ ,םיעגנ
 ,רחשה דומע הלעשמ ושעש ןלוכו -- התנש תב הלגע רמוא .א"ר ,הרפ
 ,ויד רהנה תלובשב ןנתנ םא -- רוהמה ףועה תלבנב רבד רשע השלש ,תורהט
 לבוט הארנ וניא םאו -- וזמ הלעמל וז תואוקמב תולעמ שש .תואוקמ
 ,המורתב לכואו

 ןעגמו -- וירחא לש םויב הלבט -- ןתעש ןייד םישנה לכ רמוא יאמש ,הדנ
 ,םייולת ןתליעבו

 ,םדאל בלחה בורו -- ןוצרל ותלחתש הקשמ לכ .ןירישכמ
 .םיקשמב ואמטנש םילכהו -- בוז לש תחא היאר האורה ,םיבז
 ,ר"ב יאנת אוהש ינפמ -- וכשנו שירפהל תנמ לע תולח םנכמה | .םוי לובט
 רמוא והמ הקלשכו -- םינשל ףא רחאל םידיל ןינתונ תיעיבר ימ | ,םידי
 ,קירצה 'ה

 ,םולשב ומע תא ךרבי 'ה -- רמוש אלו די אוהש לכ ,םיצקוע



 אישנה :הדוהי'פ

 יבר י"ע הנשמה הבתכנ םא
 .ודי לע הרדסנ ךא וא

 וניברמ וז הלאש הלאשנ רבכ הנה
 ותרגאב ןואג ארירש וניברל םיסנ רב בקעי
 ב"ח ונושל הזו הרצקב התיה ותבושתו
 ,אנידנטשוק םופד ןיסחויה חסונב ד"פ

 בתכנו הנשמה הבתכנ רציכ  ,ןותבתכדו
 אלא וביתכא אל הנשמו רומלת .דומלתה
 והניסרגמל ןנבר ןיריהזו ,הצרתמ ווה יצורת
 ןנירמאד ,יביתכד יחסנמ לבא הפ לע
 יאשר התא יא פ"עבש םירבד הרומתב

 וירברש ןעי הנהו ,'וכו בתכב ןרמואל
 וניבר .רמוא הלחתמש ז"אז ןירתוס ולא
 רמא כ"חאו ,וביתכא אל הנשמו דומלתש
 היאר איבמ כ"חאו  ,יביתכד יחסנמ לבא
 יאשר התא יא פ"עבש םירברש הרומתמ
 םלוש ש"רה היגה ןכְל .בתבב .ןרמואל
 ל"צש בתכו ןיסחויה תא רואל איצומה
 ,"יביתכר יחסנמ אל לבא, וניבר ירבדב

 וניבר לבא ,רוביינו ג"ב חסונב אוה ןכו +
 יברש םימעפ המכ ותרגאב בתוכ ומצעב
 ב"פ א"ח םש אבומרכ הנשמה תא בתכ

 בתכד םינושארה ןמ דח ווה אלו ל"זו
 ןכו  .שודקה וניברד ימי ףוס דע םעדמ
 אתלמ עייתסא יברד ימויבו רמאי ג"פרב
 ה"פב םש רמאי ןכו ,והניבתכו והניצרתו
 םבתכל אייח 'ר האר המ  ותירמאדו
 ולא ,יבר םבתכ אל יאמאו (תותיירבהל)

 רקיע יבר אלא -- .בותבל .יבר .שקב
 רמאי ב"פר ב"חבו ,בהכו ןקית םירבדה
 רטפאד דע יאמק ךנהל ןוהל הוה אלו
 .פ"עב היל ןיסרגו בותכ רובח יבר

 רוריבב ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמו
 ,הנשמה תא בתכ יברש | וניבר תעדש
 יבר ךא אקוד ואל ותנוכש רמול א"או
 ןגשתפ ישורפב יתראב רבכו ,םררס
 וניבר תערש ג"שרד תרגאהל בתכה
 ותעד ךא הנשמה תא בתכ יברש תמאב
 לצא הטשפתנ אל הבהכב הנשמהש
 לכל תוקתעה חלש שודקה וניברו םידיחי
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 ,הלוגה תוצופת לכב תותביתמ ישאר
 דומלל ןיריהז ויה המצע אתביתמהב לבא
 קתמב רמאש המב ג"שר תנוכ הזו פ"עב
 -- וביתכא אל הנשמו רומלתש ונושל
 לבא, | פ"ע והניפרגמל "ןנבר,, ןיריהזו
 שירה די תחתש ונייה "יביתכד יחסנמ
 ,התביתכב הנשמה חנומ התיה אתביתמ
 ם"במרה בתכ ןכו ,האלה ראבנ רשאכו
 השמ תומימ ל"זו הקזחה ריל ותמדקהב
 רובח ורביח אל שודקה וניבר רעו וניבר
 ,פ"עבש הרותב םיברב ותוא | ןידמלמש
 איבנ וא ד"ב שאר רודו רוד לבב אלא
 ןורכז  ומצעל בתוכ רודה ותואב היהש
 רמלש אוהו ויתוברמ עמשש תועומשה
 דימת רבדה היה | ןכו -- ,םיברב פ"ע
 לכי( ץכיק:" :אוהה ." (שורקה" י:הניבמ  םע
 הנשמה רפס לכהמ רביחו --- תועומשה
 לארשי לכל הלגנו םיברב םימכחל וננשו
 אלש \ידכ :מ"כב וצבהו | םלוכ ההצתה
 אוה ןכו ,לארשימ פ"עבש הרות חכתשת

 יברש ,ם ןיטיג .אבומ  ר"ירה 'סות תעד
 לאומש וניבר תעד אוה ןכו ,הנשמה בתכ
 הבתכנ הנשמהש רומלתה אובמב ריגנה

 פר

 הבתכנ אלש הארנ י"שר תעד לבא
 ה"ד י"שרב :  חכ הכומב :יבר: דומ הנשמה
 בתכבש תוארקל ל"זו -- ינתמו ירקמ
 ,פ"עב תורודסו תוכורעה תוינשמ תונשלו
 אלש רמאש :בם ןיבוריע י"שרב אוה ןכו
 וליפא ייבא ימיב םג הבותכ הכלה התיה
 ןכו  .תינעת תליגממ ץוח תחא הכלה
 לע":"רשורפב ! .דונחב \ בקעי " /ה"רהאופמ
 ימכחמ המכ תעד אוה ןכו | ,תוינשמה
 ובתכנ אל דומלתהו הנשמהש םינורחאה
 המכ ואיבהו = .אנומיס ברו יזיג בר | דע
 דמח םרכב תוכיראב אבומדכ ז"ע תויאר

 ,האלהו 6% ףדמ 1838 תנש

 יאש רמול בייחמ אירבה לכשה לבא
 הבתכנ אלש רמול ןפוא םושב רשפא
 רמול רשפא ךיא יכ = ,יבר י"ע הנשמה

 האבוהש
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 הנושלב הנשמ ירדרס הששה לכ האבוהש
 לבפטו 5בבלויק"אפ יהתשה לש  (המח] ולב
 םאה !פ"עב י"נב יבשומ םוקמל תיצראה
 ימ +םהיפב םתרותש םישנא י"ע ואבוה
 אלש רמול הזכ לודג רבדב םהל : ןימאו
 ,הנממ תחא תוא וריתוה אלו | וריסחה
 תויוה לכב ןיאור ונאו ,ךירצ אברע ךברעו
 פו :ייפא .בהוו 'אלהב ברו:| לאומשו פהד
 ולקש םלוכ רודה ימכח ילודג לכו אליש
 היהש רפס לעכ הנשמה ירברב ורמו
 ןימאהל הצרנ םא םג דועו ,םהיניע דגנל
 רשא םימכח לארשי לכב חלשש רמול
 םאה הנשמה ירבד לכ תא פ"עב וערי
 המו +הנכס תקזחב זא םיכררה ויה אל
 םלש םשל חלשנה שיאה אב אל םא ושע
 וניבר יאדו אלא +ותרותב םלשו ופוגב
 תע םושמש תמא ותרותו תמא השמ
 בותכל וריתה ךתרות ורפה 'הל תושעל
 האבוהו הנשמה וקיתעהו .פ"עבש הרותה
 וניד תיבמש | םלוכ ועדיו תונידמה לבל
 םירבדה ואצי | שודקה וניברד | לודגה
 ודמל תותביתמהב לבא | ,יניסמ ןתניתנכ
 ,הפ לע

 ובתבנ לתמ | תותיירבה תורוא הנהו
 א"ח ותרגאב גש וניבר הזב ךיראה רבכ
 ךאו המואמ שדיח אל אייח 'רש ה"פ
 הפ לעב םהל רסמ םהמע יבר דמלשכ
 שקיב ולאו היקודקדו הנשמה ישוריפ
 וימיב הנשנש המ לכ רבחלו בותכל יגר
 ןקית יבר ןכא םיעגיו םיכורא םירבדה ויה
 יכ ,רצק .ןושלב םירבדה ירקיע .בתכו
 המכ ונממ דומלל שי םירבדה דחא וליפא
 תודגהו .תוכלה לש םילת ילתו םימעמ
 'ר יכ -- .אייח 'ר אבו תואלפנו תולודנ
 .יבר ודמל רשאו יברד ודימלת היה אייח

 המואמ ןיאו אייח 'ר הנש רשא רברה אוה
 יקויד וליפאו יברל היהש המ אלא ח"רל
 ,אתיירבב שוריפב עירכה הנשמה ירברד
 ,םירקיה וירבדב ש"ע

 הנשמה הררסנשכ ףכיתש אלפ הז הארו

 אישנה הדוהי 'ר

 אלקשה לכ טעמב המע הארבנ רבכ
 ןירמאנה הנשמה ןיבהל יכ ,ארמגד אירטו
 רמול ונא ןיכירצ .כ"עב אלפנ רוציקב
 םהל רסמ יבר תבישיב הנשמה ורמלשכ
 ,םהלש םיתימאה  תונוכו  םישוריפה לכ
 וחתפכ בחר םבל היהש םינושארה ךא
 רדס תושעל ןיכירצ ויה אל | םלוא לש
 אל רשאכ םישוריפהמ דחא ןושלו ןוכנ
 רוהיסל תיבה ןמזב םינושארה וכרצוה
 הרופיבו הרצקב הנשמה יכ יבר תנשמ
 חוקק הגיר לכ ...עלוה, םהל ,יד .. היה
 רבוכו = תובבלה וטעמתנשכ כ"חא לבא
 וכ לה ו ןקצק ..םורמ ..דע ג הלע ...תולגה
 תינכת םתוחה םישוריפהמ םג תושעל
 לקהל ידכ רחא ןושלו הפב ורמלי םלוכש
 תותיירב וארבנ 1"יעו ,הנשמה תנבה םהמ
 לאומשו יולו ארפק רבו איעשוא 'רו ח"רד
 יבר .רודמ .וקחרתהש המ לכו | ,אנרקו
 םתתימאל הנשמה ישוריפ םהמ וחכשנ
 תולפקה , רררבש ,רע ..לפלפל . גכרצוהו
 יבר דמלש ומכ שוריפהל ונוכו תותימאה
 נ"שר | .הזב .ךיראה רבכו . וידימלת  םע
 ,קדצו תמא וירבד לכו ותרגאב

 ,הנשמב ויתוכלהו יבר
 הו ₪ בדש ליעל :הנהמא רבכ הנה

 ינש תלכק ךא הנשמב ףיסוהל | ךירצ
 ש"ב תקולחמ לכש ןעי הזו וינפלש תורוד
 הכלה הקספנו הנביב וררבוה רבכ ה"בו
 דופי לע הפסותנ רבכ םהימיבו | ,ה"בכ
 ימכחמ ךא ףיסוהל ךרצוה יברו ,הנשמה
 ורוד ימכח לבא | ,אשואדו הנביד רודה
 רודיס ירחאש םיאנתל ןיבשחנ רבכ ויה
 ריעזמ טעמ ךא = וניצמ ןכלו = ,הנשמה
 םירמאמה םגו  ,יבר .רודד | םיאנתהמ
 המה יבר ירבח לכמ הנשמב םיאצמנה
 םג רשאו ,הנשמהל םירצק םישוריפ ךא
 וחבדו6 םיטיכמ" = ונויה: םהירבד ידעלב
 הנשמב םהירבד אבומש וא | ,הנשמה
 אשוא ימכח םהיתוברמ ולבקש המ תוכלה
 אוהש ומצעב יבר םגו  ,תומודק תולבק וא

 היה



 אישנה הרוהר
0-0 

 ורמאש דעי רורה ימכה לכ שיר מ
 היה םייק יפוי 'ר היה וליא ",אנ תבש
 רכזנ אל כ"פעא יבר ינפל בשיו ףופכ
 רבמ םיערז ררס לבב "כ" ,הנשמב חבלה
 יברש ד"מ ו"פ תיעיבשב ,םימעפ 'ב ךא
 ,דימ תיעיבש יאצומב קרי  חקיל .ריתה
 ירבד םש שרפמש המ ה"פ תורשעמבו
 שלש ךא רכזנ דעומ רדס לכבו | .ק"תה
 ןשו תבתות ןש ה"מ ו"פ תבשב םימעפ
 ,ןירפוא םימכחו .ריתמ יבר  בהז לש
 הל הפלש אמלד ןנירזג יא | ןתוקלחמו
 ,אל םא ייותאל איתאו
 'ב בתוכ םא "= בייחמ המ יינפמ שמש
 לודג םשמ ןטק םש וניצמש ןעי תויתוא
 .(הדוהי 'ר סרג ארמגבש הנשמבו) לןועמשמ םש

 םינעצרה ףאש ףיסומ ו"מ ר"פ םיחספו
 .פ"עב הכאלמ תושעל ןירתומ

 .םימעפ עבש רכזנ | םישנ ררס לבש
 הז רמוא הז םאש ר"מ ב"פ תובותכב
 םיכירצ יידי בתכ הז רמוא הזו ידי בתכ
 א"ימ ג"פ םירדנבו ,רחא םהמע ףרצל
 אלמלאש הלימ הלודג רמואש הדגא ןינעב
 ריזנבו ,ומלוע תא ה"בקה ארב אל איה
 תחא החלגמ הז ןיא רמא | ד"מ א"פ
 ףא רמוא ה"מ ר"פ םשו ,םוי םישלשל
 ,(מ"ר אסרגה ארמגבו) רפי הרהטה תחלגתב
 הלות תוכזהש הדגאב ה"מ ג"פ הטוס
 איבמ א"מ ה"פ םשו ,םירראמה םימב
 םסרופמה ןידל היאר קוספה ןמ השרד
 ה"פ | ןיטיגבו | ,לעובלו לעבל  הרופאש
 םאש ונמנו ד"ב בישוה יברש אבומ ו"מ
 םרוקה לכ שדח בי ןיקירקיס ינפב התהש
 הטשפ ןיכה דע ןיאור ונא הזמו) ,הכוז חקיל
 תושעל ךוצוהש דע תולגה לוע יבר ימיב םג
 ,(תאזה הנקתה

 .םימעפ 'ה ךא רכזנ ןיקיזנ רדס לכבו
 לבקיש רע בייח וניאש ג"מ ה"פ ק"ב
 א"פ תוכמ  ,(יברב הכלה הזבו) רומשל וילע

 ,(יברב הכלה הזבו) יפוי 'ר לע קלוח ח"מ
 גרהו ותקמ .לורבה טמשנ א"מ ב"פ םש

 | | תימייב"יפ םשו
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 = א"כחו הלוג עקבתמה ץעה ןמ הלוג וניא
 הנכשמ וא הרכמ ה"מ רד"פ ז"ע ,ךופיהל
 ו"מ ב"פ םשו) .לטיב אל א"כחו לטיב (ז"על)
 .(ודכנ האישנ י"ר אוה ןמשה וריתה ד"בו יבר

 א"כחו הבגני ץע לש תג א"ימ ה"פ םשו
 ,ףולקי

 תוחנמ ,םימעפ וט רכזנ םישדק רדסבו
 ח"מ ",ה"מ" ב"מ "יפו המ חיפה ומ היפ
 הכלה ןיאו םימכח םע קלוח םלוכבו ט"מ
 וליפא רמוא יבר ד"מ ג"פ ןילוחבו ,יברכ
 ,ו'מ ז"פ תורוכב ,ףועב רשכ קפזה לטינ

 המאחד \ה"מ יח"פיםש כ מ"מ דפי ובהש
 םש ,ש"ר ירכדו - - קדוהי "'ר "רבה אמ

 "פי יב"מ יר"פ הרוסה יוח"מי נס ששב

 םעו קלותו ןלובבו) 3 הפ הליעמ .ב"מ

 ד"מ ג"פ | תורמ | .(יכרב הבלה ןיאו םימכח
 .ק"ת ירבד לע ףיסומ

 תולהא ךא רכונ תורהמ רדס לכבו
 םש) יניק לע ונמנ ד"בו יבר ט"מ ח"יפ
 ,והורהטו (קפסמ האמוט וב ןיגהונ ויהו םוקמ

 ןתתימא לדוג תא ןיאור ונא הזבו
 פ"עאש רודה לודגל םג םינפ ואשנ אלש
 ובר תיתיירבבו תותפסותב יבר תוכלהש
 רואמ טעמ הנשמב ויתוכלה לבא דואמל
 תומוקמ ינשב ךאו םימכחכ הכלה מ"כבו
 ,וירברכ הכלה

 וניצמ ארמגב תומסרופמה ויתוכלה
 ,הבתבב ,ש"ק .רבוסש גי תובלמ

 יה"הו-:יה"רל. ה"רפ-רקרז - +3. תבשבג
 .בייח עצמאב

 דחאו חמקה תא ןתונ דחא ,חי םשו
 םע קלוחו בייח ןורחאה םימה תא ןתונ
 תב

 םושמ אוהש רבד לכ :בל ןיבוריעבו
 .תושמשה ןיב וילע ורזגנ אל תובש

 ינש ןיב רייגתנש רג | ,גצ םיחספבו
 ,ינש חספ תושעל בייח םיחספ

 אל"'קוהז . :להא תבוסה הב הגיח
 | ,לחא הימש

 אמויבו
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 ץוח תיזכב ןירועשה לכ :טע אמויבו
 ,ןילכוא תאמוטמ

 יד הבי .ןןואש :.הבוס 3 לב הוסבו
 ,'וכו תומא

 ךרבמ ןחינמש ןמז לכ ןילפת ,ומ םש
 7 | .םחולע

 ,אצת רבדה רעוכמו ליאוה : רכ תומביבו
 הקזח יוה ינמיז ירתב רבוס :רס םשו

 ,ויבא לע קלוחו
 ןיחאה ןמ תונוזינה תב ,חס תובותכבו

 ,םיסכנ רושיע תלטונ
 רמואכ מ"ע רמואה לכ :ם ןישודיקבו

 ,ימד וישכעמ
 ,למובמ ולטיב ,גל ןיטיגבו
 ,ימד יכזב ךלוה ,גס םשו
 ,הנילעה לע רכומה .דו :נ .מ"בו
 ;תייס ,חועישי. ,די ם"בה
 ,הריסמב תינקנ תויתוא וע םשו
 םינש יפ לטונ רוכבה ןיא :גכק םשו

 ,חבשב
 ,השמחב תונוממ יניד :ג ןירדהנסבו
 רמוא יבר הליעמב דיזה ,גפ םשו

 ,התימב

 ,ןנוצב הפיטשו הקירמ | ,זצ םיחבזבו
 ,ןנברד הליל תונינא :ק םשו
 ,ןה החנמ ןברק םיצע :כ תוחנמו
 ץע לש ןאשעש תרש ילכ :חכ םשו

 .לוספ
 ,ילכב תושענ תוחנמה לכ :דע םשו
 עקרקל רבוחמב טחושה :ומ ןילוחבו

 ,הרשב ותטיחש
 ,ובורב קפפנש הררשה םוח :המ םשו
 ,תוסוכה תיבב אצמנש טחמ ,אנ םשו
 ,הרשב ףועב ךרי תטומש :זנ םשו
 .תורטשמ ץוח ןידופ לכב ,אנ תורוכבו
 אתפסותב םימעפ הברה רכזנ ןכו

 ,ירפסו ארפסבו

 :והוד:ינבה בח יפה

 ונמזב לבבב היה הישאי 'רב יחא 'ר

 .בע ןישוריקכ

 אישנה הדוהי 'ר

 םהינש יאחוי ןב ןועמש 'רב רזעלא 'ר
 היהו ,ליעל אבומדכ יב"שר לצא ודמל
 תבש ןתוקלחמ ,:רפ מ"בכ יברמ לודג
 יהל

 יבר ינפל רמא יאני 'רב רזעלא 'ר
  א"פ םיבז אתפסות אמסח ןב א"ר םושמ
 ,ב"ח

 אתפסותב יבירב רפקה רזעלא 'ר
 א"רו .יפוי 'רב י"רו יברש חי"פס תולהא
 .דולב יזפ לש ותונחב ותבש רפקה

 יב .םע .קלוח .הדוהי 'רב :ואתסוד 'ר
 ,(כ= ןיבהע

 וימיב היה .אתולג שיר אנוה בר
 ט"פ םיאלככ יבר םדוק רטפנו לבבב
 : ,ךיה

 וא מ"ר לש וימח ןב זוריז ןב עשוהי
 רמא ע"ר לש ונתח יאתופכ ןב עשוהי
 עמש יברו ,ע"ר םושמ ןיד יבר ינפל
 ..זמק תבשכ ותילט לשלישו וירבדל ףכית

 פוטבגב .החי וכלה .הדוהי 'רב יםוי 'ר
 יבג ןולבקתיאו וכעב םהינש | ויהו  ,,בס
 1 ע .,ה"ה ו"פ . תיעיבשב . אנומ .ר
 ןתוקלחמ .:ביק םיחספכ יברל םירבד
 תורשעמ ימלשוריבו ,,גי הציב  ,,חי תבש
 ןיסינכמ ויה הדוהי 'רב יפוי 'רו יברא"פר
 ןתוא האר תוגגה ירוחאל הלכלכה תא
 םכיניב המ ואר ל"א יאעלא 'רב הדוהי 'ר
 ,'וכו םינושארל

 ,וטק תומביכ ונמזב יאמיס ןב יסוי אבא
 = ינפל דומלל יבר אבשכ ילבבה ףסוי

 וידימלת יריחבמ היהש םש ואצמ ש"באר
 , ,,חי תוחנמכ

 'פ וניזאה ירפסב אנינח רב בקעי 'ר
 תוכלהב שפשפנו אב יברל רמא ףורעי
 | ,הרולח ולעי אלש ליבשב

 /,גי הגינח .ןתוקלחמ (אנתה) קחצי 'ר
 ְ ,זכ 'הלוגמ

 דולב יבר םע בשי ריאי ןב סחנפ 'ר
 :] ןילוחבו | ,חי"פס תולהא אתפסותכ
 ,הוכיראב ןמקל איבנ רשאכו

 ית



 אישנה הדוהי 'ר

 לודגח :אמרפ .'ר לש ב"ב :אטרפ"'ה
 ד"ב חכ המ כ"א יברל רמאש .ק תובותכב
 ,השעמה תא יבר ריזחהו הפי

 ,ד"ה ז"פ האפ ןייע ונמזב אפירפ 'ר

 רמא : גנ הדנב רזעלא ןב ןועמש 'ר
 : .ירבדמ וירבד ינא האור יבר וילע

 וחקלש םהמ שיו םילודגה  וידימלת
 .הנשמה רודיסב קלח

 ימלשוריב וניצמ לאומשד הובא אבא
 ר"פר מ"בו ,יברמ לאשש וה"ס ג"פ ה"ר
 יברל לבבמ חלש :ןכו ריב 8
 תולרבה רדס וניבר ונדמלי ,גק םיחספכ
 ,ךאיה

 הוה יבר תיב לש לבג לואש אבא
 הימשמ לואש אבא ,חל הדנבו ,,דל םיחספכ
 ,יברד הימשמ ל"צו ברד

 תוכרב יבר םשב אחא רב אבא 'ר

 םיאישנה לבש עודי ךא ד"ה ג"פ ו"הר א"פ
 י"ר לע .יאקו ,יבר םשב ימלשוריב ןיארקנ
 ,האישנ

 יברד ארומא היהו לודגה ודימלת ןרבא
 תומביבו ,: חכ-א"ה ד"פ תוכרב ימלשוריב
 ל"א יברד הימקל .המבי 'איתאש :הק
 איהה ,וס הדנ ןכו ,הקדב קופ ןדבאל
 ליז ןדבאל ל"א יברד הימקל יאתאד
 ,ושמשמ ומכ היהש ןיאור ונא הזמו ,ההעב
 יבר ללפתה א"פ ןיבא ר"א :זכ תוכרבו
 .ס"קד תסרגכ ןדבא ל"צו 'וכו

 תוישעמ רפסיש וניצמ אדבז רב אבא 'ר |
 לבקש רשפאו ,ח"ה א"פ תוכרבכ יברמ
 ,ובר אנינח 'רמ הז

 רזג א"פש רפוסי .דכ תינעתב ,אפליא
 הימק תיחנ ארטמ אתא אלו אתינעת יבר
 ודימלתו .,'וכו יפלוא הל ירמאו אפליא
 'רד אתיינתמ לכש ראפתה הזה לודגה
 תינעתכ הנשמב ןיזמורמ איעשוא 'רו אייח

 ,.אכ
 היה םפא 'ר

 יבר תריטפ רחאו
 ,: גק תובותכב

 ,הדהע"פ ר"בכ | ורפוס
 הבישיה ישארמ היה
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 : טל ןיטיגב אוה ןכ יבר רמא ישא בר
 ,יבר רמא ישא ר"א אנינח ר"א ז"רא

 יסא ר"א אריז ר"א ל"צו ם"מ אוה לבא
 ף"ירה תסרגכ יבח.  רמא אנינח  ף"א
 ,רורב הזו ,ג"ס ב"פ תומביב ש"ארהו

 ןמזב לודג רישע היה םיינוב ןב םוינוב
 ןבל םוקמ ונפ ל"א הימקל אבשבו יבר
 אידומ יברל רגשו : הפ ןיבוריעכ הנמ האמ
 ,גפ ןיבוריעב הסואנ ןמד אסדנוק

 נ"פ תינעתכ ומשפ /'אנהכ רב :ןוב ?ר
 ךא ונמוב וא ודימלת היהש אלו | ,ר"ה
 ראובמכ םינושארהמ תולבק ודיב היה
 ,וכרעב

 תערלו ,יברד לודגה ודימלת ארפק רב
 היהש הקזחה דיל ותמדקהב םב"מרה
 יב" יניעב  ב"כ/'ילודג 'חיהו (יבר לשידבמ
 ,.במ םיחספכ עמשמ יאמ יבח ולאשש דע
 ןושל יאמ יברל שריפש :אנ םירדנב ןכו
 ל"א: ,םנ ריזנכו (המוז =< לבת בש הבעות
 ול רהפ יברו ,תיעיבר הנשת לא יבר
 ,וכרע ןייעו :ונ תוכרבכ ומולח

 'גהב  אבומ  יברד "בב היה יאפיב "ה

 ,הקזחה ריל םב"מרה תמדקהל ר"בארה
 תמאב יכ ול הדומ יאדוב םב"מרה םגו
 ,יבר ןמזב היה

 תבשכ יבר ינפל בשי ןינוז ןב םותייב
 וה ח"פ

 ןב יי "חמ  התחאש רגב ראיתם נב
 ויהו (רבדל ולכו אלש) םימלא ויהש אדגדוג
 םהילע םימחר שקב יברו יבר ינפל ןיבשוי
 הרותה לכב ןיאיקב ןהש ןאצמו ואפרתנו
 ןבו :י*ר : ףרע :ןייעומ ,,ג .הניגח  אבומהב
 ,אדגדוג

 ;היחפ/ תובגתב' בח" רמא ה
 אוה ס"לבו :גפ ב"ב .יברמ יעב ללה

 ;ג"ה .ןטוחדבע
 וטלשוריב . םלוור הד יחי רבי ללב

 םישלשב דגב ול היהש א"ה ט"פ םיאלכ
 םיאלכ וב אצמ יברו יברל היבהיו אוביר
 דעו השמ תומימ רמא ,טנ ןיטיגבו ,ופרשו

 פר
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 ,א"מב הלודגו הרות וניצמ אל יבר
 אוהו ב"ה ג"פ הדנ יברל לאש אגוז

 ךב יברל.:רמאש :: רסק. ב"ב "רכזנה ןינוז
 ,וז המוא לש וגהנמ

 הדועסב בשי אייח 'ר לש .ונב היקזח
 ,חל ןירדהנפכ ינב וארק יברו .יברד הימק
 .וכרע ןייעו

 וארק יברש יברד רבחו דימלת אייח 'ר
 ,; חפ תוחנמכ יתצע שיא קחרמ ץראמ
 ,יגע ןיבוריעכ יבר ןחלש לע ךמוס היהו
 אייח השעמ םילודג המכ וילע רמא יברו
 אדעו תיבל ןיפנכנ ויהשכו ,: גק תובותככ
 םינפל הבור אייח 'ר  םונכי יבר .רמא
 וחלש יברו ,ג"הס ט"פ םיאלכ ימלשוריכ
 יברו ,: הכ ה"רב בט ןיעב שרוחה שדקל
 וילע רמא יברו ,: אי תוירוהכ הינימ יעב
 םתאש רודה ירשא יסוי רב י"ר  לעו
 והשרה יברו ,: זדחא"ה ר"פ הליגמב וכותב
 ןתחתה יברו ,.ה ןירדהנסכ ידיחיב ףא ןודל
 ותכראה" רפכוא ₪ בטי"ותופותפכבי תלה = םע
 ,אייח 'ר ךרעב

 יברה . ּה"בב היה .אסיב ;רכ.- אמח, 'ה

 ,הקזחה ריל םב"מרה תמדקחב אבומדכ
 רפסי ,חל תבשב אנינח 'רב אמח 'ר

 ךא ,'וכו א"קמל יברו אוה רחאתנ א"פש
 יתרחאתנ א"פ ל"צש וכרעב ייתראב רבב
 ,א"ה ג"פ תבש ימלשוריכ אבאו ינא

 ,זט :ומ הכוס יבר רמא ןנח 'ר
 לודגה ודימלת אמח רב  אנינח 'ר

 סונינומנא אבשכ ומע היהש | ביבחהו
 אמח רב ח"רו ,:י ז"עב יבר ינפל דומלל
 םא ילע יתויי ז"ה ב"פ הדנ רמאו ראפתה
 םא איצומ יתייהש השעמו השעמ לכ אל
 תורעשכ הכלהל יברמ ותוא יתעמש אל
 :זנ ןילוחבו ,םימעפ 'ג השעמלו ,ישאר
 ותריטפ םדוקו ,יבר יל  ריתה הז ח"רא
 תובותככ שארב בשי אמח רב ח"רש הוצ
 ,וכרעב :יתכראה" רבבו נק

 שפהשכ הסקה בי"ב (/אששמ הדוהג
 היתבתכ אנא ואל ויבאל רמא יברד הירב

 אישנהו"הדוהיער

 ,רה"שלמ ךלכ יבר ל"א אטייח הדוהי אלא
 יברש הבר ארפס היהש ןיאור ונא םשו
 בתכ רשוימ המכ םילהת רפס לע רמא
 אטייח הדוהיש ל"א הירב ש"רו הז
 ;ובתכ

 הדועסב ביתי אייח 'ר לש ונב הדוהי
 ,,חל .ןירדהנסכ .ינב .וארקו יברד הימק

 :אפ ק"בכ ודימלת הסוקנ ןב הדוהי
 שריפ : אי ב"בו ,רודה לודג רבכ זא היהו
 ,יבר ינפל

 ,וי אמוי יבר רמא יול ןב עשוהי 'ר
 'וכו יבר ךלה א"פ ,ומ תבשב רפסי ןכו
 ,יבר ינפל אב השעמ רפסי ,זכ תובותכבו
 ,ותבישיב היה ס"לבו

 םימי לוע היהשכ רוע הכז ןנחוי 'ר
 3 םיחספ שרופמכ יבר ינפל בשיל
 תא שמישש ומצעב י"ר ריעה ,דנ ןילוחבו
 ירחא בשיש :זלק םשו ,הרימעב ךא יבר
 ראפתהו ,יברד הימק ברד ירוחא ןרוש 'זו
 היתועבצא אזחש ןיגב אתיירואל הכזש
 הציב ימלשוריכ הידיד ןוקיגלוג ןמ יברד
 בה ה"פ

 ..גי םיחספ יברמ לאש האקוקח ןנחוי
 ה בב: ודימלת. םרמע  :ןב :ןתנוי

 ורוולוטו עלב+ ןתנ:'ר יפרג יול ן"עבו
 .ןתנוי

 תפרגל) : טצ םיחבז יבר רמא ןתנוי 'ר
 .(ַא"ס

 ל"א יברו יברמ יעב לואש ןב יסוי 'ר
 יתדבא יל תרזחהש םימשל התא ךורב
 תבושויבהו>רמא ;ש"ב יסוי 'ר ,:בנ ן"עב

 ה"רי" קוב רי: הציב  ,,אפ : ןיבוריע ב
 אתיא תומוקמ הזיאבו ,,בכ ק"ומ ,,ל ,דכ
 ,יסוי 'ר .אוהו לואש רב יסא 'ר  תועטב

 יבר הוצ : גק תובותכב | ,ינפח  ףסוי
 ןועמש | ,ינפח ףסוי רמאו ותריטפ םדוק
 ינושמשי םהו ייחב ינושמש םה יתרפא
 הדב"פ .ר"שבו ,יבר םדוק רטפנו ,יתומב
 םש ורמא ותוא ןיאור ויהש מ"בבש ורמא

 ךוראה ףסוי ארקנ םשו שודקה וניבר

% 



 אישנה הדוהי 'ר

 תבשי ,: רמי תוכרב/:יבר!:רטא" אנ קמ
 הגינח ימלשוריבו | ,,גיק :דפ בכ"ב =; טל

 מ"פ יב"ב |" ,בי"ה ב"ש ןישוחימ
 ',ו"ה

 רודה לודג היה אחא רב בקעי 'ר
 השעמ -ורמאש בכ  קירטפיוהיבמפן וב

 ,יבר ירודה :לודג' ,ויבא תמש "הודה ילוהמב
 לודג .ד"או ,אחא רב: בקעי 'ר < ,ומעש
 םידינבו :,יבר ,ומעש יאהא הבס ירייה

 ,יבר רמא א"ביר +ונ
 רי"פ תבש ימלשוריב םיתרפעמ בקעי

 ,יבר םשב םיתרפעמ בקעי אינוח 'ר ג"ה
 בקעי םשב רמא | אינוח 'רש הנוכהו
 ,יבר םשב רמא אוהו םיתרפעמ

 ארקנ רשאכ וא ימידבא רב קחצי 'ר
 ודימלת היה הבור קחצי 'ר :ימלשוריב
 ,וכרעב תוכיראב יתראב רשאכו יברד

 רבח דימלת היה יסוי 'רב לאעמשי 'ר
 רמאו ,: הק תומביכ ותבישיב בשיו ,יברל
 ,.אנ תבשכ אבא רמא ךכ יברל דימת
 וניצמו  ,הכ  הדנ ומ זיעה ץ המנתוממו
 ןכו ,.םיק :גיק תבשכ ונממ יעב יברש
 ונדמלי יברל  לאומשד הובא חלששכ
 ךכ ול חלש ךאיה תולדבה רדס וניבר
 ,.גק םיחספכ י"רב .לאעמשי 'ר .רמא
 ונל רומא יבר ול חלש יר"ביר הלחשכו
 ךיבא םושמ ונל תרמאש םירבד  'גו 'ב
 םירבד השלש יברל הוצו ,: חיק םיחספכ
 וינע אוהש וילע רמא יברו .:ביק םש
 יםוי רב | י"רו ;ו"פסי/א"פאיר"הקב אמ
 םדוק םג הנושארב רעוה תיבל סנכנ היה
 ןיאור ונא הזמו ,ג"הפ ם"פ םיאלככ ח"ר
 שוריפב וניצמ לבא ול רבח ומכ היהש
 ןכו  ,וינפב '?יבר, > וארקש . ופי ןיבורועב

 לאעמשי ינא ןרבאל רמאש : הק תומביב
 לבא ,"יברמ,, הרות דומלל יתאבש י"רב
 םש רמא רשאכ ובר היה אל תמאב

 יכו רמא אלו ? םיהלא "ךבר,, יכו ןדבאל
 ןז"ה.ו"פ ק"בכ" יבר םדוק רטט רנו
 ,וכרע ןייעו
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 ינפל ריעה לאירתס ןב לאעמשי 'ר
 ,: זנ תורוכבכ יבר

 ינפל ןידמל ורמאש לודגה וודימלת יול
 יעב " ו רי "ןיררהנסכ ברש יולי םופבה
 תוברב ברל "ביתוא ',,זק" תבשב "בפ
 הימק לייטמו יבר הימק הדיק יוחאו ,,טמ
 ,מ "תומביבו ' ,,גנ"" הבוסכ ""יניכס "ינשתמ
 ןיאש ינא המודמכ ל"א יברל השקהשכ
 יכר רמא : ל םיחבזבו  ,ודקדקב חמ ול
 הילולהב היהו ,המכח ירבד לאשש וילע
 חלשו = ,(ח :תובותככ "בפה היקב שחל
 םיחספכ ינגמ רסילת רב ארכיש יברל
 ינארה יבר ולאש ילבב היהש ןעיו ,,זק
 ביתכ ,ונק תבשבו ,,בע ןישודיקכ םיסרפ
 ונמו יבר פדק תירמא יולד .היסקנפ לע
 ,שודקה וניבר

 ירופיצד איחבמ שיר אליש רב  ןתנ
 4 חנ : נ ןילוחב יבר ינפל דיעה

 לבבל "אבשכ \ אנ ןילוחב ..ארע בר
 היה תויסנכ ריטפמ אוהש ייבאל רפיס
 'רג ...הארופוצ  ה"רו . הבר .יברמ הלול
 השעמ תאבו וינפל ןיבשוי האדמ יסוי
 הדוהי 'ר אוהש י"שרפו 'וכו יבר ינפל
 רבכו האישנ י"ר ל"צ ם"לב ךא  ,אישנה
 יאקש רקיע ןיפחויה תסרגש וכרעב יתראב
 ,ובר היהש ןנחוי 'ר לע

 םישאר 'ב ול שיש ימ יברמ יעב ימולפ
 ,אתמש ךלע לבק יא ילג םוק ל"א --
 אקוני יל ריליתיא ל"א ארבג אתא יכהדא
 .זל תוחנמכ םישאר 'ב היל .תיאד

 ויה וינב ינש ,םולובורטסיא ןבואר 'ר
 .ד"הס ט"פ םיאלככ יברד ידימלת

 '+" תודעפ קהבומה ."ודימלת חיה 3
 יבר ינפל בשי ברש ,דנ ןילוחב ןנחוי
 ןיקוקז יקפנש : זלק םשו ,הנושארה הרושב
 ,יוכו\ .יפרר הימופל "פרר הדשופמ/הפד
 אמויכ יברר הימק ארדיס קיספ היהו
 יבר .יניעב -ב"כ "לרגתנ\ 2 דפק "פז דפ
 ,וטנ ןיטיגכ יבר יבד אנוינמב היהש דע

 יברל> תלוש היה: ל5בל23רב דב

 תורגא
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 ןייעו ,טס תובותככ תולאשו םולש תורגא
 | ,וכרע

 : ה. ןיררהנסב אנח רב הבר
 ,הבימס יברמ לבק ודוד .ח"ר תולדתשה

 רמאש ,זמ תבשכ ודימלת םונמור 'ר
 רונא לב "יהא .:ם.תומביבו  .,ובר התה יל
 'ר תא יבר רגישו -- י"אב התיה תחא

 תא חלש יבר ב"ה א"פ הליגמבו ,םונמור
 חבזמ ול תונבל םונינוטנאל םונמור 'ר
 ובהוא היה סונינוטנאש הלודג היאר הז םגו)
 .(האישנ י"ר לע יאקש םירמואהב אלו יברד

 הצר יברו יברד הייסא היה לאומש
 אתלמ אעייתסמ הוה אלו היכמסימל
 ,: הפ מ"בכ רעטצי אלש ל"א לאומשו

 ,:וס ןיטינ יבר רמא לאומש
 ,ינפח ףסויב ליעל יתרפא ןועמש =

 (יסוי 'ר לש ונב) אתפלח ןב ןועמש 'ר
 יברמ רטפאשכ ,מ ק"ומכ יברד ובהוא
 תבשבו ,ךברבילה היבנל ליז .הירבל .ל"א
 ונלכקה אל המ ינפמ יבר ולאש ,בנק
 יב היהש הפ "ד ררבו ,לנחכא ךונפ
 ,תב"שר ןהב הכזיש ידכ ןישירג ריקפמ

 ותונמקב דוע הכז שיקל ןב ןועמש 'ר
 הציב ימלשוריכ שודקה וניבר תא תוארל
 אלא אתיירואל הכז אלש רמאש ב"ה ה"פ
 ןיקיגלוג ןמ יברד היתעבצא אזחר ןיגב
 לק" תבש רמשב ךמאו ,הידיד

 םשב ארקהל יבר הכז המל
 .שודקה וניבר

 יניעב ילודנו בכ"ח אושנה :הדוהי 'ר
 חכתשנ טעמכש רע וידימלתו ורוד ינב
 "יבר, םתפ םשב ארקנ היהו יטרפה ומש
 יכ אוה ימ ועדי לכהו "הרומה,, רמולכ
 אישנה הדוהי 'ר םשבו +הרומ ודעלבמ ימ
 ןתנ 'ר םע קלוחשכ בור פ"ע ארקנ
 מ"ב ,,גס ןישודיק ,:גי ןימיג ,: הל תבשכ
 יכ ללכ הז ןיא לבא ,זמ הרומת ינ
 םע קלוחש :וכ ןיטיג :בל תבש וניצמ
 ,יבר םשב ארקנו נ"ר

 ,וניבר םשב םימעפ המכ ארקנ ןכו

 . י"עש

| 
 אישנה הדוהי 'ר

 אלש המ יעיבר םשב ארקהל הכז דועו
 ארקנ היהש ,ארומא וא אנת םוש הכז
 תבשב אבומ םעמהו "שודקה וניבר, םשב
 וניבר ךל וארק ט"מ יברל ולאשש :חיק
 הלימב יתלכתסנ אל ימימ םבישהו שודקה
 ןכו .וטנבא תחת ודי םינכה אלו -- לש
 הליגמב רפוסיו ,ג"פר ז"ע ימלשוריב אוה
 יבגל אתא םונינוטנא למשכ אי"ה א"פ
 אל ידידב ל"א יתרוזג | יזח ל"או יבר
 ? ךדירב תילכסיא ,ימוי ןמ תילכתסיא

 יפלאמ תחא איה וז הדמ תמאבו
 היה יברש פ"עא יכ | ,תורקיה ויתודמ
 י"פר םיחספ ימלשוריכ לודג םונתסיא
 אשמרב לכא אל אממיב לכוא היהשכ
 דע כ"כ הלדג הרותב ולמע היה כ"פעא
 : גי תוברבכ הלפתל יאנפ ול היה אלש
 יברל היל אניזח אלק ח"רל בר לאשש
 רב ל"א םימש תוכלמ הילע לבקמד
 וינפ .לע וידי ריבעמש העשב יתחפ
 ,םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ

 הכופכ ימשנ ןיתיש ךא םויב ןשי היהו
 םיחספכ הרהטב ןילוח לכוא היהו ,:וכ
 ראשבייטנו י"א רכב .בפסמ | :היהו  ,,דל
 יניד םתורוהלו תונקת םהל ןקתל תוצרא
 הרוהו ארפסוירל ךלהש ,ומ תבשכ הרותה
 יתפלתשב .זיבר-' רמא- וכ ה"רבו = ,'וכו
 הוה לבד זמ הדנבו * וכו \ םיה  יכרפל
 ןב ול שי םא לאש םש היהשכו דולב
 ל"או (דולב היהש ןופרט 'ר) קידצ ותואל

 ,הרושכ גהונ וניאש ןאכ שי ותב ןב ךאש
 וב רוזחי םאש וחיטבהו וילא יבר וארקו
 מ"בכ ,היב רדהו השאל ותב תא ול ןתי
 הירתאל עלקיא א"פש םש רפופי ןכו ,,הפ
 שי םא לאשו .(אירבבע .ריעב) ש"רב א"רד
 ןב ול .שיש .ל"או קידצ ותואל ןב ול
 ,יבר ותוארקל היכמסאו וארקו ןוגה וניאש
 דע אינוקל ןב יפיא ןב ןועמש 'רל ורסמו
 ,יבר תבישיב דמלו לודג םדא השענש
 ,לודגה וריבח ןב אוהש ולוקב וריכה יברו
 אחרואב אייח 'ר םע ךלהש :ה הגיגחבו

 כ



 אברוצ אכיא ירמא אתמ אוההל וטמ יכ
 ירמא היפא ליבקנו ליזנ אבה ןנברמ
 רואמו אכה ןנברמ אברוצ אכיא [והל]
 לזלזת אל תא בית ח"ר ל"א אוה םיניע
 לזאו היפקת -- אנא ליזיא | ךתואישנב
 םתא ל"א הינימ ירטפימ הוה יב ,הידהב
 ,ןיאור םניאו םיארנה  םינפ םתלבקה
 ,ןיארנ ןניאו םיאורה םינפ ליבקהל וכזת
 ןתענמ יתכלה אל ולא ח"רל רמא זא
 ,אתכרב יאהמ

 דע כ"ב הלודג וילע התיה ויתובר תמיאו
 ךירצ היהשכ ז"ה ו"פ | ןיטיגב .ורמאש
 ןנא :רמא (ּובְ) יסוי 'ר לע תושקהל
 ןילוח ילוח ןיבל ק"הק ןיבל םשכ אייבולע
 אלו .יסוי 'ר לש ורודל ונירוד ןיב  ךכ
 וילע םיקלוחה ירבדש .רמול םלועמ שוב
 ,ח"פ תוחנמ אתפסותכ וירבדמ  וקדצ
 חלששכו ,ט"פ הדנ ,אי"פס ח"פ .תולהא
 החלש איהו ש"רבאר וריבח תשאב רברל
 יב שמתשי שדוק וב שמתשנש ילכ ול
 אוהש הירבדל הדוהו ז"ע םעכ אל לוח
 .:רפ מ"בכ: ,הרותב ונממ :לודנ -היה

 דימת הארש דע כ"כ הלדג ותונתונעו
 תוחנמכ ומצע תלודגמ רתוי ותלוז תלודנ
 שיא קחרמ ץראמ ח"רל ארקש :חפ
 המכ יבר רמא :גק תובותכבו ,יתצע
 הירב ש"ר ל"א  איח השעמ םילודג
 לע סעכש המו ! ןיא ל"א + ךממ וליפא
 םידימלתל ונשי אלש יבר רזגשכ ח"ר
 הז :זמ ק"ומכ הנשו אצי ח"רו קושב
 הזב הבורכ .הנפפש יבטוה בבר טענה
 ,לארשי לכל

 יבר ורמא ג"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריבו
 ה"ר קילפ היה םא רמאו לודנ וינע הוה
 הלעמל ובישומ יתייה אכהל אתולג שיר
 חלששבכ בי"פס תומבי ימלשוריבו ,ינממ
 ברל יפיס רב יול תא : יאנומיס ינבל
 תביהי יתווכד ארבגנ ןוכייחב ל"א ןשרדלו
 ח'ר .ינב = ריהשכ הל ' טרההנמ בו כל
 וא הדועסב םוסביאו יבר לצא | ןידעוס

 1) אישנה הדוהי 'ר

 ישנה תיב דגנ םישק םירבד םהיפמ אצי
 םיצוק  ,ינב םהל רמא ובל בוטב אוהו
 םע אלפנה השעמה ןכו  ,יניעב ןיליטמ
 ,: אנ םירדנב אבומרכ יברו ארפק רב

 'גי רמג יברש רפוסי ,אמ םירדנבו
 ןוהנמ 'ז ח"רל הירמגאו אתכלה יפא
 ול רדהא ח"רו ןחכשו יבר שלח ףוסבלו
 :אוההו ,םהמ וחכשנ הששהו עריש 'ז והנה

 ךלהו יפא 'גיה לכ יברמ עמש ארצק
 יברל ח"רו ח"רל םתוא דמלו ארצקה
 התא ל"א ארצק אוההל יבר האר רשאכו
 רמא םנח לע אלו ,אייח תאו יתוא תישע
 יתוברמ -' יתחמל :הבהה =. :תופמ.יבר
 ירתוי .ידימלתמו יתוברמ רתוי  ירבחמו
 רמאש ב"פר תובא םירקיה וירבדו ,םלוכמ
 לכ םדאה ול רוביש הרשי .ךרד וחעוא
 ןמ ול  תראפתו הישועל תראפת איהש
 הרומחבכ הלק הוצמב ריהו יוהו ,םדאה
 :אב התא יאו םירבד השלשב לכתסהו --
 ןיע ךממ הלעמל המ ער ,הריבע ידיל
 רפסב ךישעמ לכו תעמוש ןזואו האור
 לכתסת לא כ"מ ר"פ םשו ,ןיבתכנ רפסב
 | ,וב שיש המב אלא ןקנקב

 רה"של קבאמ וליפא דואמ רהזנ היהו
 לכש רמול דימת ותעד היהו ,: רפק ב"בב
 ןה"ע ליבשב אלא םלועל אב תונערופה
 לע והרימעה ודימלת םרמע ןב ןתנוי ךא
 הבוטל | ןיוש לכה ויה זא ינמו תמאה
 רשפאו ה"ע אוה ימ | עדוי ימ יב ויניעב
 .תונהיל הצור וניא ךא רומג קידצ אוהש
 ,ח ב"ב רפוסי רשאכ הרותה דובכמ

 ןילוחב רפוסיש המ אלפנה השעמהו
 יאבו ריאי ןב םחנפ 'ר רבע א"פש ,ז
 קקפנ תאז עמששב יברו | ,יבר  םוקמל
 .ןה ל"א ולצא דועסיש ושקבו היפאל
 יל . ןיא .אתשה ל"א, ךא' ובה . נפש בחצ
 יכ ךא הוצמ רבדב ךלוה ינא יכ יאנפ
 ימרתיא אתא יכ ,ךבגל אנלייע אנרדה
 יתיינדוכ ןימייק הוהר אחתפ אוההב לעש
 ינאו הז לש ותיבב מ"המ ,רמא אתרווח

 רועפא



 אישנה .הדוהי 'ר 02

 היפאל קפנ יבר עמש ?ולצא רועסא
 והל אנרקע וא םרכמאש ל"או וריצפהו
 ךא דואמ ריצפמ היהו והל אנליטק וא
 יבר הכבו (ןלידבהו) והייניב ארוט הבג
 ,כו"כא לע ןתתימב ךכ ןהייחב המ רמאו
 אבומדכ לודג יכב לעב יבר היה תמאבו
 ,גיז"ע ,: ומ הגיגחב יבר לע ןושלה

 תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד היהו
 ינע שיאב א"ה ג"פ תינעת ימלשוריכ
 ,יבר ינפל אבוהו אטחש םידלי הרומ דחא
 ,הזה בולעה השעי המו רמא יברו

 םירישע רבכמ יבר ורמא : הפ ןיבוריעבו
 םש ס"שה ןוילגב אבומ ל"ירהמ ירבד האנ המו)
 רישע היה ומצעב יבוש ןעי ם"רהממ עמשש

 תא דמלל םירישע דבכל ע"א ליגרה ןבלו גלפומ
 תמחמ אלו ורשע תמחמ ךא ותוא ודבכיש םעה
 .(הרות לש הרתכב שמתשהל הצר אלש ותרות

 ןילוח רפוסי רשאכ הוצמל היתוביבחו
 כ"חאו רחא יקודצ ולצא דעס א"פש ,זפ
 םיעברא וא הכרב לש סוכ לוטי םא ולאש
 לקהל ךא היה ותמגנמ לבו ,לומי םיבוהז
 וינפל דיעהשב ןכלו םתוינע תא םיינעהמ
 לש הלע לכא מ"רש זורז ןב עשוהי 'ר
 תיב תא י"ע יבר ריתה ןאש תיבב קרי
 תיבו ויחא וילע .ורבחשכו  ,הלוכ ןאש
 אל ויהובא תובאש רבד השעי ךיא ויבא
 םוקמ ךאש ותונתונעב םהל בישה ושע
 לודג אוהש םושמ אלו) רדגתהל יל וחינה

 קרי חקיל ריתה ןכו | ,1 ןילוחכ | (םהמ
 ,ר"מ ו"פ תיעיבשב דימ תיעיבש יאצומב
 ,מ"מ חי"פ תולהאכ יניק םוקמ רהיט ןכו
 ול היהש ד"ה ג"פ הטוס ימלשוריבו
 רניד רפח םיתאמ ול היהש דחא דימלת
 וירבח ךא ,ינע רשעמ ול ןהונ יבר היהו
 םיתאמ ול היהיש והואלמו וב ואנקתה
 ורסחיש וידימלתל זמר יברל עדונשבו ,זוז
 ,וגהנמכ ול ןתנ כ"חאו דחא רניד ול

 ש"רל לאששכ רובכבו תחנב היה ורובדו
 ותוארל אב אל המ ינפמ אתפלח ןב
 ךינפ ונלכקה אל המ ינפמ רמא לגרב

 ךיתובאל יתובא וליבקהש ךרדכ לגרב
 ..בנק תבשכ

 דחא םדא אב א"פש רפוסי :ל תבשבו
 ךינבו יתשא ךתשא ל"או יברד הימקל
 אל .ותקרצו ותמכח בורב יברו | ,ינב
 התשתש ךנוצר ל"א ךאו ,וילע .םיעכה
 אצי ןיי םנכנ 'יפ) עקפו התש ןיי לש סוכ
 יצוצק ימייקש ףא הנהו .(ןרקש אוהש דוס
 לבל תוכהל םונינוטנא תוצמב) יברד הילע

 ותלפת התיה כ"פעא (י'שר ,וילע םידמועה
 םינפ תוזעמו םינפ יזעמ ונליצתש מ"רי
 ער רבחמ ער רצימ ער עגפמו ער םדאמ
 ומ ,תוכרבב ,'וכו

 םלועה תוגהנתהב הלודגה ותפקשהו
 םדא הברי לא רמאש םירקיה וירמאממ
 םופורטיפא םדא הנמי לא ,ותיב ךותב םיער
 םדא התשי לא ,,גס תוכרבכ ותיב ךותב
 םירדנכ רחא סוכב ויניע  ןתיו הז סוכב
 'וכו ריזנ 'פל הטוס 'פ הכמסנ המל ,:כ
 היהו רמאש ימ  ינפל יו"ג | ,,ב המוס
 ויבאמ רתוי ומא תא דבכמ ןבש םלועה
 הוה ןושלה רמא ןכו ,: ל ןישודיק 'וכו
 תוכרב בובזל המוד רה"צי | ,: גם ןילוחב
 ,,אס

 תוכרבכ האופרה תמכחב לודג יקב היהו
 הבוט הציב הציבכ אוהש לכ רמאש :רמ
 תא בישמ ץמוח : אפ אמויבו | ,הנמיה
 אבינאי לפנשכ :הפ ןילוחבו  ,שפנה
 אפוע לוקש יבר ל"א ח"רד הינתיכב
 ,טוחשו

 תומביכ עבטה תמכחב יקב היה ןכו
 אמויבו ,'וכו הנומש ןב והזיא רמאש :ּפ
 'וכו הנבל לש רומית המוד וניא :חכ
 רבלמ | ,תורוע יחוטשל מ"נ יאמל ---
 םיחספכ רוביעה תמכחב לודג יקב היהש
 רצ

 'רש המ אלפל אל תאז לכ ירחאו
 'ה חישמ וניפא חור וילע ארק | אייח
 וילע רמא ברו ,זמ"פר תבש ימלשוריכ
 שודקה וניבר ןוגכ (חישמ) אוה אייח ןמ יא

 ןיררהנסכ



 א קשר יהיה יח
------- 

 ,אי הליגמ וילע ורמאו :,  חצ ןירדהנסכ
 ליצו) םיסרפ ימיב  ,םתא יתירב רפהל
 םהל יתדמעהש | (רוזנעצהמ הנתשנו םיאמור

 רפוסיש דע ב"ב שרקתהו ,יבר תיב לש
 יברד אתביתמב חיכש היה והילאש וילע
 דופה ול הלגש :הפ מ"ב רפוסי רשאכ
 ,הלואגה איבהל | םילוכי  וינבו = ח"רש
 ח"ר לע יבר סעכשכ ג"ה ט"פ םיאלכבו
 והילא אבו םינש באכ זא ול היה יברלו
 ,יבר ןש אפירו ח"ר תומדב

 רתוי שדקתהל ךא התיה ותמגמ לכו
 חלששכ ,הפ מ"ב רפוסי רשאכ ,רתווו
 הב ןתחתהל הצרש ש"רבאר תשאל יבר
 השעש םיבוטה םישעממ ול החלש איהו
 הילע לבק !ןירופי ןיביבח ,רמא ש"רבאר
 ,אנרפצב עבשו אתרימצב תיש ,ינש רסילת
 ןירוסיה וילע ואב המ ינפמ הביסה רפוסיו
 הטחושל הואיבהש אלגע החרב א"פש
 יכב אקו יברד היפנכב הישירל הילתו
 אלו ליאוה ,ירטא תרצונ ךכל ליז ל"א
 השעמ י'"עו ,ןירוסי הילע ותיל םחרמ אק
 יברד היתמא אשנכ אק הוה א"פש וכלה
 אשנכ אקו אתשוכרכ ינב אידש הוה אתיב
 לע וימחרו ביתכ והניקבש הל רמא והל
 םחרנ םחרמו ליאוה ירמא  ,וישעמ לכ
 יברד ירוסי ינש לכש םש ורמאו ,הילע
 ווה יכ ה"פא ,ארטמל אמלע ךירטציא אל
 אריב אמייק הוה ארשממ אלנופ ירקע
 ,אימ אילמ

 ותואישנ תלחתב ותבישי פוקמ
 .וימי ףוסבו

 םירעש תיבב היה ר"בש רורב רבד הז
 יבר רחא ורמאש ,די ןירדהנס שרופמכ
 יבג :אל ה"ר ורמאש הזו ,םירעש תיבל
 אשואמ --- ןירדהנפ התלגש תוילג רשע
 עודיכו ,םירעש תיבל םערפשמו םערפשל
 הארנה יפכו אשואב בשי גב"שר ויבאש

 ,םערפשל ותבישי | קיתעה וימי ףוסבש
 ואבשכ ךא ,םירעש תיבב ונכשמ םש יברו
 ןויכ : נק תובותכב ורמא | ןירופיה וילע
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 אילרמד ירופיצל והוממא יבר שלחד
 ימלשוריבו ,אריוא םיסבו | (רהה לע תבשוי)
 יחש ג"ה בי"פ תובותכו ג"ה ט"פ םיאלכ
 הארנה יפכ יכ ,הנש הרשע עבש ירופיצב
 םוי דע ירמגל ןירוסיה ונממ ופרה אל
 םוקמש לבא ,.דק תובותכ חכומדכ ותרימפ
 ,םוקמ םישב וניצמ אל אירבטב היה יבר
 םירעש תיב ה"ד :אל ה"ר י"שרבו
 ןכו ,םונינומנא ימיב יבר היה אירבטבש
 יפר אהו"ה"'ר : ה"יהליגמב "'םותח ייבתכ
 ימיב אירבטב היהש הארנ ,הוה אירבטב
 הצרש ,י ז"עכ  דחי "ויחשכ - םונינומנא

 ,סממ אירבט ינבל ררחשיש

 היה יברש רמול הוב וקחדנ וניתוברו
 : ה הליגמב ןושלה ואצמש ןעי אירבטב
 יבר אהו,, יניא תוטישפב ארמגה השקמש
 רמול דואמ השק לבא | ,"הוה אירבטב
 םש ורמאש ארמגה ןושל לכ קיתענו ,הזכ
 םירופב , ..העימנ ,עטנ ,יבָר ו, חרא אש
 יברו ךירפו  ,ירופיצ לש הנורקב ץחרו
 בר ינתהו + םירופב העיטנ .עטנ יכיה
 תיישעב  רוסאש דמלמ מ"ויו -- ףסוי
 רסיברא רב יבר אלא ינשמו ,הכאלמ
 ('די םויב םש ןיארוקש ירופיצב היהש 'ופ) הוה

 יבר אהו יניא ךירפו ,עטנ ו"טב עמטנ יכו

 -- ?המוח תפקומ הירבטו הוה אירבטב
 ומוקמב וארקש) הוה רסימח רב יבר אלא
 רואמ השקו ,הוה 'ריב עטנ  יכו (וטב
 יבר אהו, תוטישפב ארמגה השקמ ךיא
 היהש ןשקמה עדי ןינמ "הוה אירבטב

 ץרתלו רמול קוחרנ םא וליפאו ? אירבטב
 ,סונינוטנא ימיב היה הזש 'םותו י"שר ירבדכ

 יבר עטנש העשבש השקמהל ןינמ לבא
 יברש םש שרופמ אלה ? אירבמב זא היה
 א"ר םכחהו  ,ירופיצ לש הנורקב ץחר
 רוריבב רמאי 93 רצ ב"ח ץולחהב למכרק
 לבא .אציברת ינב ינפלמ אצי האיגש יכ
 אלה ,והת ינדא לע ןיונב םש וירבד לכ
 הדגאב אלו הכלה רברב ןינעה  אבומ
 ארמגהו | ,ורבדי תודחב םימעפל רשא

 ךירפ
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 ,הוה הירבטב יבר אהו תוטישפב ךירפ
 םישודקה םהירבד ןיבהל ונא ןיכירצ כ"עבו
 ,םיתימאהו

 םכחה ןואגה ז"ע ריעה רבכש יתאצמו
 םירבה.וירבהש ןעיו ..,חי"פ /ב"חב :ר"ההב
 ,ל"זו  ,םקיתענ יניסמ  ןתניתנכ םיתימא
 המ"ס ויתובושתב שגימ ןבא ףסוי וניבר
 שרפי :חיק הבשב אק"ער ןוילגב .אבומ
 יסינכממ יקלח אהי רמאש יסוי 'ר רמאמ
 ,ירופיצב תבש יאצומבו .אירבמב תבש
 אירבטב המה תבש תלחתבש םע ונייה
 אירבמ יכ ירופיצב המה ימוי יקופאבו
 ירחאמו ימדקמו דחא םוחת ךות ירופיצו
 ישודיחב אבומ ןכו ,ונושל ןאכ דע תבש
 'ר רמאר אה לע :דק תבש אב"שרה
 תחא תואו אירבמב תחא תוא בתכ ימא
 תרסוחמש אלא איה הביתכ בייח ירופיצב
 אירבמ יכ | ןואנ יאה בר 'יפו | ,הבירק
 ו'כיא וניצמש המו) 1ל"ז תוכומס ירופיצו

 אירבטמ אוה לימ 'חי ירופיצל אירבטמש ב"
 יתש ויהש פ"עאש ןיאור ונא הזמ  ,(הנשיה

 תובורק ויה לבא רבד לכל תוררפנ תורייע
 אוה הליגמה תאירק ןינעל כ"או ,וזל וז
 קרי הל. ךומסה ה לכו /"'ףרכש - עורי:'ףבד
 ג הליגמכ תחא ריעל ובשחיו ךרככ
 ורמאש ארמגה טשפ קמוע וניצמ אתשהו
 ,עטנ 'ומב עטנ יכו הוה רפיברא רב יבר

 אהו יניא, ארמגה ריפש ךירפ אתשהו
 תאירק ןינעל יכ | ,"הוה .אירבטב יבר
 אירבטב ומכ התארקל יבר ךירצ הליגמה
 ינשמ ןכלו ,בשחת אירבט לע ירופיצ יכ
 ,אנידכ 'ומב הליגמה ארק יברש ריפש
 תמא הז ןללבע  עמנ " 'דיב עט ובו
 ..הרות לש התימאל

 ,ןיתונבו וינב ותשא

 ךאו ,םוקמ םושב הרכזנ אל ותשא םש
 ילודג םינב ינש ול הדליש ונל עודי תאו
 אלמש לאילמג ןבר היה לודגה ,רודה
 וניצמ אלש ףאו | ,תואישנב ויבא םוקמ
 ס"לב לבא ,ומע רמל ויבאש םיקמ םושב

 אישנה .הדוהי 'ר

 ,חצ ןילוח וניצמדכו ,ונממ ותרות לבק
 ל"א יבר.רב ג'הד הימקל ..אתאה ,אוהה
 תומורת ימלשוריבו ,'וכו רעיש אל "אבא,
 ,הובאל לאשו אתאש ןושלה אבומ ו"ה י"פ
 בור ול רסמ רשא ול ריקי ןבה ינשהו
 יבר היל .ינתמ דימת וניצמדכו ותמכח
 ,ידמ מ"ב ,: איק ק"בכ הירב ןועמש 'רל
 תבשב יברמ יעב ,,גי תוירוה | ,: בנ ז"ע
 ,: זפ אמויכ ויבא םע ותוא וניצמ ןכו ,.המ
 ויבא;יניעּב "ב .לוהנ .היהו .:רסק ב"ב
 ,: חפ תוחנמכ "לארשי רנ, וארקש רע
 ,ןמקל איבנ רשאכו םכחל ותוא הנימו
 ארמיז ןב יפוי 'ר רודה לודג םע ןתחתהו
 תובותככ זב"יר תב תא אשנ וינבמ רחאש
 ימלשוריב וניצמ הירב ש"ר תנותחו ,:דס
 (השא אישמ) בסמ הוה יבר ב"ה ה"פ הציב

 ןוהידי ירוחאל ןיחפממ ווהו הירב ש"רל
 ,רמא ןוהלק עמשו מ"ר רבע אתבשב
 הילק יבר עמש + תבשה הרתוה וניתובר
 ךותב וניתודרל אבש הז אוה ימ רמא
 קידוא -- קרעו הילק מ"ר עמש + ונתיב
 ןמ .מ"רד הילדק אמחו אתווכ ןמ יבר
 אתיירואל אנא תיכז אל ,רמא וירוחא
 - ,וירוחא ןמ מ"רד הילדק ימחר ןיגב אלא
 קיקבע .גבה.,: אנ .םורדנב ..אבומ .ןכו
 ארפק רבל ןימזא אלו הירב ש"רל אלולה
 ,'וכו

 אייח 'ר םע ןתחתהל יבר הצר ןכו
 ךא ח"ר תב יומ תא ונב רובע אשיל
 ,: בס תובותככ הרענה התמ ובל ןובאדל

 ןב רישעהל תאשנש תב ול היה ןכו
 ותבש עמשמ םשו ,אנ םירדנכ השעלא
 ,ונב ןועמש 'רמ הלודג התיה

 ,אכ ק"ומכ תב ול התמש וניצמ ןכו
 תיבב יבר לש ותב התמש ם"קד תסרגל
 םויה לכ שרדו דמה"בל םנכנו םירעש
 והלוכ

 'רד .ותב ןבל תאשנש תב ול היה ןכו
 הפ מ"בכ (אנשיל דחל) ןופרט

 םשב ןב ול היהש וניצמש המ לבא

 ץבעי



 א שעור ריד

 ,ה"פ אטוז א"דכ ע"גל יח סנכנש ץבעי
 ינבמ ץבעי םש ל"צש וכרעב ונראב רבכ
 ,ש"ע הדוהי לש וינב

 הנושארה ותשא וילע התמ הארנה יפכו
 מ"ב וניצמדכו םירעש תיבב רוע והויהב
 תשא תא אשיל הצרו יבר חלשש :דפ
 םינש רטפנ אוהש עודיו ש"רבאר וריבח
 וילע  לבק "יבר יכ"' ,יבר םהוק ובה
 אפרתנ כ"חאו כ"חא הנש 'גי ןירוםי
 התצר אל איה ךא ,ליעל אבומדכו
 שמתשי שדוק וב שמתשנש ילב ל"אש
 שרופמכ תרחא השא אשנו !לוח וב
 ..גק תובותכ

 .ותריטפו ותאוצ

 תא שודקה וניבר הוצ םירבד העברא
 ינצילד םושמ ביצנכשב ורודה לא ,וינב
 ר"א תימרא תטמ לע וָּבשת לאו ,ווה
 בסנית אלדר ד"או ש"ק אלב ינגית אלד
 סכמה ןמ ךמצע חירבת לאו --- אתרויג
 ורמא ,בע ןישודיקבו ,: ביק םיחספכ 'וכו

 אכיא אינמוה רמא יברד הישפנ חנ יכ
 'ר והניתמשו ,איה יאנומע הליב לכבב
 הב שי הבהא רב ארא ,הישאי 'רב יחא

 -- וניבא םהרבא לש וקיחב בשוי םויה
 .לבבב הדוהי בר דלונ םויה

 תוכיראב ותאוצ שרופמ ,גק תובותכבו
 ,ךירצ ינא .ינבל רמא ותריטפ תעשבש
 דובכב ורהזזו םהל הוצו ולצא וינב וסנכנ
 ךרצוה ןכלו םמא התיה אלש םש ורמאו) םכמא

 ןחלש ,ומוקמב קולד אהי רנ ,(ז"ע תווצל
 תעצומ אהת הטמ ,ומוקמב ךורע אהי
 םה יתרפא ןועמש ,ינפח ףסוי ,המוקמב
 םהו  ,יתומב ינושמשי םהו ייחב ינושמש
 ףוסבלו  ,ותרובקב וקסעתי םהש ורבס
 אמלעל ותנוכש וניבהו יבר םדוק ורטפנ
 ,יתאד

 ימכח תוארל ךירצש רמא כ"חאו
 ינורפסת לא ל"א ולצא וסנכנשכו ,לארשי
 םישלש רחאל הבישי ובישוהו תורייעב
 לאילמגו ,םכחה (היהי) ינב ןועמש ,םוו
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 ,שארב בשי אמח רב אנינחו אישנה ינב
 הכוב אוהש ואצמו ולצא םסנכנ אייח 'רו
 םייקל לוכי יניאש) תוצמו הרותא ל"א --
 רטפנ ח"רש םש א"י ךא ,הכוב ינא (דוע
 ,ש"ע .ח"רל רקבל ךלה ברו בר םחוק

 סנכנ ךירצ ינא ןטק ינבל רמא כ"חאו
 ,המכח ירדס ול רפמו ולצא ש"ר

 סנכנו ךירצ ינא לודנ ינבל רמא כ"חאו
 תואישנ ירדס ול רסמו לאילמג ןבר ולצא
 הרמ קורז ,המרב ךתואישנ גוהנ ינב ל"א
 ,םידימלתב

 ןגבר ורזג הישפנ חנד אמוי אוההו
 רמאד ןאמ לכ ירמאו ימחר ועבו אתינעת
 אוה ךא .ברחב רקדי יברד הישפנ חנ
 רעצמ אק היהו םייעמ ילוחמ הברה לבס
 לכב ןילפת ץולחל ךירצ היהש הברה
 רעצמ אקר היזח יברד היתמאו ,העש
 תא םינוילע ופוכיש ר"י הרמא אבוט
 ,ףרה ילב וללפתה ןנבר לבא ,םינותחתה
 ויתועבצא רשע שודקה וניבר ףקז זאו
 ךינפל יו"ג עש"בר .רמאו הלעמ יפלכ
 אלו הרוהב יתועבצא רשעב יתעגיש
 אהיש מ"רהי ,הנטק עבצאב וליפא יתינהנ
 אבי הרמאו ק"ב התצי  ,יתחונמב םולש
 הכילשהו ארגיאל התלע היתמאו ,םולש
 ללפתהלמ ןנבר וקתשיאו אעראל אזוכ
 רבל ןנבר ל"א ,הרהטב ותמשנ התציו
 הישפנ חנד היחבשא לזא ןייע ליז ארפק
 הירוהאל היערק היררהאו הישובלל היערק
 ןוראב וזחא םיקוצמו םילארא רמאו חתפו
 הבשנו םיקוצמה תא םילארא וחצנ ,שרוקה
 ןותא ל"א % הישפנ חנ ל"א ,ק"הרא
 והודפסו ,אנימאק אל אנאו ותירמאק
 ךליאו ןאכמ םויו הליל | ,םוי םישלש
 אוהה ,שדוח 'בי דע אממיב ךא והורפס
 ,ותריטפ םוי שרפמ י"שר) היתבכשאר אמוי
 ךא רטפנש םויב שממ ןיאש י"שר תנוב הארנו
 הנשב וב תמש םויל ועיגהו שדוח ''ביה ומלשנשב

 לכ הרמאו ק"ב אקפנ יברד (דקתשאד
 ,בה"עה ייחל ןמוזמ יברד היתבכשאב הוהד

 אוההו
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 ודיפפהב היה הנשה לכש םבוכ אוההו
 רעצ בורמו ,אתא אל אמוי אוהה ךא
 התציו תימו אעראל לפנו ארגיאל קילס
 ייחל ןמוזמ םבוכ אוהה ףא הרמאו ק"ב
 ,בה"עה

 רמפנש ג"הס ט"פ םיאלכ ימלשוריבו
 םויה ךראתנש לודג סנ השענו תבש ברע
 ,ש"ע

 רחאל םג ןכו וייחב היה רוהמו שודק -
 רחאל םגש םש וילע רפוסי רשאכ ותומ
 ןבלו) ותיבב ש"ע לכ אב היה ותריטפ
 השיקה א"פו (רבד םוש ותיבב ונשי אלש הוצ

 היתמא ל"א תחא הנכש תלדה לע
 אל בוש עמשד ןויכ ,ביתי  יברד יקיתש
 םיקידצ לע זעל איצוהל .אלש ,אתא
 ,םינושארה

 השודק הלמבש ורמא יבר רטפנשכו
 א"ה ג"פ תוכרב ימלשורימ איבמ םש 'סותבו
 ונייה ,םויה הנוהכ ןיא ורמא יבר תמשכ
 יאק םש תמאב לבא ,ול םינהכה ואמטנש
 םיאלכ ימלשוריבו  ,ודכנ האישנ י"ר לע
 רבקנ דחא ןידסב ןירמוא שי ג"הר מ"פ
 הלטב יבר תמשב ורמא הטוס ףוסבו .,יבר
 רבקנו ,תורצה ולפכוהו אטח תארוו הונע
 ,: גק תובותכ שרופמכ םירעש תיבב

 ,שודקה וניבר ייח ינש
 םישש דע וימי" ורצקיש םימכחה ןמ שי

 תמאה ךא האממ רתוי וימי וכיראיש שיו
 עינהש רורב הזש ליעל ונראבש ומכ
 ,ןאכב םירבדה ליפכהל ןיאו  ,םיעבשל
 '5פ ןירדהנס ימלשוריה ךא ןאכ איבנו
 מב"שר ינת םש ורמאש ג"ה ןיקנחנה
 םימכח ונמש תודמ עבש ולא רמוא
 'ר ,וינבו יברב ומייקתנ םלוכ םיקידצב
 םימכח ורמאש תודמ עבש לכ רמא ןנחוי
 רויאוה לבד לאוה לבה -ןאמ /יםפב 'זיה

 אוה יבר אוה והבא ר"א ,אישנה הדוהי
 לעב ןואגהו ,וניבר אוה אישנה ןדוי 'ר
 ישקמו ימלשוריה איבמ גי"פ ב"חב רה"וד
 ל"צש היגהל הצורו תוישוק המכ וילע

 יבר לש ונב לאילמג ןבר ןב האישנ הדוהי יבר

 ימלשוריה שרפל לכונ לבא | ,ןוניתובר,
 איסנמ ןב ש"רש עוריכ ,םושפה םשפ פ"ע
 לכש .ריעה .אוהו  .יבר לש : ורוד ןב היה
 ,וינבו יברב (דחיב) .ומייקתנ תורמ עבשה
 ונב ג"ר םגש דיעהל לוכי היה אל לבא
 יברב רמא ןכלו הביש דע םימי ךיראה
 'ר לבא .תודמה לכ ומייקתנ דחיב וינבו
 ךיראה אל ג"ר ונבש ויניעב הארש ןנחוי
 אב ןכל ויבאכ םכח היה אל םגו םימי
 ,יברב | (ךא) ויה תודמ עבש לכ רמול
 ומכ היה האישנ י"ר םג יכ) יבר ןאמ שרפמו

 ,אישנה הדוהי 'ר אוה יבר אוה (י"וד ובר
 י"ב םגש רפסי רחואמ היהש והבא 'רו
 לכ .ומייקתנ וב םג ינר דכנ האישנ
 ,תודמה

 ל"זחורמאו ,תמ אל שודקה וניבר ךא
 הפצי םולחב יבר האורה :זנ תוכרב
 הארנ יכ םולחב דבל אל לבא ,המכחל
 לוכי יבר תנשמב הגוההו ,ץיקהב ותוא
 ,המכחל תופצל

 לאילמג ןבר ןב האישנ הדוהי יבר
 ,ה,לש.רנה

 רשא ללה יאצאצל ןורחאה היה אוה
 הרותה רזנ םגו םילשומ טבש םריב וזחא
 ןירדהנפה שארו  אתביתמ שיר  תויהל
 .לכל תונקת ואצי םמש לעו םהמ רשאו
 דוע בשחנ היה אלש פ"עאו ,לארשי
 םימיל ונממ | םינקזה םג יכ הז | ,אנתל
 םה םג ,יבר רודל ובשחנ טעמכ רשאו
 רב ומכ ,םיאנתל דוע םיבשחנ ויה אל
 רבכ הנשמה יכ | ,םהירבחו יולו ארפק
 תותיירבה ירדסמ רוד היה םרודו ,הרדסנ
 אנתל ןיבשחנ ויהו הנשמה תא םישרפמה
 ףא האישנ הדוהי 'רו ,דחי .םג ארומאו
 היה לבא םיארומאהל ןושארה רודב היהש
 הלודגה ותנקת י"עו ,אוהה רודה לכל שיר
 הנשמב ומש רכזיש הכז ןמשה תא ריתהש
 ,האלה ראבנ רשאכו

 הלודג איבוברע הלפנ וייח ימי ינשב
 דצ הנשמה יכרד רפסב ,רודה ימכח ןיב

 ו



 יבר לש ונב לאילמג ןבר ןב האישנ הדוהי יבר

 כקת ךרעל רטפנ יברש רמאי 3
 רמאי ימלשוריה אובמבו ,חסקתת א"גד
 טכרת ךרעל רטפנ האישנ הרוהי 'רש
 האמכ יבר רחא רטפנש ונייה תורטשל
 לודג תועט העט הליחמבו  .םינש רשעו
 האישנ | הרוהי 'ר ודכנ םג רטפנ זאש
 .ןנחוי 'ר דימלת היהש ימ. ינשה

 'רש רמאי 318 דצ ב"חב ץערג םכחהו
 רטפנו הנש םישש ךלמ האישנ הדוהי
 תועמ הזו ,תורטשל בצק ,םרפסמל 0
 ואוכמב) ןנחוי 'ר רבכ רטפנ זאש רומג

 ירחאש רודב היהש (ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב

 לכ תא איבהל ונל רתומלו ,האישנ י"ר
 ,והות ינדא לע םייונבה םהירבד

 יטאל להנתנ ונתכאלמ לגרל ונחנאו
 הנה .תמאה רוקממ רואל תמאה איצוהל
 תבישיב דומלל האישנ הדוהי 'ר הכז ם"לב
 וניצמ אלש ףאו ונקז שודקה וניבר
 וניצמ אל םג לבא ,פ"אפ ותא רבדיש
 ונל הראשנ אל יכ ג"ר ונב םע רמלש
 וניצמ תאז ךאו ,םנמזב תובישיה תוגהנתה
 םלוכ טעמב ויה ייברד ידימלת ילודג לכש
 ,יולו בר אנינח רו ח"ר ומכ | םיילבב
 םע ןכ אל דימת ירטו ליקש םהמעו
 .י"א ינב וידימלת

 פ"עאש (ב ללה ךרעב ונאבה רבכ הנהו
 וניצמ ויחא האישנ הדוהי 'רמ ריעצ היהש

 לודגה ויחא ש"כמ ,יברמ יעבש : גפ ב"ב
 ויבאמ לבקש שוריפב וניצמ לבא ,ונממ
 'רש אי"ה א"פ הציב ימלשוריכ ג"ר
 תעמש אישנ ןדוי 'רל רמא הבר איעשוה
 השיחלב יתעמשש םשכ ל"א -- ךיבאמ
 | ,'וכו

 םיבר םימי ךיראה אל ג"ר ויבא הנהו
 הברה ותוא וניצמ אל ןכלו יבר ירחא
 םינש רשע ךרעל רטפנו ,רודה ימכח םע
 ,תורטשל ריקת ךרעל ונייה  ,יבר רחא
 ויתונש רחבמב זא...הוה \ הדוהי ,"רונבו

 ונרמא רשאכו ,הניב תונשל עיגה רבבש
 רודיסב וקסע אוהה רודה ימכח לבש ליעל

 6י)'ך

 י"רש פ"עא ןכל תותפסותבו תיתיירבה
 כ"פעא ארומאל רבכ בשחנ היה האישנ
 ,בכ תוכרב וניצמש הזו ,תותיירבב .רכזנ
 רמוא לאילמג ןב הדוהי 'ר ר"ת : רל ז"ע
 ס"לב אוהו לאילמג ןב אנינח 'ר םושמ
 ול ויה הנביד ג"רש עודי יכ האישנ י"ר
 וניצמ ןכו ,אנינח 'רו ש"ר םינב ינש ךא
 הרוהי 'ר םשב םש ארקנש ימלשוריב
 וקלחנ אל ינת ה"ה א"פ האפכ אישנה
 ה"ה ב"פ םשו ,"אישנה הדוהי 'רו יברו

 אהגולפב -- האפב הכזיש והמ  חקולה
 ז"ע וריעה רבכו אישנה הדוהי 'רו יברד

 הרוהי 'רו ל"זו רשא ה"ד ,ול ז"ע 'םותב
 היהש האישנ י"ר אוה ןאכ רכזנה אישנה
 הנשמ ןושלב אלא םיארומאה ימיב
 ןושלבו "אישנה, ותוא ארוק אתיירבו
 וניצמ ןכו ,"האישנ,, ותוא ארוק ארומא
 חקמ הנקנ ינת ג"ה ר"פ מ"ב ימלשוריב
 רמא ןנחוי 'ר אישנה הדוהי 'ר ירבד
 גולפי ןנחוי 'רש רמול א"א הזבו ,לטב
 י"ב אוה ם"לב ךא שודקה וניבר לע
 ,'סותה ירבדכו האישנ

 ןמש ר"ת :חל ז"עב שוריפב וניצמ ןכו
 ,והוריתהו וילע ונמנ ר"בו אישנה הדוהי 'ר
 האישנ י"ר לע הנוכהש רוריבב ןיעדוי ונאו
 הדוהי 'ר ליזאו ךימתסימ ,זל םש שרופמכ
 ל"א היעמש יאלמש 'רד היפתכא האישנ
 ונרתהשכ רמה"בב שמא תייה אל ,יאלמש
 היה ןמש רוסיאש ןעי הנהו ,ןמשה תא
 ימיב םגש םש ורמאדכ תוינומדק םינשמ
 אבומ ןכו) ,ןנמשב ורהזנ .רבכ | לאינד
 לארשי ינבמ ליחה ישנאש םימעפ המב תוינומדקב
 ןעי ןמש תחת ףסכ ולבק םו"בעה ליחל םירכשנה

 םש ורמא ןכו ,(ןנמש לובאל םהל רופא היהש "
 םתסב אבומו ,רבד 'חי תריזגמ אוהש

 לש םירבד ולא ו"מ ב"פ ו"עב הנשמ
 ןכל ,ןהלש ןמשהו -- ןירוסא םו"בע
 ןמשה תא ר"בו האישנ י"ר  ריתהשכ
 הז רתיה ףיסוהל ורוד ימכח וכרצוה
 וריתה ד"בו יבר י"מוה רמולו הנשמב

 תא
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 ש"רא ,ול ארמגב םש ורמאו ,ןמשה תא
 לע וקדבו וניתובר ובשי י"רא אבא רב
 לארשי בורב ורוסיא טםשפ אלש ןמש
 ירבד לעו גב"שר ירבד לע וניתובר וכמסו
 הריזג ןירזוג ןיא םירמוא ויהש 'צ"רבאר
 רומעל ןילוכי רובצ בור כ"אא רובצה לע
 א"פ תבש ימלשוריב ןושלה אבומ ןכו .הב
 ןיאש"ןנינת \ןכ אלו יעב =ןנחוי "5, 'ד"ה
 לעי <היבה רבו *רבה / .למבל* לופיוד"ב
 יברו ןינמבו המכחב ונממ לודג אהיש
 ? ותרובחו לאינד רפאש המ ןיריתמ ר"בו
 צ"רבאר םשב י"ר רמו היתעדכ י"ר אלא
 בור ולבק אלו -- הריזג לכש ינא לבוקמ
 לוכי היה ןבלו] הריזג הניא ןהילע רובצ
 ואצמו וקרבו [ןמשה ריתהל ר"בו יבר
 רובצה בור ולכק אלש ןמש לש הריזג
 ,ןהילע

 ותועט תוארהל ךא הז לב יתקתעה
 הרעהב ך"פר א"ה "ד"ודב .וה"ארה לש
 הנשי ןמש תרזנש רברל זמרו ל"זו םש
 י"ךא 'ד"ה .א"פ תבש" ימלשורי  אינתר
 ואצמו וקרב --- ינא לבוקמ צ"רבאר םשב
 ,תיבה יימיב יח צ"רבארו ןמש לש הרזנ
 בשחו מושפה טשפ ךופיהש הליחמבו
 יאקש האר אלו ,ןמשה תריזג לע יאקש
 וכמסש האישנ י"ר ימיב ןמשה רתיה לע
 ורזג "ב םאש צ"רבאר רמאר ללכה לע
 זא לארשי לכב הטשפתנ אלו הריזג הזיא
 םניאש ףא הלטבל רחא ד"ב ןילוכי
 וקרב האישנ י"ר ימיבו | ,םהמ  םילודנ
 אבומדכ ילבבב שרופמכו תאזכ ואצמו

 ,ליעל

 רוזה ימכח לכש ליעל ונרמא רשאכו
 זא ויה םגו תותיירב ירדסמ ויה אוהה
 ' היה םהילעו רבעה רוד | ימכחמ דוע
 רבכ הז יכ ,אתביתמ שירו אישנה הדוהי
 ארומא וא אנת םוש לע וניצמ אלש עודי
 ישארמ ץוח וניד תיבו ינולפ וילע רמול
 אתולג ישאר וא םיאישנה | ןירדהנסה
 ד"בו יבד א 3 רב ג"ר רניצמרכ

 יבר לש ונב לאילמג ןבר ןב האישנ הדוהי יבר

 וא ,ט"מ חי"פ תולהא  ,ו"מ ה"פ ןיטיגכ
 אל לבא ,:דמ ןישודיקכ ד"בו אבקוע רמ
 'ך וא | ד"בו ע"ר רמול םלועמ | וניצמ
 תווושנ הרוהי :'3:לע לבא " ,ה"כו: יןנחוי
 ,ד"בו אישנה י"ר ורמאש :חל ז"ע וניצמ
 ,ןיררהנפה שיר היהש ןיאור ונא הזמ

 י"ך םשארבו אוהה רודה ימכח לכו
 םהֶכ םשב דימת ארקהל וכז האישנ
 ה הד :האורה!יר"ת> הפ. הרנכ\ "ונותובר,
 ,'וכו ודיעה וניתוברו -- גב"שר ,יבר ירבד
 וניתוברש שרופמ ד"ה ג"פ הדנ ימלשוריבו
 .וע .ןיטיגבו ,האישנ הדוהי 'ר לע .הנוכה
 ורמא ה"פ ןיטיג אתפסותבו .ול ז"עו
 רמאק ז"עו ,אשנהל הוריתה וניתוברו
 לאומש רמא י"רא וניתובר ןאמ לאומש
 : הכ הדנ ןכו ,אחשמ ורשד אניד תיב
 -- לדנפ ודיעה וניתובר םושמ אינתהו
 הנשמ תינשנ אינוחנ 'ר לש ותודעמ י"רא
 םיאנתהמ היה אינוחנ 'רש עודיו | ,וז
 ,האישנ י"ר לש ר"בב ויהש םינורחאה
 ש"ור : הס הדנ ןכו ,ןנחוי 'רד ובר היהש
 הוצמ תליעב לעוב הכלה והייורת ירמאד
 יבר הל ןתנו השעמ ח"ר ביתמ ,שרופו
 אינתד וניתוברכ ידבעד והניא -- תוליל 'ד
 הוצמ תליעב לעוב ונמנו ורזח וניתובר
 יבר רחאש רודש ןיאור ונא הזמו ,שרופו
 הזו ,וניתובר וארקנ ש"ר םדוק ויה רשאו
 הזה ןושלה וניצמ ןכו ,האישנ י"רד רוד
 ,:חע : גס תובותכב

 ובמה ייטלת" ילודג ילכ | ויה 'ויריבחו
 ימלשוריב וניצמדכ אנינח 'ר | ,אייח 'רו
 רו כו " קלט "אנינה ""ירי''ב"פס  ןיררהנס
 דגבב שובל אוהש ותוא הארו אישנ ןדוי
 ךלמ םושמ ןכ השעת לא ל"א ךלכולמ
 ,'וכו ויפיב

 הנשמה יבא ארקנ היהש איעשוה 'ר ןכו

 ובהוא היה אייח 'רד קהבומה ודימלת
 הרוהי 'רש :ן הליגמכ ןמאנה ורבחו
 אלגיעד אמטא םירופב ול חלש האישנ
 תמייק היל חלש ,ארמחד אברגו אתלת

 ונב



 יבר לש ונב לאילמג ןבר ןב האישנ הדוהי יבר

 היה אוהש ןעי וניבר וארקו) ,'וכ\ וניבר ונב

 'ר אי"ה א"פ הציב ימלשוריבו  ,(אישנה
 תעמש אישנ ןדוי 'רל לאש הבר איעשוה
 'ר אמלד ב"ה ח"פ תומביבו .'וכו ךיבאמ
 ןובתי ןווה אישנ הדוי 'רו הבור איעשוה
 'רד הינדואב היל שיחלו ןנחוי 'ר טיהר
 .ךל רמא המ האישנ י"ר ל"א ---איעשוה
 ןנתוי "רש | .זנ תומביב הרצקב וו
 --ונממ יעב איעשוה 'רד ודימלת היהש
 אתא ףוסל ידימ אלו ל"א אלו קיתשיא
 ונמו -- הינימ אעבו אנירחא הבר ארבג
 וטא איעשוא 'רל האישנ י"ר ל"א ,ל"ר
 הזו ,'וכו אוה הבר ארבנ ואל ןנחוי 'ר
 ל"ר םגו י"רש םהימי ףוסב תמאב היה
 'ף רועב 'םנ יכ ירודה " ילודג מ מב
 לבא ,רודה ילודג רבכ ויה יח היה ספא
 ימי ועיגה אלו םהיתובר ינפל ןיידע ובשו
 האישנ י"ר רוד תריטפ ירחא דע םתלועפ
 ,םכרעב ראובמכו

 איעשוא 'רו האישנ הדוהי 'ר :םי ק"בו
 אתלמ קפנ הדוהי 'רד אעליקא יבתי ווה
 ךדיא ל"א והמ הבנזב השכשב והייניבמ
 ןיסחויהו ד"הסבו + ךליו הבנזב הנזחאי יכו
 ז"רד וריבח איעשיא בר ךרעב הז ואיבה
 הזו ,הדוהי ברד אעליקא ל"צש ובתכו
 ינשה האישנ י"רו לבבב היה השעמה
 ,י"אל  ךלה .הדוהי ברש וא "ב3 ב
 אלה ,תאזכ ורמאי ךיא םדובכמ הליחמבו
 לבבמ הלועה לכש ל"ס הדוהי ברש עורי
 וידימלתל חינה אלו השעב רבוע י"אל
 וימימ אב אל האישנ י"ר םגו  ,תולעל
 ק"ב ימלשוריב שרופמש ואר אלו ,לבבל
 איעשוה 'רב היה השעמהש א"ה ב"פ
 'ר לעא ןיביתי ןווה אישנ ןדוי 'רו הבר
 ,והמ הבנזב השכשכ .לאשו לממ רב אב
 כ"ג ילבבבש שוריפב ןיאור ונא  הזמו
 ובשי םהינשו ,הבר איעשוא 'ר לע הנוכה
 ,רורב הזו [האישנ] הדוהי 'רד אעליקא
 הרעקה ךופהיו ז"פ ג"חב וה"אר אב הנהו
 רמאיו ןטק םדאל ותוא השעיו היפ לע
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 רבדי איעשוה 'ר רשא םוקמ לכ יכ
 האישנ \ הדוהי "רך, בל  .ואלמ אל בד
 דחאכ קתשו עמש א"כ וילע רהרהל
 ח"פ תומבי ימלשורי ןייצמו םידימלתהמ
 העט םינויצה ינשבו .א"ה ב"פ ק"ב ,א"ה
 ק"בבש ליעל ונאבה רשאכו לודנ תועט
 תומביבו ,והייניבמ .אתלמ קפנ שרופמ
 'ך וברד הינרואב שחל י"רש שרופמ
 תשרופמ ארמג הזה םכחה חכשו .איעשוא
 האישנ הדוהי 'ר לע רברי ןנחוי 'רש
 שרופמכ רבעה רוד לעכ םילודגה וישעמו
 וניתוברו -- ךטיג ז"ה ורמאש : וע ןיטוג

 י"רא וניתובר ןאמ -- אשנהל | והוריתה
 --אהשמ ורשד אניד יב לאומש רמא
 'ר לש ונב האישנ הדוהי 'ר ןנחוי ר"א
 לכ ול \ ודוה :אלו הרוה יבר- רב: לאילממ
 שרופמו "ותעש לכ, הל ירמאו ותעייס
 תאישנ י"ר םלועב היה אל  רבכ ואש
 רפסיו\י"ר רמאש דע בר ןמז רבע" משו
 א"ר ןכו | ,ותודליב רבכ היהש השעמ
 ריתהש ןמזב היהש אבס אוההל לאש
 הותירש רתלאל הותירש יכ האישנ י"ר
 ו

 איעשוה 'ר אמלד ה"ה ג"פ ןישודיקב ןכו
 ןפו רבו ןובת< וה ,.אישנ :ןדו  'תנהבמ

 האישנ הדוהי 'ר םושמ ל"רא :לק תבש
 ואיבה אלו וחכש א"פ (ם"קדבכ ל"צ ןב)
 תיליאש איעשוא  ר"או -- ש"עמ למזיא
 ןיאור ונא הזמו ,'וכו רזוגה הדוהי 'ר תא

 איעשוא 'רו האישנ י"רש רפסי ל"רש
 ,דחיב .םש .ויה הזונה" .םנו

 םיחספכ ויחא ללה םע הרבחל חרא ןכו
 ק"ומ אתפסותו ,ד"פר םש ימלשוריבו ,אנ
 ג"ר לש ןינב ללהו הדוהיב השעמ  ב"פ
 ןהילע הזעלו לובכב דחאכ ןהינש וצחרש
 וסנכנש ח"פר תומביבו ,'וכו הנידמה לכ
 ,(לובכל ל"צו] לבבל יאכז ןבל

 ימלשוריכ (ח'רד ודימלת) ןתנוי 'ר  םעו

 םעי קילס :ןתנוי 'ר בליה .גיפס טשוהיל
 ןמת ירוה ררגד אתמחל האישנ י"ר
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 אוהד המ לכ דלו ןהה ז"רא ,רשב רלוה
 ,רזממ היל דיבע יבר ,הלעתמ אוה לוא-
 היחב-רב +: :(םהוזמ היל;:ףיבע-.הירב ג"
 רצ ר"חב ץערג םכחהו  ,רשכ היל 'ריבע
 תומבי ורמאש המש רמאי 'בכ ןויצ 6-

 רכ :קחצי "ה רמא.:ימיד: פר אתא-יכ| המ"
 רבעו יתוכ (י"שר ,יבר) וניבר םושמ ימירובא
 אוה ,רזממ .דלוה לארשי תב לע אבה
 וא ודכנ האישנ הרדוהי 'ר ךא יבר וניא

 תועמ חעמו :יפר; אלו "בר, לצש
 האישנ י"רש ימלשוריב שרופמכ | לודג
 חשיירבוס :בח/ןפהו  ץרשכ:י הלוהש = רבוס

 עוהיי:ךוד ןמ "הפו ,רשכשי ,המ .'תומביב
 ומפתמאב"היה ומיהכא רב יקחצו י!הש

 אובמבו ,וכרעב שרופמכ יברל רבח דימלת
 ורמאש המש ךופיהל רמאי : נצ ימלשוריה

 ימ",המא ןיפר אתא .יכדינגהמ  הומביב
 ,הריתהל הב ןירומ אישנה הדוהי'רו ןתנ
 ימלשוריב רכזנה האישנ הדוהי 'ר אוהש
 ,רשכ אוהש רבופש בי"ה ג"פ ןישודיק

 תומביב ורמא אלה ודובכמ הליחמבו-
 ,יבר .אישנה  הדוהי 'ר ]ןאמ שוריפב
 האר אלו ,אישנה י"רו ןתנ 'ר ורמארכו
 יברש ימיד בר תעדב תינשנ ימלשוריבש
 ,רזממ דלוהש רבוס

 רודה ילודגמ היהש לאומשד הובאו
 האישנ י"רל לאש חלש ונמזב לבבב
 ,: וטק תומבי שרופמכ

 ויה ןושארה רודד יארומא ילודג לכו
 אוהש ועדי ברו לאומש םגש דע וידימלת
 יח ייח"ה ביפ וע ימלשוריכ םעמ םרומ
 ןיביצנל תחנ אתרמ רב לאומש רב קחצי
 שירדו ביתי ימורדה יאלמש 'רל חכשא
 תא וריתה 'ד"בו (האישנ הדוהי 'ר אוה) יבר

 אל בר ליכאו הילע ליבק לאומש ,ןמשה
 ןכ אל יאר לובא ברל לאומש ל"א ליכא
 דע.(בר) ל"א ,ארממ ןקז ךלע אניבתב
 הילע רערע ןאמ עדי אנא ןמת אנאר.
 ? הימרג םשב .רמ ל"א  ימוררה יאלמש
 ןרול "רוםשב ,אל .(ומצע םשב ןכ רמא יבו)

 יבר לש ונב לאילמנ ןבר ןב האישנ חדוהי יבר

 אבומ ,ול 'ז"עבו ,לכאו הילע חרטא אישנ
 רבדה ריתה יאלמש 'רש בשח ברש כ"ג
 ילזלזמד האדול ינאש לאומשל בר ל"או
 .ףיסכיא היל חלשא (לאומש) ל"א

 י"ר  ריתהש  ןמזה .ררבל לכונ הזמו
 בר ךרעב ונראב רבכ יכ ,ןמשה האישנ
 הוכה רב ג"ר ןמוב .םנ, י"אב, היהש
 תנשב לבבל דריו האישנ י"ר ןמוב כ"חא
 בטיה ערי לבבל .בר דרי םרט דועו ,לקת
 ריההל םיררועמה ןמ היה יאלמש 'רש
 רבד וריתה הליל [יב אל ם"לב יב ןמשה
 ןכלו  ,תוינומרק םינשמ רוסיא גוהנ היהש
 םשב לאומש םוקמב היהשב בר עמששב
 ,ם"וכע ןמש ריתהש ימורדה יאלמש 'ר
 לכא ,ימורדה ש"ר י"ע השענש בשח
 אצי רתיההש תמאה לע ודימעה לאומש
 םיביוחמ וילאו האישנ י"ר לש לודגה ד"במ
 ןמשה רתיה התיה כ"או ,ולוקב עומשל
 תנשב ךרעל הזו אעדרהנב בר רבכ היהשכ
 .תורטשל ב"אלקת

 רה נח תל. ךב ,.עשוהי .,'ר ...ןפו
 'רו יאלמש 'ר םש ורמאש :ול תורוכבכ
 לב"ירד הימשמ והייורת האישנ הדוהי
 לב"ירו יאלמש 'ר הל ירמאו  ,ירמא
 ,ירמא האישנ הדוהי 'ר םושמ והייורת

 הרמא ןושארה האישנ י"ר םא אוה קפסהו
 ויהש הימשמ לב"ירו יאלמש 'ר ורמא כ"א
 האישנ הדוהי 'ר וא ,וידימלת םהינש
 םשב םהינש ורמא כ"א ורמא ינשה
 לב"יר א"ה ח"פ תומבי ימלשוריבו ,לב"יר
 ,אישנ ןדוי 'ר ןמת הוהו איקדולב היה

 ל"א (ךודל תאצל הצרש) ץורקימ אעב

 תרויגה תא ןיליבטמ ונאו ןתמה (לב"ור)
 ל הג .,רב ..י"רל..לאש .. "ד .. .החמל
 ונא הזמו  ,'וכו ןקזה דובכ ינפמ (םַא)
 היה האישנ י"רש םהל עורי היהש םיאור
 קריר ןמוב, םוסיב אב .ןפנ רבב

 (לב"ירד .וריבח) אלוקח ןב קחצי 'ר ןבו
 ט"פ תובותככ אישנ ןדוי 'ר םשב רמא

 5"ה



 יבר לש ונב לאילמג ןבר ןב האישנ הדוהי יבר

 אייסנ .י"ר סרג י"ה ז"פ ןיבוריעבו  ,ב"ה
 ,אישנ ל"צו

 :כ ריזנכ קחבומה ודימלת היה :ל"רו
 רמאקו ביתיו האישנ י"רד הימק ל"ר ביתו
 .אדימלתל אחוור תקבש אל בות ל"א --
 ,:טיק םיחספ ,:םיק תבשכ ומשב רמאו
 ,יבכ תורוכב ,,אמ ,וט .ט הדנ ,,כ ק"ומ
 םיחספ ,א"הס א"פ תומורה ימלשוריבו
 ,ה"ה ג"פ ק"ומ ,א"ה ג"פ הכוס ,ד"ה רד"פ

 לב"שר .לק תבשבו ,ב"ה א"פ  תובותכ
 ,האישנ י"ר ל"צו אישנה י"ר םושמ
 רשא שי, רמאי ז"פ ג"חב וה"אר םכחהו

 י"ר לש) ותלעמ והיבגי בל םיש ילבמ,
 רודב םימכחה ילודג תלעמ רותב (האישג,
 ילודגמ דחא לב"שר תא םישועו אוהה,,
 לב"שר יכ ןעי + המלו ודימלתל ,רודה,,
 םנמאו ומשמ םירבד לודג רפסמ איבמ,
 ותושעל הז ונחירכי אל דוע ןכ יהי ול ןה,
 לודנ תועט וירבד לכו .ל"בע "ודימלתל,,
 ינשהו ןושארה האישנ י"ר בברע יכ
 ןושארה האישנ י"רש האר אלו ,דחיב
 אירבטב ןנחוי 'ר ךלמש םרט רטפנ רבכ
 לע רבדי ןנחוי 'רש ליעל ונאבה רשאכו
 רבכש רוד לעכ ורוד ינבו האישנ י"ר
 רמול ןנחוי 'ר תא וניצמ אלש המו ,רבע
 'רד ודימלת היה י"רש ןעי הז ומשב
 דימלתו אירבכע ריעב ותבישי התיהש יאני
 ףורה ::ימכח :רתיו .ל"ר ולב ןאועשוהמ ב
 .רורב הזו .האישנ י"ר ילגרל ובשי םלוכ

 .האישנ י"ר תפישי םוממ

 וניבר בשייתהש םוימש רורב רבד הז
 תא םיאישנה ופילחה אל ירופיצב שודקה
 והבא '!ר -ימיב- ב"חא"' בר :ןמז דע ומוקמ
 ןהל וכלהו ירופיצ ריעה הברחנ ואש
 ,והבא 'ר ךרעב ונראב רשאכו : ןירסיקל
 היהש רורב הז ןושארה האישנ י"ר לבא
 ורמאש נ"ה בי"פ תבש שרופמכ ירופיצב

 אטוולב ןירופיצב | ווה ןייערז ןירת םש
 לכב "אישנר, הימלשב ןילאש ווה אינגפו
 ןיליא .הימדק ןילע אטוולב ןווהו םוי
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 לב"שרל תילתשא םש ורמאו | ,אינגפ
 אשרדמ יבב השרדו לע ,ןנחוי 'רל הלאש
 יריפיצב היה ושררמ תיכש עוריו ,יינב 'רד

 ןיאור ונא הזבו ,אי"ה ב"פ ט"ב שרופמכ |
 רודה ילודג רבכ י"רו לב"שר ויהשכ םגש
 י"ר ןכו .,ירופיצב םיאישנה  הבשי ןא תג

 םש רטפנו ירופיצב בשי ינשה האישנ
 ,וכרעב ראובמכ

 .ותריטפ

 .אכהא"ה ג"פ תוכרב ימלשוריב וניצמ
 האישנ י"ר רטפנשכ :דל-א"ה ז"פ ריזנו
 א"א הזו ,םויה הנוהכ ןיא יאני 'ר זירכא
 זאש ןעי שודקה וניבר לע יאקש רמול
 ןירכהל רודה ילודנמ יאני 'ר הוה אל
 רבו םילודגה וינב ויה ותרימפבש תאזכ
 " השעמה לבא ,רודה ינקז רתיו ארפק
 רפוסי רשא האישנ י"ר םע יאני 'רד

 ינשה האישנ י"ר םע היה הו ,איק ב"ב
 תא ןיאור ונא הזמו ,וכרעב ראבנ רשאכו
 ,ורוד :ינב יניעב .ןתלוהנ

 ומכו םימי עבשו ןקז האישנ י"ר תמיו

 עיגה ג"ר ויבא רטפנשכ ליעל ונרמאש
 וטקת תנשב ךרעל היה הזו הנקז ימיל
 ךרעל תואישנה אסכ לע בשיו תורטשל
 בורק וניה תורטשל במקת תנש דע
 תרטע הלפנ ותריטפ ירחאו ,הנש םישלשל
 תוואישנהו הרותה רזנ הקלחתנ יכ תואישנה
 היה אל תואישנה שריש ונב ג"ר ,םיתשל
 שירב רומעל לוכי היה אלו ויתובאכ לודג
 שקבש ר"ה ר"פ הלח וניצמדכו ןירדהנסה
 םשב םיאישנה לכ ןיארקנ ויה ןכ) יברב ג"ר
 אירוסב יאמדה תא גיהנהל | (ימלשוריב הז
 ךלה איעשוה 'רו ,איעשוה 'ר וחינה אלו
 רסי  יאני 'רו הבישי המש רפיו ןירסיקל
 רצק ןמז ךשמבו ארבכעב ותבישי רבכ
 הלודגה ותבישי  ןנחוי 'ר דסי  כ"חא
 הדוהי 'ר אישנה :היה  וימיבו אירבטב
 = ןנחוי *ר דימלת היהו האישנ י"ר דכנ
 ,ראבנ רשאכו

 זר
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 לאילמג 'ר ןב (ינשה) האישנ הדוהי 'ר
 .ןושארה האישנ י"ר ןב

 םוקמ םושב רכזנ אל ויבא לאילמג 'ר
 רטפנשב וכרעב ונראב רשאכו ,ילבבב
 רזנ הקלחתנ ןושארה האישנ י"ר ויבא
 הנתנ תואישנה יכ ,תואישנה רזנמ הרותה
 ישאר ושפת הרותה רזנו ללה לש ב"בל
 ,םימי וכיראהש היעשוא 'רו יאני 'רכ רודה

 'ר תואישנה אסכ לע בשי ג"ר רטפנשכו
 ןקז זא היה יאנו 'רו ינשה האישנ הדוהי

 ,איכ = ב"במ = תוארלמ רומק ןיניעו לוד
 יאלמש 'רד אפתכא יאני 'ר ליזאו ךימתסמ
 רב ל"א  ,והייפאל האישנ הרוהי 'ר יתאו
 היתלוגו יאי אוה .אנלביקל אתאד שניא
 ןקז יאני 'רש) הששג היבגל ומספ ריכ אי

 הירועיש ןיד ל"א (י"שר ,תוהכ ויניע ולחהו היה
 היעמשל (יאני 'ר) ל"א -- הינימ אעב קשב
 ,ףלימל יבצ ןיד תיל (ךלאו יתוא ךושמ) דוג
 ,ובבל עורמ ש"וח תאז השע אל יאני'רוי
 תא תוארל דוע הכו יאני 'רש ןעי ךא
 רבח היהו ,ונב ג"ר תאו שורקה וניבר
 םתוא הארו ןושארה האישנ י"רל בוהא:
 י"ךש עמששכ התעו ,םררהו םדובכ לכב
 רשא תואישנה אסכ לע בשי ינשה האישנ
 זמר ןכל ויתובא תמועל ןטק םדא היה
 אתלוגהש רמולכ קשכ הירועיש ןיד רמאו ול
 אלו' ותמלוה אל שבלש תואישנה דגבו
 ימלשוריבו ,הרותה ימכח ןיב ברעתהל ול
 יהו כאני רב" השעמהו.אבומי ה"פ יי ב"ב

 ךלנ יאני 'רל ןכ .רמא ןנחוי 'רו = ,ןנחוי
 ילימ עמשימ יעב ארבוג ןהא תיל ןאבמ
 ,אתיירואד

 ב"פר ןירדהנס ימלשוריב רפוסי ןכו
 ןיקלמ אטחש אישנ לב"שר שרד א"פש
 וילע סעכו האישנ ןדוי 'ר עמש -- ותוא
 לב"שרל םופתל | (ליח ישנא) ןתנג חלשו
 ,אייטח רפבל ד"או אלדגימ אדל חרבו
 קלסו אדעו תיבל ןנחוי 'ר .קלס רחמל
 ןל תרמא ירמ תיל המל ל"א אישנ י"ר
 ,הירי אדחב חפט ירש %אתיירואד הלימ
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 ובישהו + ןיחפט אדחבו (האישנ י"ר) ל"א
 ,לב"שר\.אוה .תרחאה ודי ול רסח יכ
 ל"א ,אלדגמ ארהב ל"א אוה ןכיה ולאשו
 ןנחוי 'רחלשו ,הימדקל קופינ תאו ינא רחמל
 אישנהש הרות ישודיח ןיכהל לב"שר היבנ
 קפנ וילא ואבשכו ,ותארקל אצי ומצעב
 הב"קה ךרדכ השועש ל"או  וינפ לבקל
 ולאשו ,ומצעבו ודובכב לארשי תא הדפש
 אטחש אישנהש ןכ רמא המל אישנה
 ליבשבש התא רובס יכו ל"א ,ותוא ןיקלמ
 ירבד = רמולמ אריו שוב היהא האריה
 י"ר ימי תישארב ס"לב היה הזו ? הרות
 עדי אל זאו אירבטב םתבישי ועבקש ל"רו
 כ"חא לבא ,ל"ר תלודגמ האישנ י"ר
 אבומדכו םהינש דימלת היהו םהב קבד
 = ח"ר תסרגו) ינועמ יסויש ב"פס ןירדהנס
 אתשינכב שרד (ינועמ ףסוי בר .בכ ןירדהנסב
 האישנ י"ר עמשו אישנה תיב דגנ אירבטר
 לא שדו יה:  ןוקלס  ,קרעו .לחד :,סעכו
 ל"א ,הבר ארבג אוהש ול ורמאו וסייפל
 לאוש ינאש המ לכ יל בישהל לוכי יכו
 'וכו םמא ההנז יכ והמ ולאשו --- + ונממ
 םימעפ 'ג ושייבו אישנה ןכ רודכ ל"א
 אוה יכ הארש ןעי וילע סעב אל ב"פעאו
 עריא זאש רשפאו ,הרותב הבר ארבג
 האישנ יבד ורמאש :1 ןירדהנסד השעמה
 הדוהיל ל"א ,רימג הוה אלד אנייד ומקוא
 הילע םוק ל"רד הינמגרותמ ינמחנ רב
 אלו ל"א אלו הילע ןיחג םק הירומאב
 ,'וכו ץעל רמוא יוה .רמאו חתפ ירימ
 ויתובא תלעמל עיגה אלש פ"עא לבא
 תבישיב בשיו הרותב לודג כ"ג היה לבא
 ומצעב רמא רשאכו וימי לכ ןנחוי 'ר
 ימא- 'רל האישנ י"ר היל חלש ,ב ה"ר
 הוה ןנחוי 'ר לש וימי לבש | ןיעדוי ווה
 וכו וותופב .רבכ .היה הזו. וכו וגהמלמ

 ,האלה ראבנ רשאכו

 אב ןנחוי 'רש ד"ה ב"פ ז"ע וניצמ ןכו
 ךיאה ןהל הרוהו וכעב אישנ י"ר יסיררפל
 'ר ב"פס ןיררהנפבו ,םינקנקה תא רהטל

 ןנחוי
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 היבנל קפנ .,אישנ י"ב בג קל וש
 ךקולח שבלו רוזח ל"א אנתיכד אקולחב
 קפנ ימ ,ויפיב ךלמ םושמ ארמעד
 המעטע יתייא ל"א | (תאצל י"ר הצרשב)

 םחנמ ךל יתייאו חלש ל"א (הצע יל בה)
 ,הנושל לע דסח תרותו ביתכד אמלט
 תובר :תוריזג רבכ וימיב היה הארנה יפכו
 תרות הטשפתנ רבכ יכ לארשי לע
 בידחע"פ ר"ב וניצמדכו י"א לכב םירמכה
 לצנהל .ךיא ל"רל לאש האישנ י"רש
 בה תרמואו תקעוצש הלשממה תורצמ
 תילו םולכ שנ רבמ בסת אל ובישהו בה
 לבא וניבר ךא אתיא םשו) ,םולכ ביהי תא

 םחנמש רשפאו ,(האישנ י"ר לע אוה הנובה

 וארקיש י"ר ל"או הבר ארפס היה אמלט |
 םיבתכמ בותכי אוהש םחנמ תא וילא
 הדנבו .ז"יע ועשוי ילואו וילע הבוטה ריכ
 אנינח 'רד ידימלת ורוה א"פש רפוסי ,בנ
 האישנ י"רל רפיסו י"ר לזא ןנחוי 'ר דגנ
 תושעל םתוא ףוכל ליח ישנא חלשו
 "ה ירבדב

 "עב .ל"ר םע .הברה ותוא וניצמ ןכו
 ארניד האישנ י"רל ררש אנימ אוההש :ו
 ךיאה ל"רל לאשו ודיא םויב האנרפיק
 א"פר םש ימלשוריב אוה ןכו ,השעי
 םדא היה אישנ י"רש פ"עאש םש ורמאו
 ,רברה : רודנל .ל"ר ..שקב ם" פו ה ומ
 ןנברדא ארוש אמר האישנ י"רש ,ז ב"בו
 תבשבו ,אתוריטנ יכירצ אל ןנבר ל"ר ל"א
 יתובאמ - ינלבוקמ ךכ ל"ר ל"א ! טיק
 תוקונית הב ןיאש ריע לכ ךיתובאמ ל"או
 ואיבה הזו ,התוא ןיבירחמ ןבר תיב לש
 'רלו [אבא רב] אייח 'רל חלשש אישנהל
 לארשי ירע לכב רובעל ימא 'רו יסא
 אבומדכ ןוניינתמו ןירפס ןהל ןיקתמלו
 ,ז"ה א"פ הגיגחב

 'רד .היתיבירק ב"ה .ט"פ תוּבותּכְבו
 לשוכ םושמ הל יבהי אבא רב ןועמש
 קיפאו אישנ י"רד יודבע לב"שר יתויא
 ל"ר לכא א"פש רפוסי ,רמ תוכרבו .,הנימ
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 (ותעד הפוטנ) דירמד דע רסונג תוריפ
 יתיימו הירתבא ישולאב האישנ י"ר רדשו
 ויהש ןיאור ונא הז לכמו  ,ותיבל היל
 ,ז"לז םיבהוא

 ףאו רזעלא 'ר םע םג עעורתה ס"לבו
 לבא הכלה ןינעב דחיב םתוא וניצמ אלש
 אייח 'ר הצרשכ אי"פר םירדנב וניצמ
 א"ר היבגל אהא ל"וחל תאצל אבא רב
 אדה יל בתכיד אישנ י"רל םייפ ל"א
 ,דובכ לש ארגיא

 םימיל ונממ ןקזו בוהא רבח ול היה ןכו
 הגיגח וניצמרכ ינמחנ רב לאומש 'ר תא
 והמ ונממ לאש האישנ י"רש א"הס ב"פ
 רפוסי ח"פס תומורתבו ,'וכו. ביתכד ןיד
 םירזח העור היה טולקירש ,הארונ השעמ
 ויה אישנ י"רד ושרדמ תיבד םידימלתו
 השענש דע כ"כ לדגתנ ףוסבלו ותוא םיכמ
 ךיא רכזנו סוניימילקיד םשב ימורב רפיק
 תוצראב היהשכו ותוא וכה םידוהיהש
 בתכמ חלשו םיימפ ריעל ררי .םדקה
 ולצא ואבי ןנברד הצור אוהש אישנהל
 ןהל רוסמי אלש חילשהל הוצו ש"צומב
 ידכ הכישח םע תבש ברע דע בתכמה
 התיהש ש"עב םיימפל ךליל  ולבוי אלש
 ולכוי אל ש"צומבו ,אישנה םוקממ הקוחר
 י"רו ,ןהמ םקני םקנ זאו רהמ כ"כ אבל
 ,אירבט ימחב ץוחרל ודרי נב"שרו אישנ
 ינפל ורמעשכו םיסנ המכ םהל השענו
 השוע םכארובש ליבשב יכו ל"א רסיקה
 ? תוכלמה תא םיזבמ םתא םכל םיסנ
 םירזח העור טוקליד ךא וזיב יכ ל"א
 כ"פעא ל"א ,אבלמ | םונייטילקיד אלו
 ,'ובו ןמק יוגמ ורהזה

 רמאי ,גצ .ימלשוריה אובמב פ"זרהו
 נב"שרו האישנ .י"רל הרקש ערואמהש
 ךשמנ וירחאו ,יבר דכנ האישנ י"ר אוה
 םיקלוחו ,190 רצו 94 רצ ג"חב ו"הארה
 אלפלו ,379 רצ ב"חב ץערג םכחה לע
 אלה הזכ טושפ רבדב ועט ךיא םהילע
 רפקתנ אכלמ םונייטילקירש רורב רבד

 תנשב
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 תורטשל וצקת םרפסמל 984 תנשב
 היה י"אבו .ןיזמאמ םכחה רפסב אבומדכ
 י"רד .ודימלת אבא רב אייח 'ר  ןמזב
 עספימ היהש א"הס ג"פ תוכרב ימלשוריכ
 קו היה יאו ןגתוארל | ירכ'םירבק לע
 תריטפ ירחא הנש םישמחמ רתוי ךרעל
 ןנחוי 'ר תריטפ רחא םגו האישנ י"ר
 םכחה ירבדכ תמאה ךא ,צקת רטפנש
 האישנ י"ר אוהש 379 רצ ב"חב ץערג
 רשאכו לודג ןקז זא היה אוה םגו ינשה
 | | ,ראבנ

 לש םיובד רמאי 91 דצ בל ירקח רפסבו)
 האישנ י"ר תא החד אכלמ סוניטלקידש תוטש
 עדי אלו ,תואישנל והבא 'ר תא הלעהו יבר דכנ
 םג לבא וימיב היה אל ןושארה נ"ור דבל אלש
 א"פ ז"ע שרופמב וימיב רטפנ רבכ ינשה נ"יר
 ינשה האישנ י"ר לש ונב ג"ר היה זאש א"ה
 לע הער הבד איצוה ןיד ןמ רבו .ןטק םדא היהו
 וחכב ןיגה והבא "וש תמאה ךופיה והבא 'ו

 ,(דחי הרותהו םיאישנה דובכ לע ותמכחבו

 'ר ךלמשבכ ןנחוי 'ר תריטפ ירחא הנהו
 :טכ תוחנמ ,: גל ז"עב וינפל 'בשי ימא
 האישנ י"ר ,זכ הציבו  ,ימא 'רמ יעבש
 'רד הימקל הירדש ארכוב  אוהה היל הוה
 5 "נייר. רמשכ 0ס די "יתיגעתבו .לימא
 יפט רמימל רבסו הנענ אלו "אתינעת
 תא ןיחירטמ ןיא ורמא ירה ימא 'ר ל"א
 ודריו אתינעת רזג נ"יר :הכ םשו ,רובצה
 'ר ל"א והנימלשאל רבס -- םימשג םהל
 אתרמוחב קפנ נ"יר :בי ק"ומו ,'וכו ימא
 האמרא אליפק םיחאד אימ יתשו אשודמד
 ,רפקיאו ימא 'ר עמש

 ולש םכחה היה (ןושאוה) אנמ 'רו
 רקפמ אנמ 'ר ג"ה ח"פ םיאלכ וניצמרכ
 י"פר םיחספו ,האישנ אדוי 'רד ןליאל
 אמצ היהו פ"עב החנמל ךומס ץחר נ"יר
 ףח ה"ה נ"פ \ ק"ומו = ,אנמ ."רל = לאשו
 ייבירק ןמ דחל הרוה אנמ 'רד ןמ דימלה
 'ר ןב אנמ 'ר תויהל .א"א הזו ,אישנר
 םיאישנה תיבמ ףדרנ היה אוהש ןעי הנוו
 < היהש הברה רחואמ היהו ,י גב תינעתב

 . ןושארה אנמ 'ר לבא ,ישילשה נ"יר ןמזב
 = אב"חרו א"רמ םג שישק תמאב היה
 ש"עמ ,ם"ה ר"פ םיחספכ ומשמ ורמאש

 ןישודיקב ומשמ רמא יסא 'ר ןכו ,ב"ה א"פ
 .- גד א"פ

 התמש רפוסי אכ-א"ה ג"פ תוכרבנו
 = ז"פ ריזנבו) האישנ י"רד היתחא יארוהנ
 רתב אנינח 'ר חלשו (אנידוהי הארוק א"ה

 | הל רמא הל אמטיל הצר אלו אנמ 'ר
 ,וטק ימלשוריה אובמבו ,'וכו | ןוהייחב
 = רו הנוי 'רד ונב אנמ 'ר אוהש רמאי
 " אנמ 'ר וניצמ אל יכ ,וריבח ינשה אנינח
 | אצי הגגשו .(אמח וב) אנינח 'ר רודב
 = היה- ןושארה אנמ 'ר תמאב יכ ונממ
 הברה שישק היהש אמח רב חה"ר ןמזב
 לש ונב אנמ 'רש עודי תאו םגו ,א"רמ
 0 יעתכ ןהכ היה אל הנוי 'ר
 אוה ןכו ,ויבאד הירבק לע חטתשיאש
 " רשעמ בהי הנוי 'רש ג"ה ה"פ  ש"עמ
 0 .אלוע רב אחא 'רל

 רבע הו האישנ י"רל היהש וניצמו
 'רש מ"ה א"פ הציבכ המורד הלק םשב
 | ..ולאש אריעו

 ,זי ק"ומ רפוסי רשאכ םימי  ךיראהו
 ןנברמ אברוצהל היתמש הדוהי ברשכ
 האישנ י"ר ינפל י"אל אבו הישפנ חנו
 קופ .ימא 'רל ל"א אתמשה היל ירשימל
 לאומש 'ר רודבש ןקזה ךא הינידב ןייע
 הדוהי ברש עודיו ,היקבש אל ינמחנ רב
 ,נ"יר יח היה זא םגו תורטשל ירת רטפנ
 היהש ןנחוי 'ר ימי לכ אישנל היה כ"א
 רתוי היה הזו כ"חא םגו אתביתמ שיר
 רתוי םימי ךירארש אלו ,הנש םיששמ
 יכ םימי לוע ותויהב ךלמש ןעי ךא יאדמ
 ,םימי ךיראה אל ג"ר ויבא

 :יא"ה ג"פ תוכדמ וניצמ ותריטפו
 י"ד הירב רבי אישנ ןדוי 'ר רמפנשכ
 אריעז 'רל אבא רב אייח 'ר ףחד האישנ
 ןירופיצד  אנפוגד אתשינכב | (ארוז 'ר)
 י"ף םנש רוריבב :ןיאור ונא הזמו ,ואמימו

 האישנ



 אתרקסאדמ הדוהי בר---ישילשה האישנ הדוהי 'ר

 ףאו ,ירופיצב ומוקמ היה הז האישנ
 ותבישיו אוה ךלה ימא 'ר ימי ףוסבש
 לבא והבא 'ר לצ תחת תוסחל אירבטד
 ,ירופיצב ראשנ לודג ןקז היהש האישנ י"ר
 היהש ישימחה לאילמג 'ר בשי ואסכ לעו
 רבב וימיבו .ויבא תמועל םג ןטק םדרא
 ,ןירפיקל ול ךלהו ירופיצ ריעה הברחנ
 לאילמג 'ר א"ה א"פ ז"ע וניצמש הזו
 ,ורדוגל והבא 'ר שקבו ןטק םדא

 ישילשה האישנ הדוהי 'ר
 .רוביעה ןקיתש ללה יבא ,ישימחה ג"ר ןב

 אלו ,ןקוה ללהל .'גוה רוד היה :אוה
 ןמזב היהו ימלשוריב ךא ילבבב דוע רכזנ
 הימרי 'ר ב"ה ט"ם"תלינמכ החבלה ד
 תא אונשל איישנ :ןדוי 'רל .בתכ חלשמ
 הארנה יפכו ,ךיאנוש תא הבהאלו ךיבהוא
 דמה"במ הימרי 'ר תא ואיצוהשב הז היה

 כ"או ,ןכ אישנה תצע םג היה םס"לבו
 ,רודה לודג .רכב .הימרי "ר הומשכ הו היה
 םע קילס (יאלבב) ימא 'ר ז"ע ףוס ןכו
 ןולאש -- ררגד אתמחל איישנ ןדוי 'ר
 ךלמש ימא 'ר תויהל א"א הזו ,הימרי 'רל
 ןכו ,הימרי 'רמ לאשיש ןנחוי 'ר רחא
 נ"יר - םע  קלס | ימא ''ר ב"ה: ב"פ םש
 רמרד ייכ -- היעבצאב הקל ררגד אתמחל
 תינעתבו ,ןנחוי 'ר םשב אחא רב בקעי ''ר
 ירעצמ אק ווה האישנ יבדש רפוסי : גב
 םש רכזנ אלו הנוי 'ר לש ונב ינמ 'רל
 יעב האישנ י"ר ה"פס: ר"ורבו : ,ומשב
 ,אמח רב סחנפ 'ר ימוק

 ג"ר ויבא םגש ןירסיקב היה ומוקמו

 לצ תחת תוסחל ןירפיקל ירופיצמ ךלה
 'רד וריבח) .יסוי 'ר- רמאש הזו והבא 'ר

 ןוניא תיל ןידבע ןנאד אתינעת ןיליא (הנוו
 עודיו .ןמק איישנ תילד +המל אתינעת
 יכ הז רמא ןכלו אירבטב היה יסוי 'רש
 תינעת ימלשוריבו .ןירפיקב היה אישנה
 ןמע קופ אישנ י"רל רמא ובלח 'ר ב"פר
 ל"או רובצה לע תינעת ורזגש  ,ךרעצו
 ,ןהמע רעטציו אציש ובלח 'ר

18 
 תא הכיו רשא לודג ןב דימעהל הכזו

 םינש רביע האישנ ללה ונב יכ םיברה
 תנשב חישמה תומי דע 'םישדח שדיקו
 יפכו ,וכרעב ראובמכ תורטשל רעת
 ידת יח ןיידע היה ויבא יבאש ונרמאש
 רטפנ רעת דע ירת תנשמ כ"א תורטשל
 כ"חאו ונב ג"ר ךלמו \ ינשה אישנ י"ר
 ,האישנ ללה ונב כ"חאו ישילשה האישנ י"ר

 .(אתיירנד אנת) ,רבסה הדוהי 'ר

 אל רמאש :בע ןיבוריעב א"פ רכזנ
 י"ראו 'וכו תוציחמ לע ה"בו ש"ב וקלחנ
 סרוג ח"בהו ,רבסה .י"רכ חכלה "בר רמא

 ,ךבסה י"ר
 9 תועה הד הו

 עריאש המ ארונ השעמ ונממ אבומ
 יסמ הקיתעה .ד"הסבו .,מ"ר "י"ע טעו
 ,הקיתעהל ונל רתומל ןכלו ,תוישעמ ןטק

 ,אטיית .הדוהי 3

 יבר דימלת היהש אבומ : רסק ב"בב
 רפס יברל בתכו החמומ רפוס היהו
 רשוימ המכ רמא יבר הארשכו ,םילהת
 אטייח י"רש ל"א הירב ש"רו  ,הז בתכ
 ,ובתב

 ןדוי 'ר ךרע .הלדגמ הדוהי 'ר
 ,איילדגמ

 .(אתוקסדמ וא) אתרקסאדמ הדוהי בר

 אברל השקהש דימת ותוא וניצמ
 הדנ ,,הכ ה הטיפ -,,הל ריזנ 1 תומביכ
 וידימלתמ " היה  הארנה יפכו = ,,טל ,הל
 ש"ת רמוא .בנ ריזנבו ,אברד םיקהבומה
 לע קלוח ,גצ תבשבו ,אברד יעב לע
 ,אברד הימשמ רמאש ריבו בר ירבד
 הנתמ רב אדא בר השקה :חכ ןיטיגבו
 ,דונ .ינאש אתרקסדמ י"רא -- אברל
 אברע ךברע הישרשמ בר הל ףיקתמ
 .'וכו אבר רמא אלא ךירצ

 ,םל הדנכ אפפ ברמ  לודנ .היהו
 ברד הימק אתעמשל אתירמא פ"ראש
 .אתרקסדמ הדוהי

 בר
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 .אתפדמ הדוהי בר

 אניבר רמאש ,הכ תוכרבב א"פ רכזנ
 אתפדמ הדוהי ברד הימק אנמיאק הוה
 ,הינפ ומרק יא ןייע יל רמא  האוצ אוח
 אתפדמ הימרי בר ס"קד תסרג הארנ רתויו
 ,ןיסחויה ואיבה אל ןכלו

 .איגורגהמ הדוהי בר

 ןבז אטייח ןנחש ,טל ז"עב א"פ רכזנ
 ח"רד הוחא יאנברד והתיבד ישנאמ תלכת
 אל הנתמ ברד הימקל אתא אבא רב
 הדוהי .ברד הימקל אתא היריב הוה
 התא ךירצ וישבע) דיל תלפנ ל"א ,אינורגהמ

 אל ןיסחויבו ,לאומש רמא יכה (י"שר ,יל
 ךרעב רכזנ םלשה ןיסחויב ךא  ואיבה
 ןנח אבש ג"ר תסרגכ הארנ רתויו ,ןנח
 ל"או (לאומש דימלת) הדוהי בר ינפל

 ,ש"ע ריל תלפנ אינרגתמ

 ,ארוסמ הדוהי בר

 לע ונממ הרקי השרד ,טפ ב"ב רכזנ
 םעמ המ ךתיבב ךל היהי אל קופפה
 ךסיכב ךל היחי אל ,הפיאו הפיא םושמ
 המלש ןבא לבא ,ןבאו ןבא םושמ ט"מ
 איבמ | ,זכ הדנבו | .ךל היהי (וא) קרצו
 א"כב םירמוש םיולהש קוספה ןמ היאר
 ,ייבא םדוק היהש עמשמ םשו ,תומוקמ

 ,: ג תישארב רהז רכזנ .יאדוהי

 ,אייח 'ר תשא תידוהי
 .(דלדוכ"פ תישארב | ,ושע תשא תידוהי)

 תידוהי :הס תומבי הרכזנ הז םשב
 יאנש הדיל רעצ הל הוה ח"רד והתיבד
 ותוא הלאשו ח"רד הימקל איתאו אנמ
 הלוא ,אל ל"א רו"פא הדקפמ השא םא
 ול עדונ ףוסל אתרקעד אמס איתשא
 תייה ןכ תישע אל וליא רמאו רבדה
 הדוהי תא הדלי יכ ,םימואת דוע יל תרלי
 ןישודיקבו ,תומואת יוטו יזפו םימואת היקזחו
 רעצ הל :תיוהד ח"רד והתיבד תידוהי :בו
 לבק םא יל הרמא (אייח 'רל) ל"א הדיל
 רעצ בוומש) תרטוז יכ ישודק ךובא ךיב

 ןדוי .'ר---אתפדמ הדוהי בר

 הלעב לע המצע רוסאל התצר הדילמ הל היהש
 ןישודיק הרובע לבק היבאש הל הרפס המאש ל"או

 הניא המאש אייח 'ר ל"או (הנטק התויהב
 נס תומביבו .וילע הרסואל ז"ע תנמאנ
 היהשכ (ביפעאו) ח"רל הרעצמ התיהש
 היל רייצ (הל יוארה רבד) ידימ חכשמ

 אהו בר ל"א ,הלהינ יתיימו הירדוסב
 תולדגמש ונייד ל"א ,רמל היל הרעצמ אק
 ,אטחה ןמ ונתוא תוליצמו ונינב

 רש בר
 ל"צ ןכו :בכ תינעת דוי בר רב ימר

 ,: בל תבשב
 .תרק דוי

 אניזחק תרק דוי י"רא :זמ ןישודיקב

 י"שרו ,םכח םש אוהש ךורעה שריפו אכה

 ,א"עב שריפ

 .ןדוי

 ןנריפ רלקיז ןרוי רב אבא 'ר

 ,דיחז"פ ר"שהש ןדוי רב אנהכ

 וה יש תוברב ךןדוי רב םוחנת "'ר

 .ןדוי 'ר

 היה אוה ,םישרדמבו ימלשוריב ךא רכזנ
 .תובותכ ימלשוריכ (א אבא 'רד ודימלת
 'ר אהו יגח 'רל יסוי 'ר ל"אש ד"ה ב"פ
 (אבא ') היברד לע ל"א יתווכד רבס ןדוי
 א"הס א"פ ז"עבו ,הילע ש"בל גילפ אנא
 ןדוי 'ר רמאו אב 'ר םע איירבח תקולחמ
 ,אירבחל עייסמ ארק

 ירובפופוא ויל םשב ןדוי 'ר: וניצמ ןכו
 ,היכוב ינא הלא לע 'פ ר"ביא ,אידאנ"פ
 ,שרוחה '5פ יתבר אתקספב אוה ןכו

 סרג .ומ-ד"ה ד"פ תוכרב ימלשוריבו
 יומכ ל"צו וביא 'רד הירב ןדוי 'ר רמאמה
 ,שררמב

 ,בדח"פ ר"שהש יניא 'ר םשב
 םשו .בידדמ"פ .ר"ב רזעלא 'ר םשב

 ןב יסוי 'ר םשב א"רו ןדוי 'ר .אידרמ"פ
 ,ארמיז

 .ב"פ ןישודיק ןנחוי 'ר םשב ןדוי 'ר
 ה"ה



 אידג ןב ןדוי 'ר--ןדוי אבא

 ,רומא פ"ר ר"קיו - ,ד"בל"פ בו ה
 יר םשב 'וביא 'רו :ךדוו:"ר "דמו
 'רו וביא רו ןדוי 'ר החבפ"פ םשו  ,ןנחוי
 .ןנחוי 'ר םשב ירגנ רב ןועמש

 יפוי 'ר םשב. ןוהייורת .,ה"רו ,.ןהוו זר
 ,ה"דמ"פ ריב נאהטי] ב

 ,ג-הל"פ ר"ב ןומים. רב .ןלוי תושב
 .בדה"פ .ה"ב תל תב
 א"פ ר"הק אפקש רב ןועמש 'ר םשב

 ,אי"פר
 ר"קיו ינמחנ רב לאומש 'ר םשב

 ,ז"רכ"פ

 ,גחו"פ ר"ב אייח רב םוחנת 'ר םשב
 אתחיתפב אחא 'רל לאשש וניצמ ןכו

 ,הביאד
 פ"אפ (הנוי 'רד וריבח) יסוי 'ר םע קלוחו

 'ח אתיא בכדרמ?פ .םשו יי דע" פ "ככ
 ןדוי ר"א ל"צו ,ע"רו יאכז ןב ןנחוי 'רו ןדוי
 | ,יגילפ ע"רו זב"ירש

 הציב וניצמדס "ונמ "רח" בר מכ תותמ

 ו"ה ב"פ ןישודיק ,ג"פס תינעת ,ה"ה א"פ
 ,הינימ יעבש

 הכלהב ימלשוריב םימעפ המכ רכזנו
 ,מ"בבו ב"הס א"פ תוכרבב

 .ןדוי אבא
 ארקנ ילבבבו  ,יברד ארומאו ודימלת

 ,וכרע ןייע ןדבא

 .(אנת) .ןדייצ שיא ןדוי אבא
 אתפסותכ רזעילא 'ר םשב הכלה דיעה

 ומשב אבומ ,בכק תומביבו .חי"פ תולהא
 םו"כע פ"ע השאה תא ןיאישמש דיעהש
 יב"שרד אתלכמבו | ,ומות יפל  חיכמב
 ןדוי אבא 707 דצ ג"ש םלפהב םפדנה
 ןינמ לאילמג ןבר םושמ רמוא ןודייצ שיא
 לע ללפתהל יאדכ יניא םדא רמאי אלש
 ,'וכו קמ"הב

 ,אינתמ 'רד יובא ןדוי 'ר
 ז"פ ג"ה ה"פ יאמד \ ימלשוריב רכזנ

 ,ג"ה א"פ הלרע ,י"פר תיעיבש ,ד"ה

7 

 ט"פ ,מ"ה א"פ תבש  ,ב"ה היפ  הלח
 ,ה"ה ביפ" הגופה  ,ד"ה םפ פוחיע .,א"ה
 א"פ ז"ע ,א"ה ה"פ ריזנ ,ז"ה א"פ ק"ומ

 א"הס ג"פ םיאלכבו ,ה"ה ג"ה ג"פ ,א"ה
 א"פ .תינעתבו ,אילתמ 'רד הובא ןדוי 'ר
 א"פ תומביבו ,הנתמ 'רד יובא י"ר ג"ה

 תובוהכבו ,אתינתמ 'רד אבא י"ר א"הר
 ירד2/היובא" הדו ירח[ .ירבאא התקרה
 ירד" יובא :ןדוור 'ר/ללצ "םלומפו 6 דמתמ
 הינתמ 'ר ךרעב ונראבש יפכו ,אינתמ
 יארומאל ישמחהו יעיברה .רודב היהש
 רוד תישארב ס"לב ויבא היה כ"א י"א
 .יעיברה

 ,איירדותנע וא אידרותנא ןדוי 'ר
 תוכרב ימלשוריב ןושארה םשב רכזנ

 ו"פר םילקש ,ה"ה ב"פ ןיבוריע ,א"ה ד"פ
 (הזיודהה אבא 'ר סרג ילבבב םפדנה םילקשבו)
 הדוי 'ר ח"פס םילקשבו ,ב"ה ג"ַפ תוירוה
 תוכרבבו ,יסוי 'ר ימוק .יעב איירדותנע
 ט"פ תבשבו ,ירתתנא ךה "ךו יהב
 ב"ה ב"פ תינעתבו ,איירדתנע םרג ג"הס
 י"רא ב"ה א"פ" ז"עבו ,אירדנוהב כ
 ,איירדותנא

 ;הבייא;ירדג תירפ ןח" זמ

 א"ה ה"פו :וט"ד"ה ב"פ תוכרב רכזנ
 ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר ל"צש הארנו
 ינא הלא לע 'פ ר"כיאב רמאמה אבומדכ
 שבתשנ ןכו ,שדוחה 'פ יתבר 'פבו היכוב
 ,רדוי"פ לאומש 'דמב

 יב שרה הירב רךב ןדוי %

 ר"א .,זידז"ה א"פ ןישודיק .ימלשוריב
 יב"שרה .,ב"ב,ןהוי יה נק אב רב תש
 אבומדב ל"צ תמאב לבא .יב"שר ינתר
 אוו רב ח"רא ,גדא"פר האפב רמאמה
 ,איה .יבישרבצ .יתרוב . רב דש יך קה

 ,םש ןישודיקב השמ ינפה םרוג ןכו

 ןב הדוהי 'ר :ךרע .אידג ןב ןדוי 'ר
 | ,אירג

 ד
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 :אייתוטה מ ןח
 רב ח"רא ג"הס ב"פ תיעיבש | רכזנ

 אלסב הקשמ איירוג רב ןדוי 'ר אבא
 ט"ה ג"פ תינעתב רכזנה אוה ילואו ,רדעו
 ינוח ןידה םש רמאש איריג ןדוי 'ר םשב
 הוה לגעמה ינוחד הירב רב לגעמה
 ירייזחרעבה .אוחס . :ןחחל . "ר:ה"הפ-"יתסדמה
 ,אידיג ןדוי 'ר םרוג היירפ ןב הרוהי

 ביפר הי הדעה יהב דויל
 ,יב"שרד

 כוחה רפכד אמה "רד/הירש ןדוי יר
 םשב רמא ז"ה א"פ תינעת רפזנ

 רפכד סרג מ"ה ב"פ תובותכבו | ,היקוח
 .ןימחת

 ,ייפלח תב ןלוי "ה
 ר"קיוב אוהו ,ד"הסבו ןיסחויב אבומ ןכ

 ןדוי ר"'אש םש טושפה טשפ ךא ,גדז"פ
 .יעב ייפלח (יבר ל"צ) רבש

 ,ןיגה ב דויל
 'ר םשב רמא א"ה י"פ ןירדהנסב

 רקי רמאמ ונממ ונל ראשנו .היכרב
 ליכאד אנמיס רמאש ג"ה א"פ הלרעב
 ד"ע אוהו ,היב לכתפמ תיהב הירבח ןמ
 תוירבל םדא ךרצנש ןויכ :ו תוכרב ורמאש
 הכלהב : רכזנו | ,םורבכ .תונתשמ וינפ
 ה"ה ב"פ ןישודיקבו ,ד"ה ד"פ םיחספב
 הורע הניאש הורע ןנח 'ר יב | ןדוי ר"א
 ,הורע הניאש תא שפות

 .ןופרט ןב ןדוי 'ר
 א"פ הלרעו ו"ה א"פ תיעיבש ימלשוריב

 תסרגו ,היבועל ןפירט דכ ןדוי ר"א ג"ה
 רפסבו .ןופרט ןב ןדוי ר"א השמ ינפ
 5"צש ותער םש תיעיבשב יו"צ תבהא
 תסרגש הארנ רתויו | ,ןופרט רב י"ר
 רתוי אוה היבועל ןפירט רכ ימלשוריה
 אבומדכ היבועב ולדגשכ ושוריפו ןוכנ
 םינומאה '5 ר"כיאמ .ףרט ךרע ךורעב
 ינוי ןושל אוהו ,אלקיקב ןיפירט עלות ילע
 ,תעלות ידגבב םילדגנו םינומא

 יבירב ו כ רש רייר

 יה ךרע |[ ף5 ודוי רו

 .םולש רב הדוהי

 . פר |

 םולשה לודג רמא טדט"פ ר"קיו רכזנ
 לבא  ,םולש ארקנ ה"בקה לש ומשש
 קרפ אמוז א"דמ קתענ הזה רמאמה
 ילודגמ םירמאמה לכ אבומ םשו םולשה
 ,עשוהי 'ר רמאמ אוה םשו םיאנתה

 הדיחו בר ךרע .קחצי בר רב ןדוי 'ר

 ,קחצי ברב

 הרוהי בר ךרע .לאעמשי רב ןדוי 'ר
 .לאעמשי רב

 שו ךיע .השנמ רב ןדוי 'ר
 ,אישנמ רב

 תה הב .ךרע .ךימחנ רב ןדוי 'ר
 ,ינמחנ רב

 ,הליפ וא אילפ רב ןדוי 'ר
 רקיה ורמאמ ה"ה ט"פ תוכרב רכזנ

 םימחרב חקלשכו ,ןתנ םימחרב ןתנשכ
 ךלמנ אל ןתנשכ אלא רוע אלו חקל
 תיעיבשבו ,ר"בב ךלמנ חקלשכו ,הירבב
 'ר ימוק אידפ רב ןדוי 'ר .ביתיה ה"פר
 ,השמ ינפ תסרגכ אילפ רב ל"צו הנוי
 ןכ לוו ר יטייבמ"פ .ך"ש --רבזנ :ןכי
 'ר בדדכ"פ ר"קיובו ,מ"ר םשב  היוליפ
 'ר אק"פר םילהת 'מבו  ,איליפ רב ןדוי
 ימלשוריד רמאמה | אוהו איילפ ןב  ןדוי
 רב הדוהי 'ר המ"אריו אמוחנתבו ,תוכרב
 הילפ רב ל"צו ,הירומ והמ רמוא אמלפ
 | ,גארפ סופרבכ

 .ברד היְרב ןדוי 'ר

 ר"הסבו א"הס ב"פ ז"ע ימלשוריב רכזנ
 = .,יברד הירב סרוג

 .(אנפ) .יבירב ןדוי
 יבירב ןדוי רזעלא ר"א : אכ ןישודיקב

 ורודב לודגו  ומש ןדוי י"שריפו) שרוד היה
 ר"ת רמאמה אבומ" :זל .תורוכבבו ,(היה
 ןיעצור ןהשכ שרוד היה יברב ןדוי ר"א --

 דפו



 עשוהי---יבירב ןדוי 'ר

 עמשמ הזה ןושלהמו  ,'וכו א"כחו 'וכו
 לבא ,שרוד היה יבירבש רמא ןדוי 'רש
 תא תחקלו קוספ האר ירפס אוה רוקמה
 ןדוי רזעלא ר"א אתיא םשו עצרמה
 * ןב א"ר .אוה "כ"א: ,שדחר ה וב
 ..עומש =

 .יבירב:ןדוי''ר

 היכרב 'ר םשב רמא ול"פס ר"קיו רכזנ
 לבא ,'וכו התמש תיבא תוכז תיאר םא

 ימלשורימ עבונ רמאמה יכ םש ס"מ לפנ <
 רב ןדוי 'ר ןגוהכ םשו א"ה י"פ ןירדהנס

 ,היכרב 'ר םשב ןינח

 ,לאומש יברב ןדוי 'ר
 'ר ל"צש הארנו ,בדוט"פ ר"קיו רכזנ

 ,(ינמחנ רב) לאומש 'ר םשב ןדוי

 .ןועמש 'רב ןדוי :ר

 'ר. .בדה"פ םשו \;.,ב"ךחפ י חב הבוג

 ל"צ ילואו ,ש"רב ןדוי 'ר םשב היכרב
 | ,ןומומ "רב!"

 ,ילקש רב ןדוי 'ר
 הלאש סינכה י"ה ט"פ תובותכ רכזנ

 .(ב יסוי 'ר ינפל

 ךרע .הירמ איה יש תת תה

 | ,איירוג רב ןדוי 'ר-

 .ופיד.ןדוי/ה

 אמח .רב..םחנפ .'ר ירבופ היו רב
 סרוג דכדב"פ הבר רבדמבבו ,הינימ יעב
 ,ופיד ןנחוי 'ר

 .ימיא רפכד ןדוי 'ר

 הלפנ א"פש ו"ה זמ"פ תבש ימלשוריב
 קרעו  ושידג לע  היתלוג .םרפו הקילד
 הנוי 'ר םרגנ ט"הס ד"פ  םירדנבו * ,ארונ
 השענו י"ר בותכ היהש ס"לבו ימיא רפבד
 ,הנוי 'ר 'הזמ

 ,איילנ ןמד ןדוי 'ר
 רמאמה ר"קיובו ,ד"ירחא אמוחנת רכזנ
 ןדוי "ר- אידראנ"פ " ר"בבוע ,היילנ תש
 ,יניעוהילא 'ר םושמ נב"שרו יולג ןמד
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 הירב ןנחוי 'ר .אלילג ןמד ןדוי 'ר
 .(ד"הס) ירחא 'פ ונדמלו

 ,איילדגמ ןדוי 'ר
 רב יסוי 'רש רפופי ג"ה א"פ תינעתב

 דע איילדגמ ןדוי 'ר ארקבמל קלס בקעי
 רמא הילק עמשו ארטמ תחנ ןמת הוהד
 ל"א -- תודוהל | ןיבייח -- ןיפלא ףלא
 (יבר) 'ר ןומיס 'ר  ןיכה ל"א ,אה ל"נמ
 .ר"בבו ,ב"הס ט"פ תוכרב אוה ןכו ,ךרבמ
 ,הלדגמ הדוהי 'ר קיתעה וטדגי"פ

 :אייסנ ןדושיר
 הדוהי . 'ר::אוחו י"ה ז"פ + ןיבוריע::רכונ

 ,האישנ

 .איקדופק ןדוו 'ר
 'ר :ימוק רמא :חכ"א"ה ד"פ תוכרבב

 א"פ האפבו ,יזפ ןב הדוי 'ר םשב יסוו

 ,ח"ה א"פ ה"ר ,א"ה ח"פ םיאלכ ,ד"ה
 .יסוי 'ר ימוק יעב ב"פס הליגמ

 .האמר ןדוי אבא
 ומש ארקנ המל רפוסי דדה"פ ר"קיוב

 תומרל תובדנב הברמ היהש ןעי יאמר
 לכו םה םג ןתיל ובריש ידכ םעה תא
 היה ריעה ישנא .לכמ ץבקנ היהש המ
 ול השע לב"שרו ,םלוכ דגנכ ןתונ אוה
 הבר רבדמבבו ,ולצא ובישהו לודג  דובכ
 עבונ רמאמהו ,האמר ןיבא .ארקנ חדד"פ
 לב"שר ל"זו ד"ה ג"פ תוירוה ימלשורימ
 ,איימר ןוהבר דח ןמת הוהו הרצבל לעא
 היהש אלא יאמר הוה אלד היל סח
 ובישהו - לב"שר ולטנ -- תוצמב המהמ|
 ןיבא ל"צו ם"טמ לפנ ןיסחויבו ,ולצא
 האמר ןיבא ,רזעלא ןב י"ר ינפל הארופיצ
 תיישוק הרס הזבו ,ל"ר ןמזב תוירוהר ג"פב
 | | ,ר"הס

 םיחספ קדצוהי ןב עשוהי 'ר ,קדצוהי =
 ,: הצ

 .עשוהי
 םידי (ע"וד וימח ןב) עשוהי ןב ןנחוי 'ר

 ד ,ה"מ ג"פ
 ד |



020 

 4 ונ ןילוח עשוהי ןב יסוי 'ר
 ןכ חלשב ונדמלי עשוהי ןב ןועמש 'ר

 ,ר"הסב אוה

 עשו בד

 בב ,הוברב .עשנהי ברד .הירכ אנוה בר
 .:יק םיחספ י"רד .הירב אנניח בר

 שק ב רה ,הירת .הימחנ בה
 םיחספ י"רד הירב תשש וא אשיש בר

 ,ווטק
 ריבר

 שרד עשוהי בר רמא : גנ םיחספ רכזנ
 הירב אנוה בר יבא אוה ילואו ,אבר
 בסל תבות .אתיל .ם"קרבו :,עדונה י"ד
 ר"א יול ר"א וניצמ :אנק תבשבו ,עשוהי
 וסירכ םימי 'ג .רחאל .עשוהי ר"א יפפ
 ןינכסד עשוהי 'ר ל"צ םש  'וכו תעקבנ
 ,וכרעב ראובמכ

 ,איינוא וא אינוא עשוהי 'ר

 א"פ הלרעכ ימלשוריב דימת  רכזנ
 רב לאומש ר"א ד"הר ב"פ תבש ,ב"הס
 א"פ תבשבו ,אינוא עשוהי 'ר ינת קחצי
 ,ןהיציב תא רפול איינוא י"ר ינת ר"הס
 ןהיתונב הנוכה ןיא ןהיתונב לע ורזגש המש
 ןהיציב הנוכה ךא אתיירואד אוהש שממ
 תאו לאעמשי 'ר ינת איבמו םו"כע לשיבש
 ,הנעיה תציב וז הנעיה תב

 ןינושה םיאנתהמ היהש ןיאור ונא הזמו
 .תותיירב

 .(אנת) .אזוע שיא עשוהי
 שיא עשוהי אינת :חל םירדנ רכזנ

 ,'וכו רמוא אזוע

 יבא רךכ עשוהי 'ר

 הימשמ רמא :ה ק"ומ | ,,וכק תבשב
 עשוהי 'ר ,ל תוחנמ | ,,וט ב"בו  ,אלועד
 אמויבו ,בר רמא לדיג בר רמא א"ב
 ונייה ייבא רמא ותיישוק לעו ביתמ :במ
 ,ייבא םדוק היהש עמשמ הזמ  ,אתבוית
 הארנ "יבר, םשב רימת ארקנש ןעיו

 ידית ברל הרב עשרה בר--עשרהי בר

 ד"הסבו ,י"אב כ"חא כ"ג היהש לדיג ברמו

 ונלש אסרג ךא :בל םיחבז רכזנש איבמ
 ,איעשוה בר םש

 .ןיבא רב עשוהי 'ר
 עשוהי 'ר ה"הס ג"פ אמוי ימלשוריב

 'ר םשב ןומיס 'ר (ןיבא ל"צו) ןייבא רב

 אלש איינת ןידהד םעט יפיס רב ינוינא
 ר"קיובו .,'וכו  ג"הכ וניאר | ןירמוא והי
 עשוהי 'ר םשב ה"ר ידב"פ ר"ור ,דדזו"פ
 םשב יול 'רד הינתח הירכז 'רו ןיבא רב
 תושפנב עגונ םימחרה לעב ןיא יול 'ר
 י"רו ה"ר רמאמה : חס כ"רדפבו ,הלחת
 ל"צו ס"מ אוהו יול 'רד הינתח ןיבא רב
 םשב אמחנמ 'ר ודג"פ ר"ורבו ,ר"קיובכ

 ןכו ,ונממ הרקי השרד ןיבא רב עשוהי 'ר
 [- יא ףופבו הדו"פי ך"ב רכזנ

 ,םריבא ןב עשוהי 'ר

 לאומש 'דמבו ,דדה"פ ר"סאב רכזנ
 'רר .הירפ ,. ןושוהו . .'ר .-רמאמה ה"גי"פ
 ירב 'רד הירב םש רתסא טוקליבו ,יריב
 ור ורנ םוהעד ד"הסכו ,יריב לצו
 ,ירגנב

 ו ברד ,הירב עשוהי בר
 רב ידיא בר ארקנ היה ידיא בר ויבא

 תנהכ אשנש .טמ םיחספ רפוסיו ,ןיבא
 אשיש בר יכימס ינב ירת  הינימ קיפנו
 היה ןיבא רב ידיא בר ויבאו .עשוהי ברו
 בר ונבו ,וכרעב ראובמכ פ"רו אבר ןמזב
 ישא בר ןמזב רודה לודג היה עשוהי
 ודבע ישא כר יבל עלקיאש אי תבשכ
 ידימ רמ םועטל ל"א אתלית אלגיע ול
 תינעתבו ,אנביתי םולח תינעתב ל"א --
 בר ל"צו יסא בר יבל עלקיאש יסרג + בי
 ברד וריבח היהש יסא בר אוהש וא ישא
 השקה :ול תומביבו ,וכרעב ראובמכו ישא
 הכלהב רכזנו ,אתשה יכה ישא בר ול
 .יה .קיומ :,: בם..ןיבגריעב

 + ג םיחספכ אנהכ בר תרימפב היהו
 הירב עשוהי' ברל ןגבר הורדש שלח כ"ר | אלועמ ותרות םש לבקו ימלשורי היהש

 א"רד



 חנד היחכשא --- קודב ליז ל"א א"רד
 ל"א יתאו יכבו --- הישובלל היערק הישפנ
 איצומו אנימאק אל אנא ל"א ? הישפנ חנ
 רב עשוהי 'ר איבמ ןיסחויבו .'וכו הבד
 יכ ןכ וניא תמאהו  ,ארגנ ןיבא רב ידוא
 : גכ תבשכ ה"ר ימיב היה ארגנ ןיבא 'ר
 ארסח ברד ודימלת היה ידיא בר ונבו
 עשוהי בר היהי ךיא כ"או : אק םיחספכ
 היהש רמול בורקו +ישא בר ימיב הירב
 ,ערונה ןיבר רכנ

 .(אתיירבד אנת) .עשילא ןב עשוהי 'ר
 ויבא תמש השעמ אינתד ,דמ ריזנב

 אבו -- קזניגב (י"שר ,ןהכה) קחצי 'ר לש
 םינקז 'דו עשילא ןב עשוהי 'ר תא לאשו
 םלש אוהש ןמזב "ויבאל,, ורמאו ומעש
 אהיא בי"פר תוחמשו ,כ ק"ומבו ,'וכו
 ךרעב יתכראה רבכו הזה רופיסה תועטב
 ,קולצ יהב אב

 ,םלא ןב עשוהי 'ר
 קיתעהו ונממ אלפנ השעמ אבומ ר"הסב

 אצמנ אלש ןעיו ,תוישעמ ןטק רפסמ תאז
 ,ונקתעה אל שררמב

 .תותיב ןב עשוהי 'ר <
 הדוהי 'ר םשב רמא חידדפ"פ ר"ב רכזנ

 ,ןומיס ר"ב

 'ר-ךדע .ירי ב 'רצ הירביעש וה
 ,םריבא רב עשוהי

 רכונ . ,.ירל רב ןיטינה רב שרה ד
 ,ומשב הנוח 'ר ,ד"פס ר"שהש

 .(ןיתינתמד אנת) .אריתב ןב עשוהי 'ר

 החפשמה לש ב"במ דחא היה אוה
 העש יפל ושמשש אריתב ינב הרקיה

 ןב עשוהי 'רו ,ללה םדוק | תואישנב
 ע"י: עשוהי  'רד .:רבח \ הוה | אריתב

 תוארל דוע הכז הארנה יפכו ,םהירבחו
 דיעהש ח"פר תוידעכ ונינבב תיבה תא

 :נק תוחנמבו ,רוהט אוהש תולבנ םד לע
 עשוהי 'ר .ריעה | ןיסרוגו הנשמה אבומ

 1 :"הכ אלטג ןב עשוהי---עשולא ןב עשוהי ר
 י"חה-------ה---

 :אתינתמב אוה ןכו אריתב ןב עשוהי 'רו
 ר"א אבומ םש ארמנבו ,אברעמ ינבד
 .תואידורע ןירחונ ויהו השעמ ב"ב עשוהי
 ילוע ויהו ךלמ לש אירטסיאב  תויראל
 .תומביבו ,םדב ןהיתובוכר רע ןיעקוש םילגר
 היהש = תסונמ "ןב לע יתפעה מ[ חעפ
 ותשא תא ומביו םדא : סירס םילשוריב
 .תקולחמ ה"מ ב"פ הרפו ,ע"ר ירבד םייקל
 .תסרנלו  ,ב"ב :עשוהנ "רו ל או 1 ע"ב
 .תקולחמ ו"מ ג"פ האפ רכזנ ימלשוריה
 :הריתב ןב עשוהי 'רו ט"ר .עשוהי 'ר א"ר

 ינבד אתינתמב אוה ןכו וירבדכ הכלהו
 ,אריתב ןב הדוהי 'ר ונלש אסרגו ,אברעמ
 :.תוא יי /פתפי/יהלמ | בקוסיי תפשי \ בז 3 יש\

 .םימכחו בייחמ | ב"ביר * ,ןוקירטונ .תחא
 .ןירמופ

 .א"ר תקולחמ :הס תוחנמ רכזנ ןכו
 תינעתבו ,בב"ירו לאעמשי 'ר עשוהי 'ר
 .ב"חאו עשוהי 'ר םושמ רמוא הרוהי 'ר ,ג
 ":ורמאו אריתב ןב םושמ הדוהי 'ר רמא

 ןינמזו אריתב ןב | עשוהי 'ר אוהש םש

 .םדוק היה הוש ויבאד אמשב היל ורקד
 ..ומשב ול וארק ךמסנד רתבלו ,ךמסנש
 םיערול ותמרקהב םב"מרה איצוה הזמו
 "ר אוה אריתב ןב םתס רכזנש מ"בש
 ,ב"ב עשוהי

 .אידנ ןב עשוהי 'ר

 :הנועה לכ ונממ רמאמ םירורסב ספדנ
 לבא ,בה"על הנועו הכוז זה"עב ןמא
 .אידג ןב הדוהי 'ר אסרגה טרוצ אמוחנתב
 ןב אמח 'ר אסרגה תישארב תותלאשבו
 ,שיקל

 עישוי 'ר ךרע ,ארוזג ןב עשוהי 'ר
 .הרוזיג .רב

 .ג"חכ אלמג ןב עשוהי
 :םלוכ ורמאי םינורחאה לארשי ימכח

 ימיב ג"הכ היה ג"ב עשוהיש רחא הפ
 םדוק םינש שמח ךרעל ינשה סופירגא
 .ג"הכ דוע ךא היה וירחא רשאו ןברוחה

 דחא



 רמאי ןכלו ,לפת ןב והיתתמ םשב דחא =
 ,אס תומביב ל"צש 189 רצ א"ח ד"ודב
 וילעו ,ךלמה םופירגא ךלמה | יאני תחת
 והיש ןקת אוהש םילודגה םישעמה לכ ולת
 ריעו ריע לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ
 םינש עבש וא שש ןבכ ןתוא םינכהלו
 אוהשו .ז"ע בוטל רוכז אוהש ,אכ ב"בכ
 תב אתרמ הרישעה הנמלאה תא שדיק
 דועו ,ד"מ ו"פ תומבי אבומדכ סותייב
 ,דועו

 ולאה םימכחה ואר אל ךיא לודג אלפו
 אלמג ןב עשוהיש רמאי ומצעב סופיזיהש
 טישפהו ומע ראש לכואה עשר היה ג"הכ
 ןברוחה תא בריק רשאו םהילעמ םרוע
 קידצ היהי ול םנו  ,םיקודצה ויחא לככ
 הלודגה הנקתה וילע תולתל ללכ רשפא יא
 ימי םצעב היה ותנוהכ ימי יכ ןעי תאזה
 ןברוחה םרוק ויהש תומחלמהו תוכובמה

 ידמלמ ןיבישומ והיש ןקת םא םנ ןכלו -
 היה תלעות המ ריעו ריע לכב תוקונית |

 החכתשנ אוה אלמלא ל"זח ורמאי ךיאו ,זא
 רמול רשפא ךיא םנו ,לארשימ הרות
 ותוא ארקל ךלמה סופירגא לע ועטש <

 ונלש המלש הרות אהת אלו +יאני םשב
 ,םהלש הליטב החישכ

 ןואגה תערכ וכרד הרוי תמאה לבא
 ונכראה ונחנא םגו 464 דצ א"חב רה"דעב
 ימי .לכבש ,קירצה ןועמש ךרעב .הזב
 אוהש ג"הכ ןנחוימ ץוח םיאנומשחה

 ,פכה"ויב שדקמב הדובעה רבע ומצעב
 יניינעב ג"הכ םשב ךא ויה םלוכ טעמכ
 ויה םלוכו ,ךלמ םוקמב היהש הלשממה
 המכו םהימי לכ טעמכ תומחלמב ןידורט |

 יאני טרפבו ,ללכ םילשוריב ויה אל םינש
 כ"עב ןכלו ,םינש 'ג הלוח היהש ןנחוי ןב
 ךרדב ךא  נ"הכ היהש רמול ןיכירצ ונא
 ,הדוהיב לשומכ םימעל לארשי ןיב ימשר
 רחא שיא דימת היה שמשמה ג"הכ לבא
 םיקלא תאריב לשומ היה לשומה םאו
 הרותב לודג ,שמשמ -- ג"הכ דימעמ היה

 נ"הכ אלמג ןב עשוהי

 היה לשומה םאו ,םיברמ םיקלא אריו
 ,יקורצ ג"הכ םג רימעמ היה יקודצ

 תוכסה גחב וארה הלודגה םהנוהכ לכו
 אב היה זא םעה לכל החמש זא התיהש
 ,םימה : ךסנלו ּהדובעה דובעל שדקמל
 יקודצ היהש | עודי ךלמה | יאני הזו
 הז םישורפה תא ףדר אלש ףאו רומנ
 תוחא ןינומלש תקרצה ותשאש ןעי היה
 לכב ותוא החינה אל חטש ןב ןועמש
 ש"ב ןועמש ידי לעו ,ער לכ תושעל החכ
 םיקודצה ירדהנפ לכ תא חירבה ותמכחו
 תלוז לבא ,וימי ףוסב ג"הכ ןנחוי םיקהש
 בורק וייחב גרהש | סופיזיב וניצמ הז
 םמח אל לע לארשימ שיא ףלא םישמחל
 תשש 'ה שדקמב גרה א"פו ,םהיפכב

 אוהש רמול לכונ ךיא כ"או ,שיא םיפלא
 רשא ימ פכה"ויב שדקמב רבוע היה
 ךסנ א"פ םאו ?םייקנ ימדב ולאוגנ וידי
 םיקודצה ךרדכ גחב םימה תא וילגר ג"ע
 ,םהיגורתאב םעה לכ והומגר

 ריזחהל חילצהש ףא ש"ב ןועמש הנהו
 תליגמ אבומדכ המוקמל ןירדהנפה תרטע
 גדהש ולכש יניעב האר לבא ,י"פ תינעת
 י"ב ירענ וכנחתיש ז"כו חירסמ ושארמ

 אליממ זא םהירוענמ תמא תרות אלל
 /8% גדכאיו םיקודצה יכרדב וקבדי
 ןיפינכמ ויה הלחתמ : אכ ב"ב ורמאדכו
 טעוב היהו -- הנש 'זט 'וט ןבכ דומלל
 וקתל ותעדב םיכסה ןכלו ,אצויו וברב
 ריעו ריע לכב תוקונית ידמלמ בישוהלו
 תא איבהל שיא לכ לע הבוח תושעלו
 אנפלוא תיבל עבש ןבכ ,שש ןבכ רענונב
 ךא : ,רוהמ בל לע הרוהה תעד לתשל
 יבמופב הזה לורגה רבדה השוע היה םא
 םיקורצה ודגנ ומק ויה קפס םוש ילב זא
 הכולמה ירש ויה םהש רודה ותואבש
 ,הרקיה ותצע לכסל םחכ לכב היגיהנמו
 השעת י"עש רחא שיא רחא שפיח ןכל
 וכרצוה זאש ודיל הנא 'הו הזה רבדה
 אלמג ןב עשוהיו שמשמ ג"הכ דימעהל

 ןהכה



 זוריז ןב עשוהי 'ר--םונקרוה ןב עשוהי 'ר

 היה לבא לארשי ימכחמ היה אלש ןהכה
 םע םיעד םימת אוהש ש"ב ןועמשל עודי
 הנמלאה התיה זא םגו ,'ה תרותו םישורפה
 ,סותייב תב אתרמ םשב תעדונה הרישעה
 ןועמש תוחא הכלמה הער התיהש רשפאו
 הנמלאה הסראתנ םהינש תצע י"עו ,ש"ב
 האיבה איהו אלמג ןב עשוהיל הרישעה
 הזו ,ג"הכל ומיקהל בר ףסכ יאני ךלמל
 ירנידד יבקרת יסא ר"א ,חי אמוי שרופמ
 לע אבלמ .יאניל ב"ב .אתרמ היל אלויע
 .יברבר | ינהכב ג"ב עשוהיל הימקואד
 אניזח אק ריטק ףסוי ר"א .אס תומביבו

 התואל יואר היה אל תמאבש 'יפ  ,אכה
 הנמתנ ותשא תורישע י"ע ךא אלטצא
 ,1הכל

 חטש ןב ןועמש איצוה הזה שיאה י"עו
 םיקודצהו ,לעופה לא חכמ ותבשחמ תא
 ודיש טעמב וא ברב נ"הכה תא ודשח אל
 ותוא ועדי יכ ש"ב ןועמש תצעב תזחוא

 הזו .לארשי ימכחמ וניא אוהש בטיה
 שיאה ותוא רוכז םרב ,אכ ב"ב ורמאש
 אוה אלמלאש ומש ג"ב עשוהיו בומל
 דע -- הלחתבש לארשימ הרות החכתשנ
 ןיבישומ והיש  ןקיתו ג"ב עשוהי אבש
 ןיסינכמו ריעו ריע לבב תוקוניה ידמלמ
 .עבש ןבכו שש ןבכ ןתוא

 ןועמשש ורמאי ח"פס תובותכ ימלשוריבו
 םיכלוה תוקוניתה ויהיש ןיקתה חטש ןב
 לע קלוח ימלשוריהש אלו ,רפסה תיבל
 ונל עדונ םידומלתה :ינשמ ךא ,ילכבה
 ימלשוריב ןכלו ,הזה לודגה רבדה היהנ ךיא
 בשוח ש"ב ןועמש תונקת לכ םש בשוחש
 היה יכ ול תאזה הלודגה הנקתה םנ
 ,הזה רבדה אצי ונממש הלבקב םהל
 ג"ב עשוהי ישעממ רפסל אבשכ ילבבבו
 הוצמה ןיאש ןעי ןקתמה היה אוהש רפוסי
 היה אוהו הרמוגש ימ לע אלא תארקנ
 ,לעופה לא חכמ איצומהו רמוגה

 אלמג ןב ט"מ ג"פ אמויב חבשל רכזנ ןכו
 ותוא ןיריכזמ ויהו בהז לש (יפלקהל) ןאשע
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 ןב הז ןיאש הלודג היאר הזמ םגו ,חבשל
 ימ כ"א יכ ןברוחה םדוק היהש אלמנ
 הברחנ רצק ןמזב אלה וריכזמה אוה
 ,לכיהה תא וזבזבו תיבה

 .ונ ןיטיגב תרכזנה סותייב תב אתרמו
 וא תרחא השא איה ןברוחה ןמזב התיהש
 סותייב תב םירמ תמאב היה המשש
 השבהשנ םש ךא זמדא"פ ר"כיאב אבומרכו
 אתרמ ךרעב יתכראה רבכו דואמ השעמה
 .םותייב תב

 ג"הכ היהש ימ אלמג ןב עשוהי לבא
 אבומדכ םיקורצה תכמ היהו ןברוחה םדוק
 םוקמ םושב רכזנ אל םידוהיה תוינומדקב
 לכ ורכזנ אלש ומכ םירומלתה 'בב
 ,םלועה ןמ דבאנ םרכזו םיעשרה ג"הכה

 ,סונקרוה ןב עשוהי 'ר
 םויב וב ה"מ ה"פ הטוס הנשמב רכזנ

 תא בויא דבע אל ה"ב עשוהי 'ר שרד
 ימ .עשוהי ר"א -- הבהאמ אלא הב"קה
 עשוהי אלהו -- זב"יר ךיניעמ רפע הלני
 ע"ר דימלתש י"שרפו) וכו ךדימלת דימלת
 תעשב היהש ןיאור ונא הזמו | .(היה

 ללכה פ"ע עשוהי 'רו  ג"רד  תקולחמה
 וב ורמאש מ"כש ,חכ תוכרב ורמאש

 ג"ר תא ודירוהש- םויה לע הנוכה םויב
 .ותואישנמ

 ,לדיז.רב עשרהי ה
 ב"פ ז"עו ג"ה ח"פ תומורה ימלשוריב
 וסנכנו .הלח .לריז רב; "רש .. רפוטיו ה
 תועטב אתיא ז"עבו) (ב איעשוה 'רו ז"ר ולצא

 היננה 'רו אנהכ רב .ןוב רוי (עשעעמ ה
 ןורבח תבית רסח תומורתב) [נכרד ןורבח

 אתעומש ארמ אה ורמא יבתי | ,(ןנבוד
 םושב דוע רכזנ אלו .ארבוער ארמ אהו
 ,םוקמ

 זוריז ןב עשוהי 'ר

 .ריאמ 'ר לש וימח ןב
 ימלשוריבו :ו ןילוחכ מ"רד ודימלה היה

 מ"ר לע יבר ינפל ריעה א"ה .ב"פ יאמד
 לבאש
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 י"עו ןאש תיבב קרי לש הלע לכאש
 .זמק תבשבו ,ןאש תיב תא יבר ריתה

 ,תאטח מ"ר בייח אל וזב יבר ינפל רמא
 .אמח רב עשוהי 'ר

 ימלשורימ . לארשי רצואב איבמ | ןכ
 אמח 'ר אתיא םשו ,ד"ה ה"פ םילקש
 אבומדכ ס"מ אוהו היעשוהי 'רד יובא
 יבא אמח 'ר ח"ה ח"פ האפ רמאמה

 ינמהנ ךרעב יתראב רבכו ,איעשוא "רד

 יבא אוהו איעשוא 'רר הובא ינמחנ ל"צש

 ,הבלו

 .(יולה) היגנח ןב עשוהי יר
 ,הזכ שיא אצוי ונממש םעה ירשא

 ,הזכ יאלפ שיא דלוי וימיבש רודה ירשאוי
 ותמכחב המלש רמא וב אצויכ לעו וילעו
 ,ותמכחב ריעה תא טלימו ןכסמ שיא אבו
 תונכסמ :.לארשי ללב תא ליצה תמאב יכ
 ,ראבנ רשאכו תומוצעו תובר

 דלונ הארנה יפכ ח"ב עשוהי 'ר
 ןקזה לאילמג ןבר | ןמזב דוע םילשוריב
 אבומדכו תקירצה ומאו היננח ויבאל
 ול המרג ומאש ח"מ ב"פ תובא י"שרב
 התיה ותרבעש םימיה לכש ,םכח היהיש
 ושקביש תושרדמ יתב לכ לע תרזחמ
 םאו ,םכח היהיש הזה רבועה לע םימחר
 ויה ם"לב וזכ הרקי השא התיה ומא
 חכומ ןכו ,םילשורי יריקימ ומאו ויבא
 ימלשוריב םינכרה ןב אסוד 'ר תודעמ
 רוכז עשוהי 'ר לע רמאש א"פס תומבי
 תיבל ותפירע תכלומ ומא התיהש ינא
 ירברב וינזא וקבדתיש ליבשב תסנכה
 אבומש המ י"שר איצוה הזמש רשפאו) ,הרות

 אוה ותסירע תכלומ ומא התיהש הנובכהו ליעל
 .(תרבועמ התיהשב

 יכ ךכ לכ םימחר השקב םנח לע אלו
 תולודגלש רכינ היה ותורענ ימיב דוע
 תא ונממ הענמ עבטהש פ"עאו ,רצונ
 ותמכה | באי נז" תינעתמ מפוח " תכרב
 וימולע ימיב דועש ותוא האיבה הלודגה
 ןב ןנחוי ןבר ינפל תרשלו רומעל הכז

 ה חיוב ל -אכחי רפ:עשוהו 'ח

 ןיב ובשח ח"מ ב"פ תובאבש ףאו ,יאכז

 היה תמאב לבא ,רזעילא 'ר רחא וידימלת
 רזעילא 'ר ליחתהש םרט דוע ודימלת רבכ
 ,א"פר א"רד יקרפב שרופמכ דומלל
 הרות דומלל זב"יר ינפל א"ר אבשב
 יתדעס רבכ ל"א ולצא דועסיש ולאששכו
 ,ןהכה יסוי 'רו היננח ןב עשוהי 'ר לצא
 ןיידע זא היה .א"רו ,םהל לאשו חלש
 לע

 תובאב וילע ארקו וב ראפתה וברו
 הרהמב אל שלושמה טוח די"פ נ"רד
 תובאבו ,(המבחו הארי הרות ול שכרש) קתוני
 ותדלוי ירשא זב"יר וילע רמא נ"פ
 בורקו ץעויו דומיל רבד לכב יקב היהש י"שרפו)
 ,(תובלמל

 םגו ותמכח בור ול רסמ שודקה וברו
 :רי = הנינחכ הבכרמ = השעמ ול  רפמ
 ינפל םירבד הצרה עשוהי 'ר ורמאש
 עשוהי 'רב השעמ םש ורמאו ,'וכו זב"יר
 ורמא ךרדב םיכלהמ ויהש ןהבה יסוי 'רו
 'ך חתפ הבכרמ השעמב שורדנ ונא ףא

 רפיסו ןהכה י"ר ךלה -- שררו עשוהי
 ירשאו םכירשא רמא ,זב"יר ינפל םירבד
 ,ךכ וארש יניע ירשא ,םכתדלוי

 'ה וכרב .ותמכחו ותרות לע ףסונו
 שדקמב שמיש יול היהש ןעיו ,םיענ לוקב
 'רב השעמ :אי ןיכרעכ םיררושמה םע
 תופגהב עייסל ךלהש היננח ןב עשוהי
 ל"א. ,אדגדוג ןב ןנחוי 'ר לצא  תותלד
 םיררושמה ןמ התאש ךירוחאל רוזח ינב
 ,םירעושמה ןמ אלו

 זא היה לבא "ינב, וארקש ףא הנהו
 ,גכ ןילוח שרופמכ םישלש ןבכ ס"לב
 ךא שדקמב עובק הרובע רבוע יולש
 עשוהי ר"א ,גנ הכוסבו ,םישלש ןב אוהשכ
 הבאושה תיב תחמש םיחמש ונייהשכ ח"ב
 הנושאר העש | ,וניניעב הניש  וניאר אל
 ףסומ ןכרקל םשמ -- רחש לש דימה
 .'וכו

 דע ןברוחה םדוק םג כ"כ לודג היהו

 עיגהש



 היננח ןב עשוהי 'ר

 שודקה וברמ ךמסנ יכ הארוהל עיגהש
 ,ב"הס א"פ ןירדהנס ימלשוריב שרופמכ
 ואצמ א"פש ,גיק םיחבז וניצמש הוו
 רוזגל ושקבו םיצעה ריד תכשלב תומצע
 עשוהי 'ר דמע וניתובא ריע לע האמומ
 איה המילכו השוב אל רמאו וילנר לע
 זא היה אל ס"לבו) ,'וכו האמוט רוזגנש ונל
 .(םילשוריב ובר

 רסיק םונייספסא רצשכ ןברוחה םדוקו
 ותצעל ועמש אל םיצירפהו םילשורי לע
 ינפל.. ענפהל .ן"ב  .ןנחוי ג .[בטד, הבוטה
 הריתעש ותמבכח ןיעב האר אוהו ,םיאמורה
 שקבש ,ונ ןיטיגב רפוסי ברחיל םילשורי
 תאצל ךיא היתחא רב ארקס אבאמ הצע
 טוקנ ל"או הצע ול ןתנו ,ריעה ךותמ
 ךשפנ חנד ירמילו --- יריצקב .ךשפנ
 רזעילא 'ר סנכנ -- ךדימלת ךב וליעילו
 םהו ,דחא דצמ עשוהי .'הו  דחא דצמ

 ןח אצמש זב"ירו ,ןבר תטמ תא ואשנ
 אל-א"פ ר"כיאב רפוסי | רסיקה יניעב
 קיפנד שנ רב לכר -- אנא .יעב ל"אש
 א"רל חלשו -- אבזישל אהי ןיעש 'ד רע
 ןולא ,קודצ 'רל יקופאל עשוהי 'רלו
 ,הנידמד אבבב הינוחכשאו

 ךלהש מ"כבו וברב קבד עשוהי 'רו
 ר"פ "הד ..תובאב .אוה ..ךלה ..םש ..ןכה
 עשוהי 'רו םילשורימ זב"יר אצי א"פש
 עשוהי ר"א ברח קמה"ב הארו וירחא ךלה
 םירפכמש םוקמ ברח אוהש ז"ע ונל יוא
 לא ינב ל"א ,לארשי לש  םהיתונוע וב
 התומכ איהש ונל שי תחא הרפכ ,ךל ערי
 ,םירסח תלימג הז

 וניצמ ליח רורבב זב"יר .היהשכ ןכו
 יאמד ימלשוריו ב"פר תורשעמ אתפסותב
 וב"יר .לצא ח"ב עשוהי 'ר ךלהש ג"פר
 רפוסי ו"פ הבר ץרא ךרדבו ,םש הרוהו
 ןיחרוא ויהש םורפיטנא ןב ןועמשב השעמ
 היה ןתריטפ תעשבו -- ולצא | ןיסנכנ
 זב"יר ינפל םירבדה ועמשנו ,ןתוא הקלמ
 ,וילא עשוהי 'ר תא וחלשו ,םימכחו
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 ולאש דואמ יפ"פב ולבקו ולצא אבשכו
 ךלצא ןיסנכנה םדא ינב המ ינפמ ףוסבל
 ל"א + תיקלה אל ילו ןתוא הקלמ התא
 ךדיב שי ץרא ךררו לודג םכח התא ,יבר
 ו

 ויה םידימלת 'ה ורמא .זדן"פ ר"הקבו
 ןיבשוי ויה םייק היהש ןמז לב זב"ירל
 רפוסי די"פס נ"רד תובאב ןכו | ,וינפל
 וידימלת  וסנכנ .זב"יר לש וינב .ותמשכ
 ,יבב - ליאו; עשוממ 'ב.םכבג = .ומחנל
 ,נכו . .ךינפל.. רתא רבה ...רמגא "צה
 וידימלת וסנכנ זב"יר הלחשכ : חכ תוכרבו
 תוכבל ליחתה ןתוא הארש ןויכ ,ורקבל
 ןוצר יהי ל"א  ,ונכרב וניבר ל"א --
 רשב ארומכ םכילע םימש ארומ אהתש
 ל

 ערי לא ל"אש המ שודקה ובר ירבדו
 הרפכ ונל שיו שדקמה ןברוח לע ךיניעב
 קקחנ ,םידסח תלימג וז התומכ תחא
 ברחשב .: פ .ב*ב ..רפוסו . רשאכו ,,טנובבוב
 לוכאל אלש לארשיב ןישורפ ובר קמה"ב
 'ר םהל לפטנ ,ןיי תותשל אלשו רשב
 אלש תמאה ךרד םהל הארהו ח"ב עשוהי
 ןיא םהל רמאו ,יאדמ רתוי .לבאתהל
 בור כ"א אלא רובצה לע הריזג ןירזוג
 ,הב דומעל ןילוכי רובצה

 ידימלת ילודג השמחהמ דחא לכ הנהו
 ,ןברד תורקיה .תודממ תחא שרי זב"ירד
 רמא אלש וילע שרופמש רזעילא 'רכ
 עשוהי 'רו ,ובר יפמ עמש אלש המ רבד
 ורפמ ונממ לבקש ותמכחו ותרות דבלמ
 תא בישהל ךיא הלודגה ותמכח םנ
 ,םתלוא לע םיעודיה םינימהו םיקודצה
 תוחנמ ,:וטק ב"בב דימת םחצנ זב"ירש
 הרפ אתפסותבו ,ו"מ ד"פ םידי  ,.הס

 ראבנ רשאכו עשוהי 'רב וניצמ ןכו ,ב"פ
 ,ןלהל

 לודגה ודימלת היהש פ"עא הנהו
 וניצמ אל ,וינפל וימי לכ בשיו זב"ירד
 רמאממ ץוח ומשב הכלה רבד םוש רמאיש

 ידגא
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 .רמאש תוידע ףוסב אבומה רחא ידגא
 אלא אב והילא ןיאש זב"ירמ ינא לבוקמ
 םלוכש ןעי הארנ הזו ,'וכו רהטלו אמטל
 ,וברמ אוה עשוהי 'ר תרות לבש ועדי
 הטוס וניצמ זב"ירמ לבקש המ רבלמו
 שרוד היה ךכ עשוהי 'ר רמאש ה"פר
 ה"פס הטוס אתפסותבו ,בצקה ןב הירכז
 םושמ (לדנמרקוצ אתפסות תסרגל) עשוהי ר"א

 רמא ןירישכמ שיר הנשמבו  ,ירומפ ןב
 .ןועבמ שיא ירפוק ילח יסוי אבא םושמ
 כר  םינכרה ןשי אפה ."רל "ארק "וכו
 | ..זמ תומביכ

 לכ ןא וכלה זב"יר תריטפ ירחא הנהו
 ,ז"ז"פ ר"הק .שרופמב הנביל | וידימלת
 'ר היה זאו ,אישנל הנמתנ לאילמנ ןברו
 אוהו ,:דע ק"ב שרופמכ דב"אה עשוהי

 הנבי ירדהנפב העבראהמ דחא היה
 (: זי  ןיררהנפב תונושל המכ | וניבהש
 םב"מרב לבא ןושל םיעבש ועדיש אתיא ארמגב)
 בורב וניבהש אתוא ן"ה ב"פ ןירדהנס 'ה

 .(תונושלה

 יכ ןיבהו האר הלודגה ותמבחב אוהו
 םאו ,םיאמורה תא וכילמה םימשה ןמ
 הנכס זא םעמב וא ברב םדגנ ודמעי
 עעורתהל לדתשה ןכל ,לארשי לכל הכורכ
 יפכו ,היכלמו הירש ימור ילודג םע דימת
 היהש ,חנ ןיטיגב ארמגה ןושל תוטשפ
 רחא ףכית וא ןברוחה םדוק םג ימורב
 עשוהי 'רב השעמ םש ורמאש ןברוחה
 יןומורבש ילופג ':ףרכל : ךלחש :חיננח :ןב
 ןירופאה תיבב שי דחא קונית ול ורמא
 ןירוסאה .תיב חתפ לע רמעו ךלהו --
 רמאש דע ,לודג םכח אוה קוניתהש אצמ
 ,לארשיב הארוה הרומש וב | ינחטנומ
 ונרפאש דע ןאכמ וז יניאש הדובעה רמאו
 םשמ וז אלו = ,ילע ןיקסופש ןוממ לכב
 ןב לאעמשי 'ר היה הזו | ,וארפש דע
 ,עשילא

 ןבר םע  דימת הרבחל חרא אוהו
 תוריזגה קיתמהל .ימורל ומע עסנו לאילמג

 היננח ןב עשוהי 'ר

 ןהמ רזעילא 'ר דרפנש םרט דוע םג
 'ר ורמאש גי"ה ד"פ ןירדהנס שרופמכ
 ןוקלס לאילמג ןברו עשוהי 'רו רזעילא
 איקוניימ ןוחכשאו רתא דחל ןילע יימורל
 י"א ינב ןיכה ןירמאו ןישושבג ןידבע
 קו כיב"פי הבר" םירבדבו ,'וכו 'ןירבע

 עשוהי 'רו א"ר ימורב  וניתובר ויהש
 אל םוי םישלש דעו ןאכמש ורזגו ג"רו
 מ"ני"פ ר"בו .םלועה לכב  ידוהי אצמי
 ןישירפמ ויהש עשוהי 'רו א"רב השעמ

 .'וכו ימורל ואבש ןויכ -- לודגה םיל
 וניצמ ןהמ רזעילא 'ר ררפנשכ כ"חאו

 ו םע יפורב ריטת עשוהי 'ר תא
 ולעשכ רחר"פ ר"בכ הירזע ןב א"רו
 שחנה המכל ג"ר תא ולאש ימורל םינקזה
 וב ו | ,בישהל ערי אלו | ,דילומ
 רפיסו ,תינלוח ךינפ המל ולאשו עשוהי
 דילומ שחנש ל"א עשוהי 'רו ,השעמה ול
 זמורמ ןכש ול הארהו םינש עבשל
 ג"רב השעמ ט"מ ה"פ ש"עמ ןכו ,הרותב
 ג"ר ויה םשו הניפסב ןיאב ויהש םינקזהו
 .עב"ארו א"רו עשוהי 'רו

 .ןיסידנרפמ ואבש השעמ ד"פר ןיבוריע ןכו
 'ר ג"ר הב ויהו םיב םתניפס הגילפהו
 השעמ :אמ הכוסבו ,עב"ארו ע"ר עשוהי
 ןיאב ויהש ע"רו עב"ארו עשוהי 'רו ג"רב
 .'וכו ג"רל אלא בלול היה אלו הניפסב
 ילזא יוה עשוהי 'רו ג"ר  ,י תוירוהבו
 ,'וכו אתניפסב

 םש ול שיכרה הלודגה ותמכח י"עו
 רשאכ עה"וא ימכחמ םינמאנ םיבהוא

 םינקז 'רב השעמ ה"פ הבר א"רדב רפוסי
 ןהל היהו תימינפה  תוכלמל | וכלהש
 ג"ר ןה ולאו ,םש רכח דחא סופוסוליפ
 עשוהי 'ר ךלה -- ע"רו עב"אר ,עשוהי 'רו
 אוהה םופוסוליפ היהו תלדה לע קפדו
 ץרא ךרד וז ןיא רמאו ותערב בשחמ
 .'וכו םכח לש אלא

 לודג םכח אוה יכ ואר ימור ירסיקו
 ורמאש : ה. הגיגחכ ומע חכותהל :ובהא

 יד



 טשוהי ."ר-

 יוחא רסיק יב יאק הוה ח"ב עשוהי 'ר

 (ס'קד ,אנימ ל'צו) אסורוקיפא אוהה היל
 ,הינימ היפאל | הירמ והנירדהאד | אמע
 - רסיקה ולאשו ,ונילע היוטנ ודי היל יוחא
 הירמ והנירדהאד אמע ל"א ,ךל יוחא יאמ
 ודי היל | אניוחמ אנאו | ,הינימ היפאל
 'ר תבושת ןיבה אל ןימהו ,ונילע היוטנ
 ורמא ,בישהל לוכי אל והולאששכו עשוהי
 גוחמב היל יוחמ יאמ עדי אלד ארבג
 ? אכלמ ימק | יוחי (הזל הז ורבד זמרב יכ)
 רסיקה ולאש .ונ תוכרבו ,והולטקו והוקפא
 יאמ יל אמיא אבוט ותימכתר ותירמא
 ךל ירחשמד תיזח ל"א יאמלחב אניזח
 ארטוחב יצקש ךב ייערו ךב יברגו יאסרפ
 אזח אתרואלו אמוי הילוכ רהרה ,אבהרד -

 םכח םג היה ח"ב עשוהי 'רש ןיאור ונא הזמו)
 לע םחלהל רפיקה הצר ם"לב זאש םלוע תוכילהב |

 ,(םיסרפה

 לישבת המ ינפמ ל"א .טיק תבשבו
 שי רחא ןילבת ל"א ,ףרונ וחיר תבש לש
 תבשה תא רמשמה לכ -- ומש תבשו ונל
 םכיהלא רסיק ל"א :םנ ןילוחבו ,ול ליעומ
 ליטק אשרפ ,היתובר יאמ היראל לשמנ
 איראכ ,ליתמ אירא יאהכ ואל ל"א ,אירא
 רסיק ל"אש םשו ,'וכו ליתמ יאליע יבד
 תיצמ אל ל"א וכיהלאל יזחיאד אניעב

 לזא ,היל אניזח ארביא ל"א  ,היל תיזח
 ל"א זומת תפוקתב אמוי ידהל הימקוא
 רפיק ל"א .ם םשו ,'וכו היב לבתםיא

 אל ל"א וכיהלאל הדועס תושעל אניעב
 ,'וכו  היתווליח ישיפנ +יאמא | ,תיצמ
 וניבה אלו ז"ע ימורב ודבע דוע זאש עודיבו)
 .(לארשי יהלא תא

 עשוהי 'רל רפיק ל"א :ח תורוכבו
 בשל ל"א דילומו רבעימ המכל שחנ ח"ב
 והניעברא אנותא יבד יבס אהו | ,ינש
 ארקיעמ ווה ירבעימ והנה ,הלתל דילואו
 ןנימיכח ןנא ,והניא ימיכח אהו --ןינש 'ד"

 ליז תמיכח יא :רסיקה ל"א = ,והיינימ
 רפוסי םשו ,השע ןכו יל והניתייאו והניכז
 םהיתונעט לכו .םלצא  אבש ךיא תוכיראב
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 27 היננח ןב

 ןאיבהו םתוא חצנ אוהו םהיתודיח לכו
 .רסיק יבל

 רפוסי גכ"פ אטוז והילא יבד אנתבו
 'ר אתיא םש) ולאש .רסיקהש אלפנ השעמ
 אוה ןכו היננח ןב ל"צ ךא החרק ןב : עשוהי

 אשי אל רשא םכיהלאב ביתכ (ר"הסב
 ,םימלא ,םישרח .המל כ"א = 'וכו םינפ
 ל"א ,ןמא יעממ ןיאצוי  םירגחו םימוס
 וישעמ הב"קה .ינפל  ןייולג רבכש םושמ
 (רומג עשר היהי הזש וינפל עודיו) םדא לש
 ? אוה ןכש .רמאי ימו רסיקה ול רמאיו
 םינמאנ םידע .ינשו םירנד ףלא יל ןת ל"א
 לצא עשוהי 'ר = ךלהו ,אוה ןכש ךאראו
 ,ל"או ומא יעממ אמוס היהש דחא אמוס
 ףלא יל שיו  ינגרהל ילע .רזג | רפיקה
 זא ינגרהי םאו  ,ףסכה ךל אה . ,ןירניד
 אמוסה ל"א ,יל רזחת אל םאו ,היהי ךלש
 עשוהי :!ר''ןיתמהו  ,ךירבדב : יהי יל :ןה
 םידעה םע אמופה לצא אבו םישדח השלש
 ,ונממ ותריזג למב רסיקהש ול רפיסו
 יתדקפהש ןירניד ףלאה יל .רוזחת התעו
 ,םלועמ םירבד ויה אל אמוסה ל"א ,ךלצא
 וינפב םג שיחכהו רסיקה ינפל והואיבהו
 ותואל ל"א י"ר השע המ ,םידעה תא םג
 םולכ הנהנ התא ןיאש ךל יוא אמוסה
 תא יתיאר ינא יכ ןירניד ףלא |תואמ
 דחא םדא םע תקחשמ איהש ךהשא
 ילעב תא רסיקה גורהי וישכע ול הרמאו
 .ןירנידה תא לכאנ התאו ינאו אמופה
 ינפל ןחינהו ףסכה תא אמוסה איבה דימ
 רסיקהל ח"ב עשוהי 'ר ל"א זא -- רסיקה
 -- אמוס ותוא השעש וניהלא אוה ןמאנ
 םכיהלא ירשא ל"או רסיקה הדוה זא
 רפעתהל הכוזש ימ ורשאו ומע ירשאו
 ,םכילגר תופכ תחת

 היתרב ול הרמאש רפופי .ז תינעתבו
 ,רעוכמ ילכב הראופמ המכח יא רסיקד
 ארחפד ינמב ארמח ימר ךיבא הל רמא
 ? אפסכו אבהרד ינאמב ימר אל המל
 ואצמו ,ןכ תושעל היבאל הרמאו .הלזא

 כ"חא
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 אכיא אהו ל"א -- ץמחתנ ןייהש כ"חא
 ווה יפט ונפ ווה יא ל"א ירימגד יריפש
 רסיקשתצ ל"אש =:ס"ןילוחווןכצ" ה קרזמג
 םימב הרקמה ביתכר ,אוה ארגנ ןוכיהלא
 אדח יל דיכענד | היל אמיא | ויתוילע
 והולאש :צ ןירדהנסבו | ,'וכו אתירותסמ
 ,'וכו םיתמ היחמ הב"קהש ןינמ םיימור

 הברה ותוא וניצמ רסיק סונירדנא םעו
 ולאשש ג-הכ'פ ר"בכ דחיב םימעפ
 דיתעל םדאה תא ץיצמ הב"קה ןכיהמ
 ול הארהו ,הרדש לש זולמ ל"א ,אבל
 םגש דע ךכ לכ השק הרדש לש זולהש
 הלכי אל שאו הנחומל הלכי אל םייחר
 םע תודוא הוכוה םהל היה קפס ילב) ,הפרושל
 אל םתולכל רשפא יאש ול הארה ח"בירו לארשי
 .(םלוצמו םרמוש ךרבתי םשח יכ שאב אלו םימב
 תא הב"קה ארב רציכ ולאש ג"י"פ םשו
 סונייקוא ימ ולאש טדגי"פ םשו ,ומלוע
 םירמוא םהא ולאש חע"פר םשו ,ןוניא המ
 'וכו הנושו תסלקמ הלעמ לש תב ןיא

 ץרא הרותב ביתכ ל"א חדב"פ ר"הקבו
 לוכי ,םחל הב לכאת תונכסמב אל רשא
 בדג"פ ר*ורבו .,'וכו ןילפלפ יל יתיימ תא
 אוהו יח אנאד ךבר השממ בט אנא ל"א
 קלדי .אלד רוזגל תא לוכי ל"א -- תמ
 ברע תעל ,ןיא ל"א ,ןימוי אתלת רונ שנ רב
 ןשע וארו ןיטלפ רגיא לע ןוהיורת ןוקלס
 איכרפיא ל"א ןכ המ ל"א קוחרמ הלוע
 יתשד דע ל"או ,היתי רקבו איסא לאע שיב
 ח'"'ב עשוהי 'ר ל"א זא ,יסתימ אל ימימח
 השמו ,ךתרזג הלטב םייק תאר דעד האר
 -- ורעבת אל ונילע רזגש העשמ וניבר
 יהומוימ אהבשב רונ יאדוהי קילרמ אל
 הלודג סונירדנא ל"א אידי"פ ר"סאבו ,'וכו
 ,םיבאז םיעבש ןיב תדמועש הבשכה איה
 ןרבושו הליצמש העורה אוה לודג ל"א
 .םהינפל

 םשב איבמ 84 רצ הנשמה יכרדבו
 סונירדנא  רסיקהש סויסאלפ ימורה רפוס

 היננח ןב עשוהי 'ר

 ןב עשוהי 'רש רעשי הזמו ,םירצמ לש
 םע רבד םשו אירדנסכלאל ךלה היננח
 !: טס  הדנב וניצמ ןכ תמאבו ;רפיקה
 ח"ב עשוהי 'רל ולאש אירדנסבלא ישנאש
 לר ופי המכה ירבו 'נ" ,םירבד ?בי

 ופרש הו .,תורופי ירבד "ג ,הדגה
 ,ץרא

 ןדיבא יבל רימת ךלוה היהש וניצמ ןכו
 ל"אש ,אק ןיבוריעכ םינימה םע חחכותהל
 ביתכד (םיצוקכ םתא) יאקדח אנימ אוהה

 היפיסל ליפש איטש ל"א ,קדחכ םבוט
 אל ט"מ רסיק ל"א .בנק תבשבו ,אדקד
 הלודגה ותונקזו תעל הזו ,ןדיבא יבל תיתא
 | .םש שרופמכ

 רע הפיקה | יניעב כ"כ "לודג :היהו
 ר"ב שרופמכ קמה"ב תא תונבל השרהש
 יב אצרוק ולכא םיתוכה ךא י"דס"פ
 רוזחל | לוכי היה אלש רסיקהו | ,אכלמ
 שדקמה תא תונבל הוצו םכחתה וירבדמ
 לטבתנ זי"עו ,ומוקמב אלש והנבי ךא
 ,תובלמב דורמל איבה הזש טעמבו ,רבדה
 לשמה םהל רמא םכחה עשוהי 'ר ךא
 ירא ןורגב םצע דמע א"פש אלפנה
 ול ןתא ינא םצעה איצויש ימ לכש זירבהו
 ךורא וראוצש ארוק אבו הברה רכש
 ל"א ורכש לע אבשכו ,םצעה איצוהו
 יפב תסנכנש רפסל .לכותש ךל יד יראה
 ,הדירמה טיקשה זי"עו ,םולשב תאציו יראה

 תונושל המכב יקב היהש עשוהי 'ר הזו
 היהש עשוהי 'ר הז ,םיערמו תומכחבו

 ,היכלמו  ץראה ירוח תורצחב אבו ךלוה
 ןילפתב םויה לכ ךלוה היה עשוהי 'ר הז
 ףא ונממ חכשנ אלו ,רוהטו שודק היהו
 ומע רבעו 'ה רבע אוהש תחא ענר

 ימכח וכרצוה א"פש :זזכק תבש שרופמכ
 לכש תחא אתינורטמ תאמ שקבל לארשי
 עשוהי 'ר ךלהו הלצא ןייוצמ ימור ילודג
 ץלח התיב חתפל עיגהש ןויכ וידימלתו
 תלדה לענו סנכנו תומא 'ד קוחרב ויליפת

 הנשו לבטו דרי אציש רחא | ,םהינפב | אירדנסכלאב היה םידוהיה אישנש רפיס

 וידימלתל



 9) הינה ב שוחה הר

 המב יתלבטש העשב םלאשו --- וידימלתל
 היפמ ארוניצ הזתינ אמש ל"א ינותרשח

 ;היה ךכ הרובעה ל"א ךירנב
 ול הליעוה אל ותמכחו ותלודג לכבו

 םימכחל אל םגו םייקתנ וילעו רשעתהל
 לודג ישוקב ופכ עיגימ םנרפתהו םחל
 ילתוכמ ג"ר ל"אש ,חכ תוכרב שרופמכ
 היהש י"שרפו) התא ימחפש רכינ ךתיב
 םש ימלשוריבו חפנ היהש א"יו םימחפ השוע

 ,י תוירוהבו .(ןיטחמ השוע היהש א"הס ך"פ

 תורחא תונידמל עסונו דדונ היהש עמשמ
 'רו ג"רש םש ורמאד ודי תכאלמ רוכמל
 (ךא) הוה ג"ר ידהב ,הניפסב וכלה עשוהי
 ,אתלוסו אתיפ הוה י"ר ידהב ,אתיפ
 ,י"רד היתלופא ךמס  ,ג"רד אתיפ םילש
 ילוכ יבוכע ןל הוהד תעדי הוה ימ ל"א
 רחא בכוכ ל"א ?אתלוכ תיתייאר יאה
 -- םינפפה תא העתמו הלוע הנש 'על
 ? הניפסב הלוע התאו ךריב ךכ לכ ל"א
 ךרוצל -- הרוחסל הניפסל דרי התאו י"שרפו)
 .(תונוזמ

 הנבי ירדהנסב היהש ליעל ונרמאש ומכו
 םכח י"רש עדי " נ"רשי יפ"עאו  ,רב"אה

 ענכנ עשוהי 'ר היה כ"פעא ונממ לודג
 ר"ארכ "יבר,, וארקו אישנה ינפמ רימת
 ןישודיקכ "יברב ג"ר, וארק וא | ,ה"פ

 רשאכו ,ג"ר ןימיל דמע דימתו | ,: בל
 ןב רזעילא 'ר ןיב הלודגה הבירמה התיה
 ,יאנכע לש רונת ןידב םימכחו םונקרוה
 קרצהש םלועבש תובושת לכ איבה א"רו
 הכלהש הרמאו התצי ק"ב םגו ,ותא
 אוהו) וילגר לע י"ר  רמע כ"פעא ,א"רכ
 ןיחיגשמ ונא ןיא ,רמאו (ותעד לע דמע ומב

 ודרפנו ,נ"רד ולעפל קדצ ןהנו ,ק"בב
 וילע ונמנו םלועל בוהאהו לודגה םרבחמ
 ,והוכרבו

 םידע ואב א"פש רפוסי .הכ ה"רכו
 אל וריביע לילבו ונמזב והניאר ורמאו
 םינכרה ןב אָסוד ,ר"א .,נ"ר לבתו וה
 ינא האור עשוהי 'ר ל"א -- םה רקש ידע

 תא רבעל ןיכירצ ויה ןנובשח פ"עו) ךירבד תא

 ךילע .ינרזוג י"רל | ג"ר ול חלש ,(שרוחה
 םויב ךתועמבו ךלקמב ילצא אבתש
 'ר היהו ךנובשחב תויהל לחש םירופכה
 ןב .אסוד 'ר לבא | ,דואמ רצימ עשוחי
 אבשכו | ,יסעב תא וככש ע"רו םינכרה
 ונובשחב תויהל לחש םירופכה םויב ג"רל
 ותונתונע לע םמותשה ג"ר ותוא הארשכ
 יבר םולשב אב ל"או ,וקשנו וינפמ דמעו
 כ"חאו ,ירבד תא תלבקש ידימלתו המכחב
 קודצ 'רש | ,ול תורוכבב השעמ עריא
 ול היה (ןהב היהו רודה ימכח ינקזמ היהש)

 לוכאל םירועש ול ןתנשכו המהב רוכב
 ןמאנ וניא ןהכש אוה ןידהו) ותפשב םומ לפנ

 אבו ,(םידע ילב ולש רוכבב םומ לפנש רמול

 ןיב קוליח שי םא ולאשו עשוהי 'ר ינפל
 [ןמאנש] ח"ת ןהכל [ןמאנ וניאש] ה"ע ןהב
 ,ואל ל"א ג"רל כ"חא לאששכו ,ןה ל"א
 דע ןתמה ל"א ,ןה יל רמא י"ר אהו ל"א
 לאושה רמע רמה"בל ןיסירת ילעב וסנכיש
 ה"על רבח ןיב הזב קולח שי םא לאשו
 אלהו ג"ר ל"א ,ואל עשוהי 'ר ול .רמא
 ,עשוהי .ןה [תרמאש] יל ורמא ךמשמ

 '4 הדוהו | ,ךב וריעיו ךילגר לע דומע
 דמוע י"רו שרודו בשוי ג"ר היהו עשוהי
 ורמאו םעה לכ וננירש רע וילגר לע
 ,דמעו (קותש) דומע ןמגרותמה תיפצוחל

 םכחל שייבש תאזה הארונה השעמה
 םג " ןתרעד להקירנפב = עשוהי ""ךכ ממ
 קפאתהל לוכי היה אל וינע רתויה שיאה
 ריבעה עשוהי 'ר לבא ,ונובלע עובתלמ
 קיוחהל ךא קתשו םעפה דוע ויתודמ לע
 עריא ב"חא ךא | ,ונוכמ לע םולשה תא
 :זכ תוכרב רפוסי רשאכ תישילש םעפ
 (יאחוי ןב ןועמש 'ר) רחא דימלת אב א"פש
 תיברע תלפת םא ולאשו עשוהי 'ר לצא
 תא לאששכו ,תושר ל"א הבוח וא תושר
 יל רמא י"ר אלהו ל"א ,הבוח ל"א ג"ר
 ילעב . יסגכיש .רע .ןתמה | ל"א ",תושר
 לאושה דמע -- וסנכנשכ ,דמה"בל ןיסירת

 לאשו



 היננח ןב עשוהי 'ר 0

 םא ג"ר לאשו הבוח ג"ר. ל"א --- לאשו
 ,ואל י"ר ל"א הזב ילע קלוחש םדא שי
 התאש| יל ורמא ךמשמ אלהו ל"א
 לע דומע ,עשוהי ל"א ,תושר [תרמא
 היה ב"רז "ל הרוהו ך3 .קמעיו ךילנר
 דע וילגר לע דמוע י"רו שרודו בשוי
 ןמגרותמה תיפצוחל ורמאו םעה לכ וננרש
 א"הס ד"פ םש ימלשוריבו .דמעו דומע
 ליחתה ,רומא ןזחה ןוניז 'רל ורמאש
 .דימת ךתער הרבע אל ימ לע -- רמאו
 ימכח ישאר לכ עשוהי 'ר דובכל ומק זאו

 תא ריבעהל םהיניב רשק ושעו רודה
 ,ותואישנמ ג"ר

 רשא הזכ רברב תמאב ךיא ןיבהלו
 ול .הדוה י"ר..רשאו .ג"ר םע היה קרצה
 שחיכ ךיאו  ,ותואישנמ ותוא וריבעה
 אל וינפב אלשו .,וינפב ג"רכ רמאו י"ר
 ? ויפמ רקש שו"ח איצוה םאהו דומא ןכ
 הלודגה ירדהנסבש. ,אוה ךכ ןינעה לבא
 םש ויה םכחהו דב"אהו .אישנה דבלמ
 ילעב | ןיארקנ ויהש רודה ינקז ימכח
 הכלהב םילפלפמהו םואשונה ןיסירת
 ,רב"אהו .אישנה ינפל .ןידה .אב .םרט
 ינפל | ןינד םשב. ח"ת ויה .ןהמ הטמלו
 ןידל תואפכ ובשישכ ררסה .היהו ..םימכח
 ןיד הזיא :ררבל וכרצוהשכ = ,תורוהל וא
 הלאש הזיא אבשכ וא ,קפס וב לפנש
 ינפל הנושארב רבדה אב זא | תיללכ
 ורמאש : זי ןירדהנפכו) "םימכח ינפל ןינדה,,
 -- יאזע ןב ןועמש [ג"ר רודב] םימכח ינפל ןינד

 תאזה הלאשה םא ונייע המהו ('וכו אמוז ןב
 תיללכ הלאש הנממ תושעל ןוגהו יואר
 זאו ,ןיררהנפה ימכח לכ תא חירטהלו
 ,"לאושה , אוה היהיש רחא ןהמ וררב
 לאושה דמע זא ןירדהנסה לכ וצבקתהשבו
 .ןיסירת ילעב ןיארקנה םימכחהו * ,לאשו
 ןירדהנפ ורמאש הזו ,ורטו ולקש םה
 תורהטהו תואמטה תונוממ  ינירש ר"פר
 דע הזב ורטו ולקשו ,לודנה ןמ ןיליחתמ
 ,ןידה הקספנ זאו ןינמל ודמעש

 פו \ יללכ ןירב ךא היה הו לכו
 ךירצ היה יטרפ שיא םא לבא ,ונרמאש
 אב אל םלועמ תיטרפ הלאש לואשל
 היה ךמסומ םכח לכ ךאו ,ןירדהנסה ינפל
 ,ולצא לבוקמה ןירה יפכ הלאשה קסופ
 הלאשו הלאש לכש רמול רשפא יא יכ
 הרהטו האמוט וא ה"וא ינידב הלאשנש
 ? ולוכ ןירדהנסה ינפל אבוה

 הלאשמש עריא וללה תוישעמ 'בב שממו
 יב | ,תיללכ הלאש כ"חא השענ תיטרפ
 ול .רפיסו עשוהי 'רל קודצ 'ר אבשב
 עדיש י"רו  ורוכבבב םומ לפנש השעמה
 רקשי אלש צ"ר וריבח תא בטיה ריכהו
 אבשב ןכו ,ןמאנ אוהש ול קספ ןכל
 תיברע תלפת םא ולאשו י"רל יב"שר
 תא בטיה ערי י"רו הבוח וא / תושר
 אלו םימיכ תוליל םש רשא רקיה ודימלת
 אוהש .ול קספ היספרגמ הימופ קיספ
 אלו ג"ר ינפל ואבשב כ"חא לבא ,תושר
 ןיאש ל"א תיטרפ הלאש איהש ול ורפיס
 תיברע תלפתו ,ה"על רבח ןיב קוליח
 לכמ םכסומ רבד רבכ היה הוש . הבוח
 יהל .נ"ר ןלאששב ןכלו . ,הודה ..ימכח
 - ול בישה הזב ילע קלוחש םדא שי םולכ
 הוב .קלמ אל י"ב .םג יב. ואל. י"ר
 ןירדהנסה ינפל רבדה יטרפ רפסל לוכִי אל
 ןכלו יללכ הלאש השענ יטרפ הלאשמש |

 ול קיעהשב ךא ,ואל .ג"רל רמול ךרצוה
 ודיעיו ךילגר לע דומע עשוהי ל"או ג"ר
 לכו | ימה זיא, רמאו. .ול ..הדוה ..זא..ךב
 ,יחה תא שיחכהל

 תא ריבעהל ומיבסהשב ,וננינעל .רוזחנ
 םיקהל ימ הא ןתילו אשיל וליחתה ג"ר
 א"א עשוהי 'ר תא | ,ג"ר תחת אישנל
 השעמ לעב אוה .יכ  ןעי  אישנל םיקהל

 ימקונ .לאילמג ןברל יפמ ארעצ היהיו
 ,(םירג ןב היהש) תובא תוכז ול ןיא ע"רל
 ,ןהמ ררפנ ' רבכ סונקרוה ןב רזעילא 'רו
 רזעלא 'ר ןהמ ריעצה לע לרוגה לפנו
 רישעו ארזעל ירישע היהש הירזע ןב

 גלפומ | |



 היננח ןב עשוהי 'ר

 ותואו ,אישנל והונימו. לודג םכחו גלפומ
 'ד ףיסותאו ,חתפה רמושל והוקלס םויה
 ובו ,רמה"בב ילספס האמ 'ז וא האמ
 התיה אלו ,תוירע ['םמ] תינשנ םויב
 אלש דמה"בב היולת התיהש הכלה
 ותלודגמ דריש ףא לאילמנ ןברו ,הושריפ
 או ,םתרבחמ םויה לכ שמ אל  כ"פעא
 הרותב ותרובגו  וחכ עשוהי .'ר ..הארה
 םהינפל ינומע רג הדוהי אבשכו ,ג"ר דגנ
 ורסא ,להקב אבל אוה רתומ םא םלאשו
 ול הארהו דמע עשוהי 'ר לבא  ,ג"ר
 זא ,להקב אבל אוה רתומו הזב העטש
 'רל רעיצש הוב ותתוע תא ג"ר ריכה
 'ר .תיבל . ךלהו .. ,םנח יל, בב עו
 ןירוחש ותיב ילתוכש אצמו  ,וסייפל עשוהי
 ,התא ימחפש רכינ ךתיב ילתוכמ ל"א ,ןה
 יאש וסנרפ התאש רודל ול יוא ל"א
 םימכח ידימלת לש ןרעצב עדוי התא
 ל"א .ןינוזנ םה המבו ןיפנרפתמ םה המב
 ,היב חגשא אל ,יל לוחמ ךל יתנענ ג"ר
 ,ול לחמ דימ ,אבא דובכ ליבשב השע
 םעידוהו דעוה תיבל עשוהי 'ר ךלהו
 .ותואישנל רזח ג'רו ,ג"רל לחמש

 ובל רהומ תא עשוהי 'ר הארה זאו
 תקולחמה דעש ,תאש רתיב ותונתונעו
 ןבר רזחשכו ,ד"באה עשוהי 'ר היה
 ירמגל תוחדל ולכי אל ותואישנל לאילמג
 ,ןירירומ אלו שדוקב ןילעמש ע"באר תא
 'רל ולדג דובכ תא עשוהי 'ר לחמ וא
 תחת ד"באל הנמתנו הירזע ןב רזעלא
 ד"פ תוכרב ימלשוריב שרופמכ עשוהי 'ר
 ילבבבו | ,ד"באל ע"באר הנמתנש א"הס
 'ב שורדי ג"רש וניקתהש ורמא םש
 .תחא תבש ע"בארו תותבש

 רפיו עשוהי 'ר זא .ךלה הארנה יפכו
 ןיעיקפ ריעב = תיטרפה | ותבישי | תא
 עשוהי 'ר רחא ורמאש :בל ןירדהנסכ
 ןב ןנחוי 'רב השעמ ,ג הגינחבו ,ןיעיקפל
 ליבקהל וכלהש אמסח רזעלא 'רו אקורב
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 ,ע"בֶאר לש ומ
 היהו הנבי ירדהנסמ ררפנ אל לבא

 םילודגה וירבח לככ םשל םיקרפל אב
 םיאב ויהו | ,תויטרפ תובישי םהל ויהש
 םתוא וניצמדכו | ,הנביל םיעודי םינמזל
 עסנש ליעל ונאבה רשאכ דחיב דימת
 .ע"רו ע"בארו ג"ר םע 'עשוהי 'ר דימה

 .הנשמב | ויתוכלה
 ,םימעפ במק הנשמב רכזנ עשוהי 'ר
 ,הלח ,םיאלכ ,האפ .תותכסמה ולאבו

 ,םירדנ ,ה"ר ,הכוס ,אמוי ,םילקש  ,הלרע
 ,םינק ,הרומת ,ןיכרע ,תוחנמ ,ןירדהנס
 תחא םעפ ךא רכז | ,ןירישכמ | ,ןילוח
 .תכסמ לכב

 ,תובא ,ןיבוריע ,תבש ,ש"עמ תכסמבו
 8%  רכזג ,םיבז - ,הליעמ | ,תורוכב .: ,ריזנ
 .תכסמ לכב

 לכב פ"ג ,םוי לובט ,תינעת ,תוכרבבו
 ,תכסמ

 ,תואוקמ ,הדנ ,םיעגנ ,תותירכ ,םיחבזבו
 .תכסמ לכב פ"ד ,תורהמ ,םודי

 ,תובותכ ,תומבי ,םיחספ ,תיעיבשבו
 ,תכסמ לכב פלה ,םילכ

 ב"בו ,פ"ח תולהאו ,םימעפ 'ז הרפבו
 'גי תומורהו ,םימעפ אי תוידע | ,פ"ט

 ,םימעפ
 ,תורשעמ ללכ רכזנ אל תותכסמ ולאבו

 ,הגינח ,ק"ומ ,הליגמ ,הציב | ,םירוכב
 ,תוכמ ,מ"ב ,אמק אבב ,ןישודיק ,ןוטיג
 ,ןיצקוע ,תודמ ,דימת  ,תוירוה ,תועובש

 .ותוקלחמ ילעב וירבח
 'ר .לורגה ורבת .םע םפוח ...בור ם"ע

 'רו א"ר ,םימעפ םישמח ךרעל רזעילא
 ,ט"מ ח"פ תומורתב וניִצַמ ןיווש עשוהי
 שממ םירבח ויהו ,זט"פס תומבי | ,י"מ
 דרפנש דע םינשב תורשע המכ ךשמ
 ,יאנכע לש רונתד השעמב ןהמ א"ר
 'ר וילא אב א"ר  תריטָּפ םדוק ךאו

 וא וארקו ,אק ןירדהנסכ ויריבחו עשוהי | לש תבש םלאשו ןיעיקפב עשוהי 'ר ינפ

 יבר
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 רטפנשכ ,חס םשו (ותעד סיפהל ידכ) יבר

 רמאו וילגר לע עשוהי 'ר דמע א"ר
 ב"פס תבש ימלשוריבו ,רדנה רתוה
 ץלחו עשוהי 'ר םנכנ א"ר רטפנשב
 רמאו הכובו וקשנמו ופפגמ היהו וילפת
 רהוה  וישרפז לארשי בכה ' יבר  יבר
 ןבאה קשונ היהש א"פ ר"שהשבו ,רדנה
 תאזה ןבאה רמאו רזעילא 'ר הילע בשיש
 המוד הילע בשיש הזו  ,יניפ רהל המוד
 ,תירבה ןוראל

 במ /ה"פ-=םוכרבב :קלוח :'ג"ר: .םע
 ח"מ ח"פ תומורת ,ה"מ ט"פ תיעיבש
 וס ניו :מומבונה ממה ח"פ | םוחפפ
 וארק ג"הוש מ. ,ח+ 1 "ומ א'פ::תובותכ
 תקולחמהו ,ט"מ ה"פ ש"עמב | עשוהי
 ב"פ ה"רכ שדוחה שודיק רבדב הלודגה
 .ט"מ .ת"מ

 ח"מ א"פ תיעיבש ע"באר םע תקולחמ
 ,מ"מ ה"פ ש"עמב ,"ע"ב רזעלא,, וארקו
 'רש םותי רוד ןיא ,ג הגיגח וילע רמאו
 י"ר לבא ,וכותב יורש הירזע ןב רזעלא
 ומע הרכחל .חראו ,ונממ הברה ןקו היה
 .ליעל אבומדכ ימורל םימעפ המב

 ,ה"מ ג"פ האפ ןופרמ 'ר םע תקולחמ
 "וחא ןופרט,  וארקו | ,ד"מ א"יפ םילכ
 ;ה"מ "ף"פ-' םירוכ

 האפ הריתב ןב הדוהי 'ר םע תקולחמ
 םהונש" \ ,נ"מה'1"פא :םוחספ"" ,הצמ "גב

 ,גמ רדחלפ :תוידע ודיעה

 .ג"מ א"פ םיחבז אריתב ןב םתס םעו

 רבה; שיא" םיקו , 'רויעשוטי ''ה דיעה |
 ,ה"מ .ז"פ .תוידע

 תולהאכ ירונ ןב ןנחוי 'ר םע תקולחמ
 ךלהש השעמ | ,אי ןיבוריעבו  ,ג"מ ר"יפ
 ףא הרות דומלל נ"ביר לצא עשוהי 'ר
 ל"א --- םיאלכ תוכלהב יקבש יפ לע
 ןאכ עורזל והמ ןאכ םינפנ יא !יבר  ,י"ר
 עשוהי "רך ל"צ המאבו = ,רתומ 'יב ל"א
 שוריפב אוה ןכו ,ח"ר תפרגכ החרק ןב
 א"פ הכוסו ט"ה א"פ ןיבוריע ימלשוריב

 היננח ןב עשוהי 'ר

 ,וקינולאש םופדב ילבבב אוה ןכו ,גחא"ה |
 ןיבוריעבכ שממ וריבח היה נ"ביר לבא
 נ'ר לש וירבד למבל י"ר 'הצרשב | ,אמ
 ןיא ,עשוהי ,רמאו וילגר לע נ"ביר רמע
 'ר ל"א ז"טפ םירבד ירפסבו .ךל ןיעמוש
 המת ,ילע המת התאש רע ג"רל עשוהי
 א"ר השביב ךל שיש םידימלת ינש לע
 ידימלת םארקו ,ירונ ןב ןנחוי 'רו אמסח
 ,י  תוירוהבו ,אישנה היה אוהש ןעי ג"ר
 תועפ :אוהו "אדגרונ ןב ןנחוי 'ר "םרג
 םג' הברה שישק היה ג"בירש םופדה
 ןמזב היהו ינב וארקש :אי ןיכרעכ י"רמ
 ,תיבה

 .י"רמ הברה ריעצ היה לאעמשי 'ר
 היה לבא ,ימורב ואדפש ליעל אבומרכ
 ז"עכ יחא לאעמשי וארקש י"ר לע ביבח
 ונממ לאש ' לאעמשי "רו ,ה"מ "ב"פ
 ,כ תורוכבבו ,ד"מ ו"פ םיאלככ תולאש
 .היעמ לאעמשי ל"או ואצ י"ר ל"א |

 תוידע אינוחנ 'ר םע י"ר תקולחמ
 ב ג

 וב תוידע | םייפפ 'ר  םע ריעה

 .ה"מ ז"פ הרומתו
 לש ונב התשמב היה קודצ 'ר םע

 תוידע ומע דיעה ,:בל ןישודיקב ג"ר
 ,ו"מ א"פ תורוכבו ז"פר

 תוכרבכ ודימלת םדוקמ היה הביקע 'ר
 תזעה ןאכ דע ע"רל יאזע ןב ל"אש ,בס
 ,חס ןירדהנסבו .(עשוהי 'ר) +ךברב ךינפ
 הרבס אלו א"ר ינפל דמל ע"רש ורמא
 ה"רבו ,הילהינ הירבסאו י"ר ינפל אבו
 ךינפל רמול ינשרת !יבר ע"ר ל"א ,הכ
 ע"רא ז"מ ב"פ ש"עמו ,ינתרמלש א"ד
 ירניד ןפסכ תא י"רו ג"רל יתישע ינא
 יתייה הפוצ ע"רא ט"מ ג"פ הכוסבו ,בהז
 ,אנאב אלא וענענ אל ןהו -- י"רו ג"רב
 רמא ד"מ ז"פ םיעגנ ,ז"מ ג"פ תותירכבו

 ,עשוהי 'רו ג"ר תא יתלאש הביקע 'ר
 ד"מ ג"פ םוי לובמ ,א"ימ ז"פ ןירדהנסבו
 ,י"ר םושמ ע"ר

 לבא
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 רבחכ השענו ע"ר לדגתנ כ"חא לבא
 שרפל יל ןיא י"רא ו"מ ט"פ םיחספכ ול
 ,ר"מ ח"פ תומביב ןכו ,שרפא ינא ע"רא
 ע"רא םתס יתעמש ךכ י"רא א"פר הרפ

 'ר ל"א ג"ה ו"פ םיחספבו ,שרפא ינא
 םעה הז אלה (הביקע 'ו לע) א"רל עשוהי
 ה"רבו | ,וב םחלהו אצ וב תסאמ רשא
 אביקע ,עשוהי 'ר ל"א תוכמ ףוסו ,הכ
 ,ינתמחנ

 םיחספ ,גנ"מ ד"פ תוכרב םתוקולחמ
 ,י"'מ ג"פ | ,ח"מ א"פ תיעיבש ,ב"מ ו"פ
 המ י"פ ,םירדג .,נ"מ דפ תו

 ,םילודגה וידימלת
 אתותרב שיא הדוהי רב רזעלא 'ר

 ,גי םיחספ ,ד"מ ג"פ םוי לובט ומשמ רמוא
 ינב י"ר וארק (עומש ןב) רזעלא 'ר

 ,ו"פ ,ה"פ .ילשמ 'דמ | ,יבר וארק אוהו
 ךא ,י"ר םושמ א"ר ד"מ ז"פ ריזנבו
 תאו עמש א"רש ורמא :ונ םש ארמגב
 'ר םושמ מ"בירו לממ ןב עשוהי 'רמ
 .עשוהי

 ודימלת (הדוהי 'ו יבא) יאעלא 'ר
 רמאש :חל םיחספ ,ב"ה ו"פ האפכ
 .י"ר תא יתלאש

 הרות לש םוגרת רמא רגה םולקנוא
 ע"פר ר"בבו ,,ה הליגמב י"רו א"ר יפמ
 ירה ל"א א"ר לצא סנכנ רגה .םליקעש
 תתל רג בהואו רמאנש רג לש וחבש לכ
 י"ך לצא םנכנ -- הלמשו םחל ול

 ילולא ורמא -- םירבדב ופייפמ ליחתה
 סליקע םע י"ר ךיראהש םינפ תוכירא
 ,ורופל רזוח היה

 ,,טכ הדנ ומשמ ןנח אבא
 ,: דכ הדנכ ונממ .לביק ויחא ןב היננח
 ,גק םיחספ ומשמ יסוי 'ר
 .ר"מ ב"פ ןילוח ומשמ בבשי 'ר
 ,ה .ריזנ ומשמ יארוהנ 'ר
 ח"פ ריזנכ ומע קלוח אמוז ןב ןועמש

 אמוז ןב ש"רא גי"מ ד"פ תומביבו  ,א"מ
 ירבד םייקל -- ןיסחוי תליגמ .יתאצמ

 == חיי'בירב  .השעמ המ ,תיייתבו ור
 ל"א וינפלמ דמע אלו אמוז ןב והארו
 | ,אמוז ןב ןיאלו ןיאמ

 אמויכ י"ר םושמ רמוא יאזע ןב ןועמש
 ע"ב .ל"א .ר"מ ר"פ  .תינעתבו ,ג"מ ב"פ
 המטוס ןתוקלחמ ,הנוש י"ר היה ךכ ע"רל
 מ ניפ

 עקרקב םהינפל ןד ינמתה ןועמש
 ,ג"'מ ר"פ תומבי ןתוקלחמ ,:זי ןירדהנסכ

 א"ר ;-הקורב- ןב ןטחו+ "ה .גניצ מ+ץןפו

 ,ג הגיגח שרופמכ | וידימלת ויה אמסח
 ל"א -- ןיעיקפב י"ר ינפ ליבקהל וכלהש
 ,ןיתוש ונא ךמימו ונא ךדימלת

 :ומשב רמא ןומיס 'רש איכמ ר"הסבו

 תוכרב ימלשורימ אוהו  ,יאדה 'ר ןכו
 ורמאש יול ןב תבית רפח םש ךא ו"פס
 ,ל"ביר םושמ

 ובר אל הנשמב ויתוכלהש ףא הנהו
 אתלכמבו ארמגבו אתפסותב לבא כ"כ
 ןיעמ הז  ןיאו דואמ ובר ירפסו ארפס
 ןהמ םידחא ךא איבנו ,םאיבהל ונתכאלמ
 םהמ רשא הדגאל םיכייש המהש המ
 ,םלועה תיוהב ותעירי לדוג תא ןיאור ונא
 תוכרבכ ,הכלהל םג שמיש תוחצה וירבדו
 'ג דע רחשה תלפת רמאש ב"מ א"פ
 .'וכו םיכלמ ינב ךרד ןכש תועש

 ךררב ךלהמה רמוא ר"מ ר"פ םשו
 רמואו הרצק הלפת ללפתמ הנכס םוקמב
 לכב לארשי תיראש תא ךמע תא עשוה
 ,ךינפל םהיכרצ לכ והי  רובעה תשרפ

 ונא היפמ אל ו"מ א"פ תובותכבו
 ,ןייח

 הפה אוה רסאש הפה ו"מ ב"פ םש
 ,ריתהש

 בקב  השא יהצור דומה ממ
 הטוש דיסח ,תושירפו ןיבק 'ממ תולפתו
 ןישורפ תוכמו השורפ השאו םורע עשרו
 ,םלוע ילבמ ולא ירה

 קמה"ב ברחש םוימ בי"מ ש"פ םשו

 ןיא |
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 לטה דרי אלו הללק וב ןיאש םוי ןיא
 .תוריפה םעט לטונו ,הכרבל

 רמאש אי"מ ב"פ תובא רקיה ורמאמו
 רבח םדאה הב קבדיש הבומ ךרֶד והזיא
 תוירבה תאנשו ר"הציו ערה ןיע | ,בומ
 .םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ

 תונקתמ םתאש דע רמא ו"פס הדנבו
 .תוחקפה תא ונקת תומושה תא

 לכ ה"ע והזיא :זמ תוכרב ארמגבו
 .ןילפת חינמ וניאש

 'הל ויצח (ט"ויל) והקלח :חס םיחספו
 ,םכל ויצחו

 לארשי שדקמ םתוחה לכ ,דק םש
 ול ןיכיראמ לוחל שדק ןיב : לידבמהו
 ,ויתונשו וימי =

 אשי ותודליב השא אשנ :בס תומביבו
 ,'וכו ותנקזב השא

 רובצה לע הריזג ןירזוג ןיא :ם ב"בו
 ,הב דומעל ןילוכי רובצה בור כ"אא

 ןישוע לארשי ןיא םא :זצ ןירדהנסבו
 ןמהכ השק ךלמ םהל דימעמ הבושת
 .בטומל ןריזחמו

 ירדנסכלא ישנאל בישהש רקיה ורמאמו
 םינב ול ויהיו םדא השעי המ ::ע  הדנב
 שדקיו ול תנגוה השא אשי רמא םירכז
 הברי | ,םכחיו םדא השעי המ | ,ומצע
 ,הנומאב ןתיו אשיו הרוחסב טעמיו הבישיב

 ע"הוא ידיפחש ,הק ןירדהנס קספו
 .בה"עלח םהל שי

 ,םישרדמב ומשב אבומה םיחצה וירמאמו
 תילו אנא ךרטנס רמאש גחח"כפ ר"קיוכ
 .יתורטנס יל ביהי תא

 אקותשמ עלפב הלמ ה"ד"פ ר"הקבו
 .אבט ןבאכ ןירתב

 קסמ ,,רתוי רמא | ה"ד"לפ = .הקבו
 םע השוע ינעה ,ינעה םע השוע בה"עבש
 ,ב"העב

 ךלהש ח-ר"פ ר"רכ ח"גב ומצעב קסעו
 ,ףסב ץבקל ג"ר םע

 הקרזנ א"פש רע כ"ב הלרג ותונתונעו

 היננח ןב עשוהי ר

 כ"חאו ש"ב םכירבדמ ינשוב רמול ויפמ
 ,ןמעט ל"או ש"ב ידימלתמ רחא ול לפטנ
 לע חטתשנו ךלהו ותותווע דימ ריכה וא
 תומצע םכל יתנענ רמא ש"ב ירבק
 ינפמ ויניש ורחשוה וימי לכו -- ש"ב
 תומביב ותוא ולאששכ ןכלו  ,ויתוינעת
 םהא המ ינפמ ל"א והמ תבה תרצ :וט
 ןיב םילודנ םירה ינש ןיב ישאר ןיסינכמ
 ללה תיבו ש"ב ןיב תולודג תקולחמ ינש
 .יתלגלג וצורי אמש ינא ארייתמ

 םיאמרה תוימימרע ינימ לכב יקב היהו
 וילא אב א"פש ה"פ ר"אד רפוסי רשאכ
 הילעל והלעה כ"חאו וליכאהו דחא ינע
 עדי אלש הלודגה ותמכחב י"רו | ,ןשיל
 אוה ןוגה םדא וניא אמש והרשח ותוא
 יצחב ,דריל .לוכי אלש םלוסה לטנ ןכל
 הצרו םילכה לכ לטנו שיאה דמע הלילה
 תרחמל  ,ותקרפמ הרבשנו לפנו דריל
 עדוי התא יא הקיר ול רמא י"ר ואצמ
 י"רא ןאכמ ,ךב ןיריהז ונייה שמאמש
 יוהו םיטסלכ ךיניעב א"ב לכ ויהי םלועל
 ל"אש | ,אל ןישודיקב ןכו ,ג"רכ ןדבכמ
 ,תא הנמלא ןבש רכינ ךיניע ייסיר ןיבמ

 השק םימעפל היה הזה לודגה וינעהו
 קיוחה ןעמל יללכ ןינעב אבשכ יכ זראכ
 ןושלה דימת וניצמ המורכו םולשה תא
 תוכרבכ רמאו וילגר לע עשוהי 'ר דמע
 נוק םיחבז = ,,חס ןיררהנפ ,:מנ מ"ב - :ןב
 ק"בב ןיחיגשמ ןיא רמאש וא  ,,ול תורוכב
 וס" ןיבוריע+ = ;בג "תוכרבכ

 ץוח םדא ינחצנ אל ימימ רמא קרצבו
 ןיבוריע אבומדכ תוקוניתו קונית השאמ
 [ 5 ר"כיאו ו"פ הבר ץרא ךרר ,,גנ
 ןושאר םוי תחא הנמלא לצא חראתנ א"פש
 האפ חינה אלו לכאו לישבת ול הפינכה
 חלב " \תחידקה 'נ םויב ' ןיגש םויב ןכ
 ךא לכאו לישבתהמ ודי ךשמ םעטש ןויכ
 לכוא התא ןיא המל ול הרמא | ,תפ
 ,םוי דועבמ יתדעס רבכ ל"א .לישבתה
 המ ינפמ םוי דועבמ תדעפ םא ול הרמא

 אל |
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 לע תחנה האפ אמש !תפב תטעימ אל
 תחנה * אלו  תלכאש .ןילישבת .ינש לע
 קונית אצמו ךרדב י"ר ךלה א"פו +האפ
 וזיא ל"א םיכרד תשרפ לע בשוי רחא
 ,הקוחרו הבורק וז ל"א ,ריעל הבורק ךרד
 תנוכ ןיבה אל י"רו  ,הבורקו הקוחר וזו
 ,הקוחרו הבורק איהש ךרדב ךלהו קוניתה
 תפקומ איהש אצמ ריעה לצא אבשכו
 ינב ל"א | ,וירוחאל רזחו םיסדרפו תונג
 אוה התא ל"א +ריעל הבורק ךרדוז יכו
 וש ךל יתרמא ךכ אל ?לארשי םכח
 קונית אצמו םשמ ךלה ,הקוחרו הבורק
 ךידיב המ ל"א הסוכמ ילכ " ודיבו דחא
 ימא | תיעב ולא ל"א '?הז ילכ הפוכמ
 ל"א תווה אל ימע תיאר המ יעדתד
 ל"א דחא קונית אצמ א"פ  +היתיסכ
 תפכיא המ ל"א ]ה המ ריע לש הימימ
 ינע היהש י"וש) ןיבורמ ןילצבהו םושה ךל
 םימה רובד לע לואשל רישע ךרדש קוניתה ל"או
 ,(ו"זרהמ ,םילצב לע לואשל ךירצ ינע לבא

 תרמוע תקונית אצמ | ריעל םנכנשכ
 הרמא םימ יניקשה הל רמא ןיעמה לע
 ךליל הנפו התשש ןויכ ,ךרומחלו ךל ול
 ,הקבר השעמכ תישע יתב הל רמא
 השעמב תישע אל התא לבא ול הרמא
 הרשב י"ר ךלהמ היה א"פו | ,רזעילא
 המ ינפמ ול הרמא תחא הביר אצמו
 ינא ךרדב הל רמא +הדשב ךלהמ התא
 הושבכש ךרד איה וז ול הרמא | ,ךלהמ
 םכירשא י"רא םהילעו  ,ךתומכש םיטסל
 דעו םכלודגמ םימכח םכלוכש לארשי
 ,םכנטק

 םיחספב וניצמ ב"בו ותחפשמ רבדב

 ,שלחו תינהכ התיה אשנש ותשאש ,טמ
 היערזב קבדאד ןרהאל היל אחינ אל ,רמא
 אצמנ אלו אנא יכ ,אנתת ויל תוהה
 ,תונב וא םינב ול ויה םא םוקמ םושב

 םימי עשוהי 'ר ךיראה הארנה יפכו

 ןברוחה תעשב היהש ליעל ונראבש ומכ
 זא םג הרוהש ןעי = הניב תונשל בורק

 אתפסותבו) =

 685 | יאסופכ ןב עשו

 א"ר םדוק רטפנ ג"רש עודיו ,תוארוה
 עשוהי 'ר םדוק .רטפנ א"רו ,:טנ מ"בכ
 םגש א"ר ךרעב ונראב רבכו ,גפ ןיטיגכ
 ךרעל ונייה רתיב ןברוח רחא רטפנ אוה
 ךרעל עשוהי 'ר יח כ"א ,ןברוחה רחא הנ
 תבש עמשמ ןכו ,הנש םיעשתמ הלעמל
 יבל ךלי אל ט"מ רפיקה ולאששב ,בנק
 ,ןידילג ינורחס גלת יירוט ל"א | ןדיבא
 ,ןינחוט אל יהונחט ,ןיחבנ אל יהובלכ

 ורמאש :ה  הגיגח וניצמ ותריטפו
 ןלע יוהית המ ןנבר ל"א י"ר  רטפנשכ
 םינבמ הצע הרבא ל"א ןיסרוקיפאמ
 םינבמ הצע הרבאש ןויכ ,םתמכח החרסנ
 ףוסכו = ,ם"וכע לש םתמכח חרסת זא
 הבומ הקספ עשוהי 'ר תמשמ ורמא המוס
 הצע הלטבש םש ארמנבו ,םלועה ןמ
 ג"סשת זמר הרות םטוקליבו ,הבשחמו
 תמשכ םסרוגש אירבטב רטפנש עמשמ
 ,אירבט לש אווטסיא הלפנ עשוהי 'ר

 ןכר אביקע 'ר ראשנ י"ר רטפנשכו
 .לארשי לכ לש

 ימי רד תירב עטה | ך

 רזעלא ןב קחצי 'ר ודמ"פ ר"הקב
 'רלו ימיט 'רד הירב עשוהי 'רל ארק
 'ף ל"צש הארנו ,השודק הדע יקרוב
 ,יאמש רב .איעשוה

 ,ריאי ןב עשוהי 'ר

 םשב רמא רד"ה ו תינעת ימלשוריב
 ה"בקה ארב השלש ריאי ןב סחנפ 'ר
 םילאעמשיו םירשכ ןה ולאו ןארבש אהתו
 רב אבא 'ר היכרב ר"א םשו/ ,ר"הציו
 ,י"בפר םשב ריאי ןב עשוהי 'ר אנהכ

 .יאסופכ ןב עשוהי 'ר
 ,(יאצופק--יאספוק--יוסבק--אפבק וא) |

 ,ע"חו ...ג"ר., לרב ועו עינב
 ג"רב השעמ ורמאש תואוקמ אתפסותכ
 יאספוק ןב עשוהי ר"א -- רגה סולקנואו

 ןהמע | (יופובק | .ןב | לדנמרקוצ
 "עבו  ,םיב אלא ג"ר לבט אלו

 ,םל

 יתויה



6 

 ןב עשוהי 'ר םושמ רמוא | ג"בשר | ,בל
 ןצ" ילה \ .קליה 7 ; הל""תורוכבו - ,יאסדפכ
 אתפסותבו | ,יסוי 'רו ג"בשר םע יאסופכ
 ר"ה ג"פ םש ימלשוריבו י"ה א"פ יאמד
 (יוסבק אתיא ימלשוריב) יאספוק ןב עשוהי 'ר

 -- הז קוספ אריק יתייה ימי לכ רמוא
 תורוכבו .הנבי רצואב אלא ויתאצמ אלו
 'ר םע יאצופק ןב י"ר  תקולחמ ,טל
 ,סונגיטנא ןב אנינח

 תא ול ןתנו וב הכרב יכ האר ע"רו
 תבשכ יבר דע םימי ךיראהו ,השאל ותב
 ע"ר לש ונתח יאסופכ ןב עשוהי .זמק
 תאטח ע"ר בייח אל וזב יבר וינפל רמא
 ,ותילמ יבר לשלש ,ב"ע ע"ר קדקד ל"א
 'ר רמא ,ולדא"ה ו"פ םיחספ ימלשוריבו
 ןמ חרוב יתייה ימי לכ אסבק ןב עישוי
 אוהש ימ לכ יתסנכנש וישכע הררשה
 ,ול דרוי ינא הזה םוקמיקב ינאצומו אב
 'ר לע :םק תוחנמב ורמא הז  ןיעכו
 ,היחרפ ןב עשוהי

 יהל ןב עשוהי 'ר
 וילע ורמא רשא הזה יאלפה ארומאה

 ,והילא וילא הלגנ רשאו ,ע"גל יח םנכנש
 ערונ אל "יול ןב י"ר, םשב דימת ארקנו
 םינורחאה ימכחמ שי | ,"יולה,  אוה ימ
 עדונה יבר דימלת יסיס רב יולש םירמוא
 יכ ןכ רמול רשפא יא לבא | ,ויבא היה
 ויבא םשב רמאיש םוקמ םושב אצמנ אל
 ,לבב רב היה יולו  ,ומש תא ריכזיש וא
 םהינשו ,המ תומביכ י"א רב היה ל"בירו
 .רחא ןמזב טעמכ ויה

 ןב הוארקש המ | רמול לכונ אל ןכו
 היה תמאבש ףא יול היהש הנוכה יול
 ה"פ תוכרב | ,:ומק ןילוח שרופמכ יול
 ,מ"ה ה"פ ןיטינ ,ה"ה ה"פ ש"עמ ,ה"ה
 היה ויבא םשש עמשמ ,חצ ןירדהנסמ יכ
 םולש (הישמ) ל"אש םש ורמאש "יאול,,
 ול רפיסו והילאל אבשכו יאויל רב ךילע
 יתאד אמלעל ךובאלו ךל ךחטבא ל"א ול
 הוה אל םתא ןירומג םיקידצ ואל יאד י"שרפו)

 יול ןב עשוהי 'ר

 יולש תצק עמשמ הזמ םגו ךובאד הימש רכדמ
 ףא :חי תוכרבב ןחבשא יולב יכ ויבא היה אל
 ינפמש ,תודיח ךודו תוחצה ד"ע רפוסי םשש

 ול וחינה אל ספא 'רד אתביתמל קילס אלש
 .(וילע לאומש שקבש רע ע"גב םנביל

 םשב םימעפ המב ארקנש וניצמ ןכו
 ו תיבוהכ הנק ,תבשכ "יאול רב,
 | ,חצ ןירדהנס

 שודקה וניברמ לבקל דוע הכו אוה
 ,פ"אפ ומע רברש וניצמ אלש אלש ףאו
 ומכ יברמ תוישעמ רפסיש וניצמ לבא
 יבר ךלה א"פ רמא ,ומ תבשכ היאר רע
 תחא ריע רמא :אס תומביבו ,ארפסוידל
 רגישו רוערע הילע ארקש י"אב התיה
 ו תב הבבו ובו םונמור 'ר תא יבר

 ,'וכו יבר ינפל אב השעמ יעתשמ ל"ביר
 | ונוס .יכר ..רכא .ל"ביר וניצמ ןכו
 ,א"ה א"פ הליגמ ,טס

 הדוהי םורדב היה עובקה ומוקמש ןעיו
 לבק ןכל םש דלונש רשפאו דול ריעב
 תו / ,םש ..ןוהש ...הוהה...ילודג 'גמ םש
 ףוס אתפסותב דולמ היהש) רפקה רזעלא
 יתייה א"פ ל"ביר רמא ,גמ .ז"עכ (תולהא
 ןילוחבו ,יבירב רפקה א"ר רחא ךלהמ
 אתלוגנרת איהה היל איוה ל"ביר :ונ
 ,יבירב רפקה א"רד הימקל היררש

 כ"ג היהש) ארפק רבמ הברה לבק ןכו
 הוכרבב .הימשמ .רמאש וניצמדכו (דולב
 םיחספ . ,,חיק :הק .הע ,מ .תבש | ,,רל
 וי קמ ככ ,תינעה חל הכוס  ,.,,וכ
 ,יפ ןישודיק ,,זפ םירדנ ,,דק ,זנ תובותכ
 ,הצ...המ . ,ה .ןקלוח

 ותוחא ןב הירפ ןב הרוהי אוה ישילשהו
 אמוחנתכ (דולב כ"ג היהש) ארפק רב לש
 יתרמל תוכלה םישש ל"בירא ב-אראו
 ר"בו ,רבקה תשירחב הידפ ןב הרוהימ
 ישב לכ לע יתרזח .ל"בירא - ה"ד"צפ
 הדוהי םע יתרמעש דע --  םורדבש הדגא
 ,ג"הס א"פ הלרעכ ומשב רמאו .הירפ ןב
 | 5 יה ר"פ .םיחספ ,ב"יה י"ב ןיכוריע
 :.ר"ה דיפ "הצטמ "ב"ה

 רשפאו



 יול ןב עשוהי 'ר

 תבישיב ותוא וניצמ אל ןכלש רשפאו
 אב היהו םורדב היה ותבש ןוכמ יכ יבר
 . = .יבר םוקמל םיקרפל ךא

 םונגימנא 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 | ,ר"ה ג"פ  תוירוה

 ,הגיגח ףוס ימלשורי איעשוה 'ר םשב
 הָאְישנ ., הדוהי .'ִר , םשב ,"רמא בו

 י"ך םש ורמאש :ול תורוכבכ (יבר דבנ)
 ל"ביר הל ירמאו ל"בירד הימשמ האישנ
 היה קפסו ,האישנ הדוהי 'ר םישמ
 ינשה האישנ הדוהי 'ר אוה םא ארמגהל
 ,ודימלת היהש ל"ביר םשב רמא זאש
 רמא ואו ןושארה האישנ י"ר אוה וא

 'ר א"ה ח"פ תומביב ןכו ,ומשמ ל"ביר
 ל"ביר לצא איקדולב היה האישנ הרוהו
 ןיליש ל"ביר ל"א םשמ ךליל הצרשכו
 רחמל לבמיל תירויג ול שיש ןעי | ןאכ -

 ינפמ םא ובכע המ ינפמ ז"רל אקפסמו
 ,הלילב ןיליבטמ ןיאש ינפמ וא ןקז רוככ

 וכ :.ָךי  הציבכ .לואש .ןב .ופני ב םשב
 .בי"ה ג"פ .ןישודיקב יאני "רך םעב
 ןרווח תרבמ אינוחנ 'ר לש ותודעמ

 | ,ג"ה "פי המנב
 תרשעד ב"פס יתבר 'פכ י"בפר םשב

 : ,תורבדה
 ה"רכ םילשוריד אשידק הלהק םושמ

 ,: מי
 הרוהי 'ר ר"פר ר"הק וניצמש המ לבא

 ס"מ ס"לב אוה ל"ביר םשב יאעלא 'רב
 ,ךופיהל ל"צו

 רבכ היה אייח 'ר ימיב דועש וניצמו

 דולב הבישיב הרות ץיברהו רודה לודנ
 'ר .ורמָאש ו"ג"פ .ר"כיאב הבהרה ממ
 יבג לבקתיאו אמורדל לוא הבר אייח
 ל"א ,ןילישבת ר"ב הימקל ותייא ל"ביר
 ןילפכ ןנא ל"א +ןידבע ןותא המ אתבשב
 אירבמל ל"ביר אתא ןימוי רתבל  ,ןוהל
 הידימלתל ביהיו הבר ח"ר יבג לבקתאו
 ןוכברל ודיבעו וליז םהל רמאו ןינומכרד
 ,היגהנמב
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 םדוק רטפנ ח"רש רמאנ םא  הנהו
 םא ףאו ,יבר ייחב דוע הז היה כ"א יבר
 תועדה לכל לבא םדוק רטפנ יברש רמאנ
 ,יבר רחא םימי אייח 'ר ךיראה אל

 ירופיצל םיקרפל אב היהש ל"בירו
 םע םש עעורתה לודגה דעו תיב םוקמ
 'רש פףאו הבישיב שירה היהש אנינח 'ר
 אמוי שרופמכ ל"בירמ שישק היה אנינח
 תבשבו .אנינח 'ר ריתה יל ,רמאש ,טמ
 אל יאול רבל ל"א וקופ אנינח ר"א ,ונק
 : םיאלכב וניצמ לבא ,'וכו םרוג םוי לזמ
 .ל"בירמ . לאש : אנינח 'רש | ג"ה מ"פ
 םהמ ריעצה ןתנוי 'ר ףוריצב םהינשו

 תובשבו ,ג"ה ג"פ ש"עמב םילשוריל ולע
 ושע ןתנוי 'רו אנינח 'רש ד"ה ד"יפ
 א?ה ה" -. תוכרבבו .- ,האופר . ל"בול
 ימוק ןירסיקל ןוקלפ אנינח 'רו ל"בירש
 םק םתוא הארשכו (סובוד) אתופיטנא
 ינפמ םק התא המל ל"א | ,םהינפלמ
 ןיכאלמד ןוהיפאש ןעי ל"א +וללה םידוהיה
 ימורל קילפ ל"ביר הדח"עפ ר"בו ,יתיאר
 ותארקל אנינח 'ר קפנ וכעל ותאד ןויכ
 אבסל תימד תא ל"א עלטמ היחכשא
 א"פש רפוסי ד"ה ג"פ תינעתבו | ,(בקעי)
 ארטמ תיחנ אלו ירופיצב תינעת ושע
 תיחְנו . .אמורדב . תינעת | דבק ,  לבי
 תיחמ ל"ביר | ,יארופיצ .ורמא | ,ארטמ
 ארטמ רצע אנינח 'רו  ,יאמורדל ארטמ
 ,ירופיצל אביש ל"בירל חלשו

 אייח 'ר ינב םע קלוחש וניצמ ןכו
 .זטק םיחבזכ
 הליגמ.. ,(:המ המוסכ בר  םע קלע
 ,ז"ה א"פ

 תוכרבכ ול רבחכ היה יאלמש 'ר ןכו
 / ל

 ,וירמאמ ירמואו וידימלת
 ה"ר ,:הע תומביב הימשמ אבא 'ר

 ,ג"פר

 גיהס א"פ .תבשכ ומשב ההבא ה

 עלקאשבו
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 דיבע הוה ל"בירד הירתאל עלקאשכו
 ,די תומבי  ,,ומ תבשכ היתווכ

 ויהס היפ יתוכחפכ- משב  ןיבא' "ר

 ,ב"הס ה"פ ש"עמ
 אב השעמ יעתשמ האנגיטרק אחא 'ר

 ריק  ק"ש''לשביאמ יטפל
 תוכרבכ ל"בירא אנינח רב אחא 'ר

 ,: בלק .ןילוח ,;ט
 .: ₪ ןיבוריעכ "בורא ידיא 'ר
 ,ומנ  תוכרבכ ל"בירא ירדנסכלא 'ר>
 ,חצ ןירדהנס ,:'גנ אמוי

 רמא ,,טי תוכרבכ ולאש רזעלא 'ר
 ,החא"כפ ר"קיו ומשב

 :'ג  תוכרבכ * ל"בירא ימא "ר
 , :ה"פר, רו ,דייפס

 תבש ,:טכ תוכרבכ ל"בירא יסא "ר
 ,הצ ןילוה הע

 תוחנמ ,:;בס תוכרבכ ל"בירא יביב 'ר
 ,ן'גק
 ,י"פר תומביכ ומשב אנסיב 'ר =

 .בפ ק"בכ ומשב םייריב 'ר
 ,מ"ר"מפ ר"שכ ל"בירא \ אדיבז 'ר

 רחאלו הינכיזפשוא היה אמח רב אריעז
 ילימ הירב ףסוי ברל רמא ל"ביר תריטפ
 ,חע אמויכ ויבאמ עמשש אתיילעמ

 ,,חצ ןילוחכ ל"בירא אבא רב אייח 'ר\
 .ר"פס אמוי ,ג"פר ה"ר  ,א"ה ב"פ הלח
 'רו  .ב"הר א"פ תבשכ ל"בירל שמישו
 ,ינב וארק יול ןב עשוהי

 ;ח"ה ח"פ ב"בכ"ומשב ןינח 'ר
 האפכ ומשב לאומש 'רד הובא ןנח 'ר

 : .ה"ה א"פ

 אב השעמ יעתשמ האנגיטרק ןנח 'ר

 כו תוביתפפ .ל"ביר "ונפל
 משב רום ןבי/"ש"רד הירב .הדוהי ה

 ,: בחא"ה א"פ ש"עמ ,: כרא"ה ג"פ תוכרבכ

 תורוכבכ הימשמ (ב האישנ הדוהי ,%

 = וול
  .ג"הס א"פ הלרעב ומשב יסוי 'ר
 .ב"ה א"פ אפויכ ומשב ןוב רב יסוי 'ר'

 אמוי

 יול ןב עשוהי 'ר

 ,ח"פר אמויכ ומשב אנינח 'רב יסוי 'ר

 .: וכ תוכרב ןתוקלחמ
 :ןנחוי 'רו ,.בל הכוסכ ל"בירא ןנחוי 'ר

 (רודה לודג) יבירב עמש הז רבד וילע רמא
 ז"ה ה"פ ז"ע ימלשוריבו ,:5 ןישודיקכ
 .(ל"ביר) יבר ונדמל הפי ןנחוי ר"א

 .:זנ ןילוחכ ולאש יארוהנ ןב יסוי 'ר
 יווכ משב ' ןומים 'רב | וסוי" 'ר

 ביה דיפ
 ומשב ידיא רב אחא רב בקעי 'ר

 . ,א"פר יאמדכ
 ןיבוריעב ל"בירא ידיא רב בקעי 'ר

 0  תומבי | ,(ם"קד תסרגל .זכ ק"ומ) ומ
 ,:הע ןישוריק ' ,,מל ןיטיג | ,:ונ םירדנ
 תינעת ,ד"פס םיאלכ ,,חצ ,םי ,ה ןילוח
 2 הלש | :הכ הציבבו | ,ד"ה ר"פ
 -- וניתנוכשב היה דחא ןקו ,ידיא רב
 .ל"בירל ולאשו ואבו

 ,טמ ןילוחכ ל"בירא ימא רב קחצי 'ר
 ,ה"ה א"פ האפכ ומשב הלוקח קחצי 'ר
 אשרפימ ידידל .רמא ינמחנ רב קחצי 'ר

 ו רל תוכרבכ .ל"בירד .הינימ יל
 ינא רמאו | ,,המ ןילוח הינימ יעב | ,,המ
 'לשוריבו ,:חע אמוי 'וכו ל"ביר תא יתיאר
 ל ו יבול | קילפ "ביר ה"פר אמוי
 תומורת ומשב רמא | ,אבר אמוצ ילילב
 ווב הופכי דיה כ"פ ה"ר ,נ"ה ח"פ
 ,א"ה

 ,: די הרומתכ ומשב הימרי 'ר
 ןילוחכ ל"בירא אבא רב לאעמשי 'ר

 ,בבק
 ,ה"כר ב"בּכ ומשב ייריב רב יול 'ר
 הכוס | ,,טמ ןילוחכ ל"בירא ךולמ 'ר

 ,א"ה ג"פ
 ,א"ח"פ ר"הקבכ ומשב באשר אנמ 'ר
 טי ןיבוריעכ .ל"בירא ןוירמ 'ר

 ,ם"מ אוהש וכרע ןיית
 קוו א ק"ב> ל"בירא ןותמ .'ר

 ,בל הכוסב
 .ןיבוריעב ומשב קחצי רב ןמחנ בר

 א"פר



 יול ןב. עשגחי .'ר

 .ןמחנ רב קחצי 'ר ל"צש הארנו ,א"פר
 ןיכרע . :,:ומק  ק"בב ..ומשרי ומומ ₪

 ונממ לבקו קהבומה ודימלת היהו | ,זמ
 ,וכרעב ראובמכ הדנא יכרד

 ןיטיג ,:ונ םיחספכ ל"ביר רמא אלוע
 .בכק :ןילרה- זמר

 .ב"ה א"פ אמויכ ומשב אבקוע 'ר
 הימק אתדגא רדסמ היה אבקוע רמ

 ג תורפה
 ,:רמ = ,:רב תוכרבכ .ל"בירא .ח"בבר

 .: המ ,המ ןילוח | ;בי הליגמ
 .רמ .תוברב 'ל"בירא במ רבו הרב

 אתדגא רדסמ היה אבקוע רב ימיש 'ר
 ,י תוכרב הימק

 ,ר"ה א"פ םיאלכב ומשב יול רב ןומלש

 לבא ,א"פר ר"כיאכ ומשב לאומש
 ל"בירמ ארמגה השקהשכ .ב"פ ןיבוריעב
 אק ארבגא ארבג ורמא לאומש לע
 רחא תובית הזיא רסחש הארנו +תימר
 ,לאומש

 ל"בירמ יעב בדנ רב  לאומש 'ר
 ,: זמ ןיכרעב

 הימשמ רמא ינמחנ רב לאומש 'ר
 .ח"פר אמוי היבגל קילס ,,חצ ןילוחכ

 ז"עכ ומשמ רמא אבא רב ןועמש 'ר
 ,.ה ןיטיג הימקל םג יתייאו  ,ז"הר ב"פ

 ר"ה ב"פ ק"ומ ימלשוריב | ,ל"בשר
 (ל"בשר) ל"א ולאשו ל"בשרל לע ל"ביר
 .ו"מפס ר"בב רמאמהו לאוש יבר תמיא

 הילעב ל"בירא :גי םיחבזבו ,רפחב הקלנ
 .'וכו ל"בשר הב יהת -- ונעמש וז

 תוכרבכ . ל"בירא .וזפ. .ןב ,ןועבש
 הימק אתדגא רדסמ היהו ,,טס אמוי ,דל
 ,י- .תוכרבב,לבילא

 ,:חכ .- תוכרבב ..ל"ביהא! .םוחגת 3
 ,ב"פס ז"ע :טל המטוס ,,בכ הליגמ

 א"פ תבשכ ומשב אייח רב  םוחנת 'ר

 ,ח"ה ר"פ ז"ע ,ג"פר םילקש ,ד"ה
 וידימלת | לכל ל"ביר .ךימסמ הוה

 ו"האר | ברהו | ,י"פס םירדנ | ימלשוריכ

 ו
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 ל"ביר תלעמ תא היבגי 56 רצ 'ג קלחב
 םימכח ליפשהל ידכ ופוסו שאר הלעמל
 לחוה םהה םימיב, םש רמאיו םירחא
 םולשהו הוחאה רשק טעמ טעמ הפרתהל,
 .תואישנה תיב ןיבו םורדה תבישי ןיבש,,
 םורדה ימכח ויה םינפל רשא תחת יכ,
 וארק רשא ןופצה ימכח יניעב םידבכנ,
 (.הס ןיבוריע) םורדבש וניתובר םתוא,
 חור התיה יכ הארנ םואתפ עתפל הנה,
 יכ דע םהילע םבל ךפהנו םמע תרחא,
 חור יסגו הרות יטועמ םהיניעב ובשחנ,
 םירברה םיארנו ,(ג"ה. ה"פ םיחספ ימלשורי),/
 תאמ הבסנ התיה הזה ןורמה תישאר יב,
 תושרה היה םינפל יכ ונעדי הנה .ל"ביר,,
 ימיב ךא ,וידימלת תא תונמל ברה דיב,,
 אישנה דיב . יונמה היהיש . רנקת . יכל
 תושר אלב ףאו הצריש ימ תא תונמל,
 הנהו -- (ב"הס א"פ ןירדהנס ימלשורי) ר"ב,,

 ובל ואלמ רשא ןושארה היה ל"ביר,,
 ריזחהו אישנה תוצמ תא רובעל ותוא,
 וידימלת לכ תא הנממ היהו ונשיל רבדה,
 ןורל  \יונמ : .םיכירצה " םירבטה | לכל
 םימהכ תוארלו םירדנ ריתהלו ידיחיב,
 םש | ןיודהנפ ימלשורי) תורוכב ריתהלו

 ול היה יכ רבדה תמאו | ,(י"פס םירדנוו/
 יולגב 'הב .םמוקתהל הלודנ הממ ל"בירלש

 אנקש ןעי אוהו ,אישנה תויכז
 ןכלו ךמסנ אלש ארפק רב ובר תאנק,,
 דיב חזה חכה. .רובשל ל"ביה "מאת
 רבד לכל ןימאמה יתפהו ,ל"כע ,הקזח,
 וירבד לכל המלש הנומאב ןימאי ספדנה
 המכ בברעו ימלשוריה ןושל הניש תמאבו
 ,רחיב תורוד

 ויה םינפל רשא תחת רמאש המ הנהו
 ןופצה ימכח יניעב ןידבכנ .םורדה ימכח
 הבה ,םורדבש וניתובר םתוא וארק רשא
 היה הז אלה רמואה אוה ימ םש הארנ
 רודב רבכ ויהש אנינח 'רד ידימלתו ל"ר
 םפא 'רל וארקו י"א יארומאל ינשה
 ןושארה רודב היהש | םורדבש וניתובר

 עודיכ
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 ימורד ישנאל וארקש אוה ימו | ,עודיכ
 ןתנוי 'ר אוה אלה הרות יטועמו חור יסג
 כ"ג היה ןתנוי 'רו יאלמש 'רל ןכ ארקש
 'רו ,אייח 'ר רימלת היהש ןושארה רודב
 ןושארה האישנ י"רד ודימלת היה יאלמש
 ורמאנ כ"א ,: ול תורוכבכ ל"בירל רבחכו
 המו ,דחא ןמזבו דחא רודב םירבדה ינש
 ךא "םינפל רשא תחת, רמול ךויש הז
 דול-םורדב ,ידדהל םיכייש םניאש תמאה
 ויהש רודה ילודגמ המכ זא םירד ויה
 ארפק רב ,םפא 'ר ומכ וניתובר תמאב
 היה לבא ,דועו הירפ ןב הדוהיו ל"בירו
 הוס יס | םהב ..שיש תנו "ל . וחי
 'רל דומלל הצר אל ןכלו הרות יטועמו
 הדעה ןברק שרפמכו הדגא יאלמש
 .רורב הזו םהילע וגיעלי ןפ ארייתהש

 היה ל"בירש ימלשורימ איבמש המו
 קיתענ ,אישנה ירבד לע רבעש ןושארה
 ר"א ב"הס א"פ ןירדהנס ימלשוריה ןושל
 הנממ דחאו דחא לכ היה הנושארב אב
 א"ר תא הנימ ז"ביר ןוגב | וידימלת תא
 טה סא עירו עיר תא עשנהי תו להו

 הזה תיבל דובכ וקלחו ורזח -- ,ש"רו
 אלש הנימש ד"ב ורמא | (אישנה תיב)
 אישנו = ,יונימ ויונימ ןיא אישנה תערל
 ,יונימ ויונימ ר"ב תערל אלש | הנימש
 אלא ןינממ ד"ב והי .אלש וניקתהו ורזח
 הנממ אישנה אהי אלשו ,אישנה תעדמ
 אלו רכזי אל םשו .,ד"ב תערמ "אלא,
 רשאכ וידימלתל הנימש ל"ביר םש דקפו
 אבומ םש י"פס םירדנב ךא | דו"דב ןייצי
 תונמל והמ םש ולאשש ירמגל רחא ןינע
 יברש ןעי .וטשפו םידיחי םירבדל םינקז
 ,םימתב תוארלו םירדנ ריתהל ברל הנימ
 ריתיש ונב ג"רמ בר שקיב יבר רטפנשב

 מי רכב דרד< ,תורופכ .ימוס ה ופרק יל
 ףא לכה לע ברל תושר ןתנ יברש רמאי
 םימתכ תוארלו םירדנ ריתהלו ידיחי ןודל
 ןהיש שקב ונבמו ,יולגבש ןימומ תוארלו
 ,רתסבש ןימומ תוארל םג תושר ול

 יל ןב עשרה יי 'ר

 ןינממש ג"עאש ארמגב ורמא כ"חאו
 יואר אהיש ,אוהו םידיחי םירבדל םינקז
 ןידל ןוגהו יואר איהש ונייה) ,םירבדה לכל
 םג תושר ול ןתיל לכונ זא רבד לכ תורוהלו
 הנממ היה ל"בירש היאר איבמו ,(א"דל
 ול היה דחא דימלת ךא וידימלת לכל
 לוכי היה אלו תחא ןיעב ןבג | היהש
 אל ןכלו הצילחל לופפש ןעי  ותונמל
 רמארכו ,םידיחי םירבדל ףא ותוא הנמ
 ,םירברה לכל | יואר אהיש ךירצש ליעל

 ןינמ ילבבה רחא | רותל ךלנ אחשהו
 א"פש :ה ןירדהנס ורמא ,הריזגה האצי
 םהיתוסיע ןילבגמש הארו א"קמל יבר ךלה
 ל''א + ןכ ןישוע המל םולאששכו האמוטב
 ימ ונל הרוהו ןאכל אב רחא דימלת
 שרד םיציב ימ אוהו ןירישכמ ןיא םיעצב
 לא דימלת ורזג העש התואב אנת | ,והל
 "וברמ, .תושר לטונ כ"א אלא | הרוי
 השעו הזה םכחה אבו ,(יברמ אלו)
 התלע אל םלועמ רשא הרז תרוטק חקור
 .םירחא םימכח וא ל"ביר בל לע

 וקדקד אל יבר.דעש םושפה משפו
 היה וריעבש בר לכו הכימסה ינינעב כ"ב
 תורוהלו ןידל וידימלתל תושר ןתיל לוכי
 ז"בירש ןירדהנס ימלשוריב ורמאש הזו
 שי ו ,ץ"רל י"דו" ,י"רו א"רל"הנימ
 ישאר לכל היה יבר דעש עודיו ,ש"רו
 הנבי דבלמ תולורג תובישי רודה ימכח
 וברתנ ןכ תובישיה וברתנשכו | ,אשואו
 רימלתש אצמו יבר אבשכו ,םירימלתה
 ועמ וירבד רריב אלש י"עו הרוה דחא
 הצורש דימלת לכש ורזג זא ותארוהב
 ש"וחו "וברמ, תושר לטיל ךירצ תורוהל
 אלו ןועמשי וילא ךאש יבר רז אל
 ויה 'אל :יבר ימיבש ןעי לבא | ,רחאל
 היה אוהו ויבא ימיבכ תויטרפ תובישו
 םש מא פל =" הלוגה ינב לכ. לש  ןבר
 תמאב וניצמדכו "הזה תיבל,, רובכ וקלחש
 רכ חברלו 5 בלו אייח 'רל ךמס :יברש
 היה ןכו = ,ג"ר ונב ימיב היה ןכו ,אנח

 ם"לב



 יל ב עשוי יר

 היה אוהש האישנ י"ר ימי לכ םג ס"לב
 י"ך רטפנשכ לבא ,הלוכ רודה שיר כ"נ
 םיתשל תואישנה רתכ הקלחתנו האישנ
 ונבו םימי ךיראה אל הארנה יפכ ג"רש
 שיר רוע היה אל ינשה האישנ י"ר
 רתכו ןנחוי 'ר דימלת ךא היחו רודה
 רתכ ךאו רודה ימכחל הנתנ הרותה
 ןכו ,ללה יאצאצ דיב הראשנ תואישנה
 ןייד .הנימ אישנהש ל"ר ימיב | עריא
 הנקתה וניש ןכל :ו ןירדהנסכ ןוגה וניאש
 אלא תונמל לוכי וניא אישנהש ורמאו
 ןנחוי 'רש תמאב וניצמדכו ,ד"ב תערמ

 ,וידימלתל ךימסה
 ל"בירש םש םירדנ ימלשוריב ורמאש הזו

 תלועפ ימי יכ ןעי  וידימלת לכל ינמ
 האישנ י"ר תומ ירחא םג התיה ל"ביר
 םהידימלתל ונימשכ ס"לב לבא  ,ןושארה
 אוה םג ןהיש אישנהל כ"חא וחלש יאדוב
 םירדנ 'לשוריב לבא ,םהילע ותמכסה תא
 ורטו ולקש םשו הז ןינעמ ורבדי אל םש
 ןיררהנסבו ,םידיחי םירבדל תונמל ךא םא
 הנממה אוה ימ ןינעמ רבדי אבא 'רשב םש
 ,וידימלתל הנימ ל"בירש | רכזי אל םש
 לכ אריבב לפנ ולאה םירורבה םירבדכו
 לעו וילעו ,הזה םכחה לש | תונויזח
 םכירבדב ורהזה םימכח רמאנ וב אצויכ
 ,ונכותב ןכוש ימלשוריהו ילבבה ל"ת יכ
 ןיד :ןמ רבו = ,חרפ :.אברוש < רוחבה עכו
 ל"ביר ןב ףסוי ברש : גל ןישודיקב וניצמ
 רמאו ויבא ייחב אישנה תיב םע ןתחתה
 םושמ אלא ינב ינפמ דומעל ידכ יניא ינא
 הצרש רמאנ ךיא כ"או ,אישנ תיב דובכ
 ? אישנה תיב דובכ רוקעל

 ותלועפ ימיש ןעי הנה .וננינעל רזחנו
 ינשהו ןושארה רודב םילפונ  ל"בירד
 םגו ,הנשמה המתחנ רבכ זאו י"א יארומאל
 רבו אייח 'ר י"ע וררסנ רבכ תותיירבה
 'רו יבר רב ג"ר תבישיב יכ םהירבחו ארפק
 הנשמה ישוריפב רבכ וקסע האישנ הדוהי
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 הנשמה ירבד שרפמש ןכ םג יול ןב עשוהי
 םירדנ ,:חמ :גכ םיחספכ םינושארה ירבד וא
 ,ידמ ,מ ןיטוג ,: חמ תומבי ,,אי ריזנ ,,המ
 ו"ע | ,:רנ מ"ב ,:אנ ק"ב "אנ ושרומ
 :ונ .,ם .ןילוח | ,,ב תרכמ הנ ה ב
 ימלשוריבו = ,: אי .תורוכב = ,הלק למה
 ןיברעמ המ .ינפמ רמא ב"ה גנ"םפ ןיבוריע
 לוקלק ינפמ | ג"יה י"פ םשו ,הורצחב
 : המהב אהתש א"ה ה"פ םילקשבו ,תוסייפה
 ה''ה א"פ תינעתבו ,םילגר ילועל הייוצמ
 א"ה א"פ הליגמבו ,החמש לש ןינבב
 הזיא ו"ה א"פ ק"ומו | ,י"אל דובכ וקלח
 ןיאש יפל א"ה א"פ ןיטיגבו ,תורבק ךונח
 ןייוצמש וישכעש םש רבוס ןכלו  ,ןיאיקב
 .:"פב .רמול .ךירצ ןיא ל"ותב םירפח
 רמא ןכלו ,בושיה ינפמ י"ה ב"פ ב"בו

 ,הנשמ לזרב דומע ה"א"כפ ר"קוו |
 ' םינושארה ירבדל םעט ןתיל וכרד ןכו

 ישנא ןמש ארקנ המל רמאש :טס אמויכ
 ,םימי ןמש ארקנ המל :ו ןילוחבו ,ג"הכ
 ,השנה דיג המש ארקנ המל ,אצ םשו
 המש ארקנ המל ה"פר הכוס ימלשוריבו
 דימת המל א"ה ד"פ הכוסבו ,הבאוש תיב
 ה"י 'המל .יג"ה םשו "'  תועש "רב ב
 ןיאיצומ המל א"ה ד"פ תינעתבו ,תוכרב
 המל ':ח"ה ,ב"פ עבו ;בוחרלו הצתה
 .בכ . הליגמבו ,םו"כע 'ילשי :תסנובג 6
 ,ימ דגנכ הרותב ןירוקש םיקוספ הרשע
 .הירומה רה ומש ארקנ המל זדהנ"פ ר"בו

 םהבו שאר הלעמל ובר הדגאב וירבדו
 תוברה ויתועדו ובל רהוט תא הארה
 'סמב וניצמ הנהו ,העבטו םלועה תויוהב
 הבותכ אתדגא אדה רמאש זט"פ םירפוס
 ךרבתמ השרורהו בה"עלח ול ןיא הבתוכה
 .רכש לבקמ | וניא | עמושהו (ףדגתמ)
 -ןואה ירפס ויה רבכ וימיבש ןעי הארנו
 םיבר וכשמ םהיתושרדב רשא ןוילנ
 בוט ןיב וניחבי אל םע ןומהו ,םתדוצמב
 יאצמיש המ לכו רקשל תמא ןיב ערל

 ריהזה ןכלו ול רמאי שודק םיבותכב | 'ר ירבד בור יפ לע וניצמ ןכל תותיירבהו
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 לכתסה אל םלועמש דיעהו | ,ז"ע דואמ
 ומצעב אוה לבא ,א"פ אלא הדנא ירפסב
 ותבישיב "ול. .היהו "לוד "ןשרד | היה
 ירבד (פ"עב) םירדסמה םידחוימ םידימלת
 ל"אש ,הנ ק"בו ,;י תוכרבכ וינפל הדגא
 לצא .ךלב ..טיגע .ןב | אנינה "רל א'בחר
 לצא ליגר היהש יאלינח רב םוחנה 'ר
 ,הדגאב יקב היהש ל"ביר

 היסקניפא ביתכ ,ונק תבש וניצמש המו
 הכלה רבד םוש בתב אל םש ,ל"בירד
 .םש שרופמב הדגא וא

 דע ורוד ינב יניעב כ"כ לודג  היהו
 ה"בקה דיתע רמאש רקיה ורמאמ ורבחש
 תומלוע י"ש | קירצו קידרצ לכל ליחנהל
 תנשמ ףוסל ,שי יבהוא ליחנהל רמאנש
 תובאב אתיירבב רכזנ ןכו ,שודקה וניבר
 םויו םוי לכב רמאש רקיה ורמאמ ו"פ
 םהל יוא תרטואו ברוח רהמ תאצוי ק"ב
 ימ לבש הרות לש הנובלעמ | תוירבל
 ןיאש -- ףוזנ ארקנ הרותב קסוע וניאש
 .ת"תב קסועש .ימ אלא ןירוח ןב ךל

 דע התיה ח"תלו הרותל היתוביבחו
 ןקזב ורהזה רמאש :ח תוכרבכ אילפהל
 ,ודומלת חכשש

 לש ןתטמ רחא רפסמה לכ ,טי םשו
 תיב תומוקמ ר"כב | .םנהיגב לפונ ח"ת
 .ברה דובכ לע ןידנמ ןיר

 הלעמ הרות ונבל דמלמה לכ :אכ םשו
 .ברוח רהט הלבק ולאכ בותכה וילע

 ומע ןיאו ךררב ךלהמה ,דנ ןיבוריעבו
 קוסעי ושארב שח ,הרותב קוסעי הייול
 ,הרותב קוסעי ופוג לכב שח -- הרותב

 תסנכה תיב | ,זכ הליגמבו
 .רמה"ב ותושעל

 רבעהש תוכאלמ לכ . ,וצ תובותכבו
 ץוח וברל השוע דימלת וברל קשוע
 .לענמ תרתהמ

 ,הרות ורבעל דומליש רומא ,חכ םשו
 ,הרות וז ןפג ,בצ ןילוחבו

 עשוהי 'ר

 . רתומ

 יול ןב

 :דמ תורוכבו
 ,םידימלתה

 המ לכ וליפא רמא ו"ה ב"פ האפבו |
 ובר ינפל תורוהל דיתע קיתו דימלתש
 .ינסמ השמל רמאנ רבכ

 ןמ רקע ךב היהי אל

 .הלפת ינינעב

 וכישחו ומידק וינבל רמאש ,ח תוכרב
 ,ייח וכרותד יכיה יכ אתשינכ .יבל ולייעו

 ץצוח רבד אהי אל ללפתמה :ה םשו
 והוקה .ןיבל-. גניב

 ירוחא רוכעל םדאל רוסא :ח םשו
 ,ןיללפתמ רובצהש העשב תסנכה תיב

 .ןיללפתמה דגנכ רובעל רוסא ,זכ םשו
 ,הדרחב אלא תרדהב ת"א :ל םשו
 סנכה"בל םרא םיכשי םלועל :זמ םשו

 ..םינושארה הרשע םע הנמיו הכזיש ידכ

 ר"שהי ןמא הנועה לכ ,טיק תבשבו
 ,ר"וג ול ןיערוק וחכ לכב

 קיזחנו ואב רמא ,הכ ב"בו

 ,הלפת םוקמ ועידוהש וניתובאל
 הריש רמואה לכ :אצ ןיררהנסבו

 ,בה"על הרמואו הכוז :זה"עב
 ויתותפש ושע םא רמא ה"פס תוכרבו

 אהי | (ותלפת הרודס םא) הבונת םדא לש

 ,ותלפת עמשתש רשובמ
 לע גלד ץ"שהש א"פ עריאש ר"ה םשו

 ותוא ןיריזחמ ןיאש רמאו םינימה תכרב

 .(אוה ןימ אמש)

 ןתוכז דמלמו ומעל ותבהא
 המל :גנ תוחנמב םירקיה | וירמאמ

 ןיא הז תיז המ -- תיזל לארשי ולשמנ
 הליטב םהל ןיא לארשי ףא --- ןירשונ וילע
 .תימלוע

 ןישוע .לארשיש תוצמ לכ :ד ז"עבו
 אל .בה"על םתוא תודיעמו תואב זה"עב
 פ"פ ןהיל אלא לגעה תא לארשי ושע
 ,הבושת ילעבל

 -- אלבגל עלקיא א"פ ,ביק תובותכבו

 רמא

 הבוט



 עשותי
 ההר ---

 יסינכה ץרא -- םינפגה ןיב םילגע רמא
 ,'וכו ךיתוריפ

 ללקל הצר א"פש רפוסי ,ז תוכרבו
 לבא ורעצש ותונוכשב היהש ןימ אוהה
 לכ לע וימחרו רמאו וב רזח ףופבל

 .ביתכ וישעמ |
 רה"של רמואה לכ וד"טפ ר"קיובו

 ,הרוה ישמוח 'ה לע רבוע
 רחאל וריבח תא האורה :חנ תוכרבו

 ב"י רחאל  ,ונייחהש רמוא םוי םישלש
 | ,םיתמה היחמ רמוא שדח

 םירשכב רשוחה לכ רמא :טי אמויבו
 ,ופוגב הקול

 ,הונע תדמב
 הלודג הונעש .כ ז"עב רקיה ורמאמ

 ,ןלוכמ
 םילודג המכ הארו אב :ה המוסבו

 ,ה"בקה ינפל חורה יכומנ
 -- ורצי תא חבוזה לכ : גמ ןירדהנסבו

 בותכה וילע הלעמ הלפש ותעדש ימ
 ,תונברקה לכ בירקה ולאכ

 אל ימימ רמא ה"ה ה"פ תוכרבו
 .ןהב ינפל יתכרב

 תונמהל ושקב וימיבש ג"ה ה"פ ש"עמו
 לועי ןירמא םינהכל רשעמ ןתיל אלש
 עייסו לע ,יאוילל עייסמ אוהד ל"ביר
 ,םינהבל

 .תועיגצה תדמב

 עדויה לכ .בספ תומבי םירקיה וירמאמ
 ארקנ הדקופ וניאו ש"י איהש ותשאב
 העשב ותשא תא רוקפל םדא בייח ,אטוח
 .ךרדל אצוי אוהש

 ותשא תא הפוכה לכ :ק ןיבוריעבו
 ןניאש | םינב ול ןייווה הוצמ רברל
 ,ןינגוהמ

 ךומס ותשאמ שרופה לכ :חי תועובשו
 ,הארוהל ןייואר םינּב ול ןייוה התסול

 הקדצ תושעל ליגרה לכ :₪ ב"בו
 .'וכו הדגא ילעב המכח ילעב םינב ול ןייוה

 ש =

 ז
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 ,דיקרפא ינגד ןאמא םייל :גי תוכרבו
 ול ןיאש םדא לכ :דס םירדנ רמאו

 .תמכ בושח םינב
 אלא אלבא יבל ליזא אל :זכ ק"ומו

 ,ינב ילב ליזאד ןאמל
 ךינבל םינבש ןויכ רמא ,נ תובותכבו

 ,לארשי ינייר לע םולש

 .תימרפ החנשהב

 אמוחנתו ג"לפר ר"ב רקיה ורופיס
 םידומע םש הארו ימורל הלע א"פש חדחנ
 יפויו ראפ ינימ לכב םיטשוקמו שיש לש
 תוינעה תילכתב רדחא ינע האר כ"חאו
 יררהכ ךתקדצ םידומעה לע ארקו ,בשוי
 .הבר םוהת ךיטפשמ ינעה לעו ,לא

 תישארב ישעמ לכ רמא .אי ה"רבו
 ,וארבנ םנויבצל -- םתעדל -- ןתמוקב

 ה"בקה רמאש העשב ,חיק םיחספו
 ויניע וגלז ךל חימצת רדרדו ץוק םדאל
 סובאב לכאנ ירומחו ינא רמא תועמד
 לכאת ךיפא תעיזב ל"אש ןויכ + דחא
 .ותער הררקתנ םחל

 ןיאבש ןירוסיב חמשה לכ ,ח תינעתבו
 ,םלועל העושי איבמ וילע

 רע "םילשורי הברח אל ,חפ ןיטיגבו
 .ז"ע םיניד תב: הבומעש

 לע ףיסוהל ה"בקה דיתע | ,נ םיחספו
 ,ליצמו ץר םוסהש דע םילשורי

 ורמעישי הנילגרלוי:םרג מ הפו
 .םילשורי ירעש המחלמב

 אלא םימער וארבנ אל ,טנ תוכרבו
 ,בלבש תימומקע טושפל

 םתושעל םויה .בכ ןיבוריעבו
 ,ןרבש לבקל

 ,ורצי לע רבגתמש ימ ירשא טי ז"עבו

 .םלועה יניינעב ותפקשהו ותועידי
 ןישודיק םירקיה וירמאממ

 .םירזממ .רהטמ
 תורגתמה תוחפשמ 'ב תיאר םא :אע םש

 ,ןהמ תהאב שי לוספ ץמש וזב וז

 ןירדהנפבו

 רחמו

 ףסכ ,אע
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 ,ןידב ןיבשויש הרשע | :1  ןיררהנסבו
 .ןלוכ ראוצב יולת רלוק

 | םתישע אל םהבש םינקותמכ ,טל םשו
 ,םתישע םהבש ןילקלוקמב

 .ןמשל ויפ םדא חתפי לא ,טי תוכרבו
 הנוגמ רבד םדא איצוי לא ,נ םיחספו

 ,ויפמ
 וניצמ אל םירבד ינש :חפ םיחבזבו

 ,ערה ןושלו םימד תוכיפש הרפכ םהל
 אקותשמ עלסב הלמ הדו"טפ ר"קיובו

 .(עשוהי 'ר םתפ םש ןיסרוגש שיו) ןירתב

 ,היתומש חרואל איטש רדה טדז"טפ םשו
 ללקמ ה"בקה ןיא וחו"פ םילהת 'דמו

 ,השובב אלא םיעשרל
 איהש הכלה רמא ב"הס ה"פ ש"עמבו

 אצ הביט המ עדוי התא ןיאו תפפוד
 ,גהונ רובצה ךאיה הארו

 .תויעבטבו תואופרב יקב היה ןכו
 ןיי הל ןיפיסומ רמאש :הס תובותככ

 ,בלחל הפי ןייהש
 .(ילוח ןימ) אירלד יאמ שרפמ ,ע ןיטיגבו
 לע ה"בקה איבהש ןיחש ,5 ק"בו

 ,םינפבמ .שביו ץוחבמ חל םילצמה
 ,לוגנרתה תעבטב ןייעש :ג תוכרבו

 הניב יוכשל ןתנ ימ ,וכ ה"ר רמאש הזו
 ,לוגנרת הז

 יוה = תורמשמ :'ד "רמא :.ג :תוברבו

 ,הלילה

 םייקמ האגו שרוד האנ היהו

 א"ה ג"פ ק"ומ ומצעב ראפתהש ומכ
 ,םלועט םדא םירחה אלש

 יתכרב אל ימימ  ה"ה ה"פ  תוכרבו
 ,ןהב ינפל

 יהיו רמול ליגר היהש :וט תועובשבו
 ,ותנש םדוק םעונ

 םדא ארקש פ"עא רמא :ד תוכרגו
 ,ותטמ לע התורקל הוצמ סנכה"בב ש"ק

 היהש דע לודג םינתסיא היהש ףאו
 ,ח"פר אמויכ פכ"הויב וילענמ לוענל ךירצ

 יול ןב עשוהי 'ר

 א"ב אייח 'ר ,ל ןישודיקב רפוסי כ"פעא
 הישירא אנתסיד ידשד ל"בירל היחכשא
 יאמ ל"א אתשינכ יבל אקוניל יטממ אקו
 ביתכד .יאמ .רטוז ימ ל"א +יאה ילוכ
 רשא םוי היל ךימסו -- ךינבל םתעדוהו
 רימחמ היה ןכו ,ברוחב א"ה ינפל .תדמע
 העשתב םימי ינש םצ היהו ומצע לע
 ,ו"הס ד"פ תינעתכ באב הרשעבו באב
 הליחתה 'טבו שדקמה תיב ףרשנ ובש ןעי
 .תוינערופה

 כ"כ הלדג הרות ץיברהל | היתוביבחו
 רתויה הנכסב ומצע תא דימעה רשא דע
 ויהש :זע תובותכ רפוסי רשאכ הלודג
 ילעב -- ןיחש יכומ םישנא ומוקמב
 ןכוסמ רתויה אוה הזה ילוחה ןימו ןתאר
 זירכה ןנחוי 'רש דע םירחאב קבדתהל
 הוה אל ז"רו ,ןתאר ילעב יבובזמ ורהזה
 ,הילהאב לייע : אל א"רו | ,היקיזב ביתי
 םיציבה םג ילכא יוה אל יסא 'רו ימא 'רו
 ז"ע טיבה אל ל"ביר לבא ,האובמ איההד
 קסעו ולצא ןבישומו והב קברימ היהו
 םיבהא תליא ביתכ רמאו ,הרותב םהמע
 הידמול לע הלעמ ןח םא ,ןח תלעיו
 ?יננמ אל ינוגא

 ,היתעובשא רבע אל םלועמו
 וצכקנ וב רשא הזכ יאלפ שיא הנהו

 יולגל הכוש אלפל אל ,תובוטמ תודמה לכ
 ,חצ ןירדהנסב וילע רפוסי רשאכ ,והילא
 ימייק .הוהד והילאל היחכשא ל"ביר
 תמיא ל"א | ,י"בשרד אתרעמד אחתפא
 -- הידידל הילייש ליז ל"א ,חישמ יתא
 ,ירומו יבר ךילע םולש ל"א היבגל לזא
 תמיאל ל"א ,יאויל רב ךילע םולש ל"א
 והילא היבגל אתא ,םויה ל"א ,רמ יתא
 ,יאויל רב ךילע םולש ל"אש ול רפיסו
 ,יתאד אמלעל ךובאלו ךל .ךחטבא ל"א
 ,אב אלו םויה אביש ל"א חישמש ל"א
 ,ועמשת ולוקב םא םויה ךל רמא יכה ל"א
 ירא .הילכאד ארבג אוהה | ,אי תוכמו
 0 בירד | הינימ יפרפ 'ג  קוחרב

 יעתשא



 5% ל ךכ.עשוהי 'ר

 == ימוי 'ג הידהב והילא יעתשא
 רב אלוע ח"פס תומורת ימלשוריבו

 היבגל רולל קרע אתוכלמ היתעבת בשיק
 : הארנ אלו ,תוכלמל ורסמ ל"בירו ל"ביר
 אתינעת המכ םצו ,והילא דוע | וילא
 ? הלגנ ינא תרוסמלו ל"א היל הילגתאו
 תנשמ וזו ל"א + יתישע הנשמ אלו ל"א
 | ? םידיפח

 ורמלו ובשי םהינשש ב-ה"לפ ר"בו
 והילא ול הארהש ,ולק כ"רדפבו ,דחי
 רסמ מה"מש ,אנ תוכרבו ,תובוט םינבאה
 ותריטפו ,הנכסה ןמ רהזיש םירבד 'ג ול
 ,ראבנ רשאכו תואלפנ וילע רפוסי רשא

 .ותיב גבו וינבו :ותשא

 םשב דחא ח"ת תב תא אשנ ל"ביר
 נ"פ ק"ומ .ראובסכ \ םרמיפ כ וו

 בר,םשב ליקי ב ל"
 ,;חס תבשכ הרות ומע דמלש ףסוי
 ףסוי בר הלח א"פש רפוסי ,נ םיחספבו
 ל"א רדה יכ (והור החרפו עוג) דגנתאו ונב

 יתיאר ךופה םלוע ל"א ,תיזח יאמ הובא
 ל"א ,הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע
 ,םתה יכיה ןנאו - ,תיאר .רורב םלוע נב
 ר"ורבו) ::אכה .ןנא רתיאר כוח כ
 .(תועטב ונב ןב ש"ע השעמה אבומ

 ייחב אישנה תיב םע ןתחתה ונבו
 רמא ונב ףסוי ברו ,:גל ןישודיקכ ויבא
 ,ו"'ה א"פ תינעת הימשמ

 וניצמדב רחא ןב ול היה הארנה יפכו
 ומידק ."וינבל,, ל"ביר . רמאש .? ח-.תופחב
 יכיה .יכ אתשינכ יבל ןולייעו וכישחו
 ונב תמ הביס פ"ע לבא ,םימי וכיראתְד
 הירב .ורמאש החי"פ | ר"הקב וינפ לע
 ןימ. דח ..הצרו . שחנ,, דח .עלב למורכ
 רמאו ויבא וחינה אלו שחל י"ע ואפרל
 הוהו הזה שחלה עומשלמ תומל ול בטומ
 ,הישפנ חנו טילשה ינפלמ האציש הנגשכ
 ז"עו .ד"ה .ד"פ תבש | ימלשוריב לבא
 ,ונב ןב םש לע השעמה רפופי ב"ה ב"פ

 ג"פר

 אשאימ 'ר םשב םכח ןב דילוה ונבו
 תוכרבכ  ל"ביר ונקז ינפל דומלל הכוש
 תבש ימלשוריבו הע .תובוחב ! + דב + גב
 עומשל : ליגה -:חיה- ל"ביר ב"ה .. אפ
 ל"ביר לע א"פ ,הירב רב ןמ .אתשרפ
 רמל אלש רכזנו אירבטד ןיספמוידב ץוחרל
 ומע רומלל ימו"ת אציו ב"ב םע | ןיידע
 ,(.ל ןישודיקב הרצקב אבומ השעמהו)

 ורמאש הזו ל"רו י"ר םע עעורתה זאו
 ל"ביר אתא דכ  ח"רא הדד"צפ ר"ב
 ב"פ ק"ומ ןכו ,ל"רו י"רל לאש אירבטל
 תמיא ל"א אוהו ל"בשרל לאשש ר"ה
 ,לאוש "יברו

 ,וייח ינש ימיו ותריטפ
 ןכיסש ןעיש רפוסי :זע תובותכב

 ורמא ןכל ןתאר ילעב םע דמלו ומצע
 םדוכ) היתוער היל דיבע ליז א מ"המל
 יל יוחא ל"א ,היל יזחתיא לזא | ,(ותרוטפ
 ךניכס יל בה ל"א | ,ייחל ל"א ,יאתכוד
 ,הילהינ הבהי ,אחרואב יל תתעבמ אמלד
 רווש היל יוחמ אק היילד םתהל אטמ יכ
 ,הימילגד אנרקב אטקנ ,אפיג אוההל לפנ
 אשרוק רמא ,אניתא אלד אהעובשב ל"א
 יאו  רדהינ אתעובשא לישתיא יא ה"ב
 אל יאניכס יל בה ל"א | ,רדהינ אל ,אל
 ל"או ק"ב אקפנ ,היל  ביהי אק הוה
 םיקמ ונפ והילא זירכמ -- הילהינ בה
 ,יאויל רבל

 תוצילמב ול",  ונמכח ם"לב יכ םאו
 לדוג תא םיאור ונא הזמ לבא ורבדי
 ןיעב ןיע וארש דע ורוד ינב וניעב ל"ביר
 םגבנש ורמאש דע כ"כ רפונ כדמש

 .א"פ ז"ארדכ ע"גל םייחב
 ליעל ונרמא רשאכ םימי תכיראל הבזו

 רודה לודג היה רכב איה ה חב רועש
 'ר רבכ היהשכ םג יחו  ,ומע וידימלתו
 ג"פ ז"ע ימלשוריבו ,אירבטב ל"רו ןנחוי
 רב יסוי 'רו :יאויל רב יידבז ורמא אה
 ןיקוספ אתלת ןירמא ל"בירו םרטיפ
 ריסח לכ ללפתי תאו לע א"ח ורטפנשכ

 ךילא



 (ןהכה) הימחנ רב עשוהי 'ר--םולש רב יול ןב עשוהי ר 6

 ךב יפוה לכ ךב וחמשיו א"חו | ,ךילא
 ,ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ א"חו
 וימח יכ דחא ןמזב ורטפנש אל לבא
 בר ונב דלונש םרט רוע רטפנש עמשמ
 יול רב ידבזו  ,ומש לע וארקש ףסוי בר
 ינפ תוארל דמזחש ידו"טפ ר"הקב רפוסי
 ,ותומ רחאל םולחב ל"ביר

 .םולש רב יול ןב עשוהי 'ר
 בותכ היה ס"לבו .,וטדו"טפ ר"קיו רכזנ

 םולש רב יולה הדוהי 'ר אוהו יולה י"ר
 ,הדגא ירעשב עדונה

 .שיקל ןב עשוהי 'ר
 ךא ןירדהנסד א"פ אתפסותב רכזנ

 אתפסות תסרגכ שיקל ןב הרוהי 'ר ל"צ
 ש"ארהו ף"ירהב אוה ןכו | ,לדנמרקוצ
 ,םיטפשמ תותלאשב אוה ןכו ,:ו ןירדהנסב

 .(את)  ,לממ ןב .עשוהי 'ר
 (עומש ןב) רזעלא ר"א | :ונ ריזנ רכזנ

 'ר תא יתאצמ איקסררעל יתבלהשכ
 ה"פ ריזנד אתפסותבו) שאר רתפ ןב עשוהי
 ינפל ןדו בשוי  היהש (ארותפ ןב י"ר אתיא

 יהב יקבו התא /' םולכו לאי \ ,הבלהב מה
 (א'ר) ל"א ןה יל רמא לממ ןב עשוהי
 םושמ לממ רב עשוהי 'ר יל .רמא ךכ
 מ"רש אתיא ריזנד אתפסותבו ,עשוהי 'ר
 אתפסותבו ,תוכלה לעב אוהש וילע רמא
 לעב אוהש תועטב אתיא | ר"פס תולהא
 ,היה .תוכאלמ

 :המחגמ רב עשוהי 'ר
 בבונכב ךכאמהו הת נפ ריב רבמ

 .ןהכה .יאכי ,'ר ,ש"ע .ו-ג"כפ הבר

 ,איתמ ןב עשוהי 'ר
 .(הנשמב רכזנ אנת)

 ורמא םירבד השלש ב"מ ב"פ תוידעב
 אל םהב רמא אלו לאעמשי 'ר ינפל
 ןב עשוהי 'ר ןשריפו רתיה אלו רוסיא
 ונימש ןמוב היהש רמאי ןיפחויבו ,איתמ

 וב ,הזמ כ'כ היאר ןיאו  .ע"באר תא
 םדוקה רודמ םיאנת המכ ורכזנ תוידעב
 .ןירחואמה .תורודמ םנו

 ,(קכה) הימחנ רב עשוהי 'ר
 רודב ךרעל אתדגאר ןנברמ היה אוה

 א"פ | רכזנו ,י"אד יארומאל | יעיברה
 םשב רמאש ג"הס ב"פ םילקש ימלשוריב
 תורבדה תרשע לע ורבעש יפל ז"ביר
 אוה ןכו ,הרג הרשע א"וא לכ ןתונ היהי
 מב ה"כ רכונ כו ,: מי כ"רדפב
 .רזעלא 'ר םשב ןומיס רב י"רו הימחנ רב
 ןהכה י"רא תולכ םויב '5 יתבר 'ספבו
 ,א"רא-.ךכ הימחנ 'ר יב

 הימחנ רב י"ר יעיבשה שדחב 'פ םשו
 ןח | דוותשכו " ,קחצי "רב -ה"ה םשב
 ברויכב ,ר"יפר י"ח"פ ר"בו ,,בנ כ"רדפ
 םשב הימחנ רב י"ר דחו"לפ ר"קיו ,יס"פ
 בלהה ךמבו ,קחצי 'רב אנינח 'ר
 םש ל"צ | ,ןהבה עשוהי ר"א אכ"ח"עפ
 .קחצי רב ח"ר םשב הימחנ רב ןהכה י"ר

 לר ובו "הר פ"פר םילהה 'דטבו
 ,.קחצי רב לאומש 'ר םשב הימחנ

 | בום ר"טב  ,ר"נ"לפ רייליובו
 אבא 'רו אתייח רב יול 'רו הימחנ רב
 םשב רכזנ ןכו ,אבא רב אייח 'ר םשב
 יו ו טותנה | רם כ"ררפב "הז
 ,וטדהאר

 תינעת ימלשוריב וניצמש המ לבא
 יבגל .קילס הימחנ רב י"ר ו"ה א"פ
 וטו ךב ש"ר ל"צו "פ"מ אוה ל"ביר
 ,ח"פר אמויכ

 אמוחנתב וניצמש המ רמול דואמ בורקו
 .ך םשב יןתכה עשוהי ר"א הכ-אשנ
 יכ  הימחנ 'רב ןהכה י"ר .אוה רזעלא
 יהיו 'פ יתבר 'פספב אבומ הזה רמאמה
 הימחנ 'רב ןהכה י"ר ש"ע אידתולכ םויב
 םשב םימעפל ארקנ ןכו ,רזעלא ר"א ךכ
 אמוחנתבכ ינמחנ רב ןהכה עשוהי 'ר
 זי כ"ררפפב אבומ רמאמהו ה"אשת
 יםשב רכזנ ןכו ,ןהפה הימחנ רב י"ר ש"ע

 :ף



 היחרפ ךב לש תי-נפחנ -ןכחנירב לש הוו

 ,1רב"פ ר"קיוב * ןמהנ "ירי ו ו ה
 ,ב"ב"פ .ר"כיא ,,טלק .כ"ררספ

 כ"ררפב ךא וניצמ ומשב  םירמואה
 רב עשוהי 'ר םשב אמחנמ 'ר !בעק

 ,הימחנ
 'רו עשוהי 'ר אדהכיאד אתחתפבו

 'ך ל"צש הארנ אחא 'ר םשב הימחנ
 ,הימחנ ר"ב עשוהי

 ךרע .יגנמחנ - ןמחנ רב עשוהי 'ר

 ,הימחנ .רב :עשוהי 'ר

 .ןומיס רב עשוהי .יר
 '* םשב רמא  יה-ד"לפ ד

 .ןומיס 'רב .הדוהי "ר ל"צ" ם"לבו/ יול

 יחאזוע ןב עשוהי 'ר

 ןב "י"ר יעב " ןנחוייר"א ומ אשוב
 ,ע"ביר המשפ רדה י"רא -- האזוע

 ,האזוע עשוהי 'ר ם"קדו ח"בה תסרנו
 עשוהי 'ר אינת :חל םירדנ רכזנ הז יפלו
 ,אתיירבד אנת אוה כ"א ,רמוא אזוע שיא

 .הביקע ?ר,:לש נב וש תו

 ע"ר הוצ םירבד 'ז .ביק םיחספ רכזנ
 יסוי ר"א .ו\ תועובשו ,ונב עשוהי 'ר תא
 .ע"רמ ע"ר לש ונב עשוהי 'ר לאש
 .םיעגנ שיר אתפסותב אוה ןכו

 םש ימלשוריו ד"פ תובותכ אתפסותבו
 ע"ר ןב עשוהי 'רב = השעמ !ב"ה  ה"פ
 הנוזל אלש המע הנתהו השא אשנש
 ותסנרפמו ותגוז אהתש אלא הסנרפל אלו
 .(הרות דומלל לוביש ידב) הרות ותדמלמו
 ,החרק ןב עשוהי 'ר ךרע ןייעו

 ,תיירפ ןכ קשת מ

 ,ו"פ ילשמ 'רטב רכזנש איבמ ר"הסב
 ןב י"ר בותכ היה יכ ם"מ אוה לבא
 שבתשנו ,עדונה פ"ב הדוהי 'ר אוהו הידפ

 המלש 'ר תוהגהב אבומרכ איציניוו םופדב
 זמר ש"הש טוקליבו ,'גי הרעהב רעבוב

 חטש ןב ןועמש =

0-17 

 אבומדכ ל"צו ס"ט אוהו | ,'וכו םוס היה

 ,יול ןב עשוהי 'ר הדא"פ ר"שהשב

 ;היחרפ ןב. עשוהי
 יפוימ .(הרותה) ולבק ילבראה יאתינו

 שיא ןנחוי ןב יסויו הדירצ שיא רזעוי ןב
 היח .אוהו ' ,ו"מ א"פ "תובאכ :םילשורי
 הגיגת שריפמכ ד"באה יאתוינו אישנה
 רברב יאתינ | םע 'םש קלוחו ב"מ :'ב"פ
 ,מ"ויב הכימס

 ,ג"הב ןנחוי ןמזב םילפונ ותואישנ ימי
 רפוסי רשאכ יקודצ השענשכ ףוסבלו
 חרב ,לארשי ימכח תא גרהו ,וס ןישודיק
 שרופמכ םירצמ לש אירדנסכלאל ןא
 לאמש אהת םלועל ורמאש :זק ןיררהנס
 פ"ב עשוהיכ אל -- תברקמ ןימיו החוד
 איה יאמ פ"ב עשוהי ,םירי יתשב ופחרש

 תוכרבב ןנחוי  אוה) אכלמ יאני והנילטקדב

 שיאה ותואו פ"ב עשוהי לזא ןנברל (.טכ
 חטש ןב ןועמש] םירצמ לש אירדנסכלאל
 הז) אמלש הוה יכ ,[היתחא היתרמטא
 ונב םסולבוטסיראו ג"הב ןנחוי תומ רחאל היה
 תוחא ןינומלש ותשאו תחא הנש ךא ךלזמש

 איהו ןנחוי ןב יאניל תאשינ

 ראובמב םישורפה תא דוע ףודרו אלש .הלעפ
 ינימ חטש ןב ןועמש היל חלש (ובועב
 אירדנסכלא יכיל שדיקה ריע | םילשורו
 ךכותב יורש ילעב | ,יתוחא םירצמ לש
 רככ היהש :ןעי .הזו) הממוש תבשוי יכנאו

 ב"פ הגוגהב לבא ,ילעב ותוא וארק ןכלו אישנה
 יאבמ ]כ ,תרוהוי .תרבשיב םע טפו | ב"ה

 אבחתה חטש ןב ןועמשו םירצמ לש אירדנסבלאל
 -- םילשורי ינימ הדוהיל ובתכו יאני ינפמ זא
 היה אלש ןעי םכילצא בשוי "יסורא, יתמ דע

 ןב ןועמש ךרעב תוביראב ראובמכו | ,אישנ דוע

 אוהה היל ומרתיאו אתא םק | ,(חטש
 המכ רמא אבומ ארקי היל ורבע אזיפשוא
 היניע ,יבר | (ו"שו) ל"א וז אינסבא הפי
 -- .קסוע התא ךכב עשה ל"א  ,תומורמ
 ל"א ןינמיז המכ הימקל אתא | ,היתמש
 דח אמוי ,היב חנשמ אק הוה אל ןולבק

 רבס | ,הימקל אתא ש"ק ירק אק הוה | אל רמוא הידפ ןב עשוהי 'ר  בפקתת
 הילובקל
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 רבס אוה הידיב היל יוחא הילובקל
 אתניבל ףיקז לזא היל יחד אחדימ
 ךכ ל"א | ,ךב ררה ל"א ,הל  הוחתשהו
 תא איטחמו אטוחה לכ ךממ ינלבוקמ
 תיסהו ףשיכ אוהש רמ רמאו -- םיברה
 .לארשי תא חירהו

 אתפסותב וניצמ אירדנסכלאב היהש ןעיו
 תואבה םיטח רמאש | ג"פ ןירישכמ
 ,ןהלש איליטנא ינפמ ןיאממ אירדנסכלאמ
 עשוהיל תואמט ויהי כ"א םימכח ורמא
 פו"ב רפסבו) .לארשי לכל תורוהטו פ"ב
 .(אדירפ ןב עשוהי 'ר סרג ה"פ

 א"פ תובאב רקיה ורמאמ ונל ראשנו
 רבח ךל הנקו בר ךל השע רמאש ו"מ
 תוחנמבו ,תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוהו
 הלע יל רמואה לכ הלחתב רמא :םק
 ,יראה ינפל  ונתונו ותפוכ ינא | (הלודגל)
 ינא הנממ דִרָיְל יל רמואה לכ | התע
 ימלשוריבו .ןימח לש םוקמוק וילע ליטמ
 עשוהי 'ר לע תאז רפוסי א"ה ו"פ םיחספ
 ,אסבק ןב

 אטוז ירפפמ אסשת זמר תקח טוקליבו
 שובל הזיאב ללהל ולאש א"פש | איבמ
 תא יתיאר ינא ל"א -- תפרשנ הרפה
 ונא ל"א ,לודגב הפרשש היחרפ ןב עשוהי
 ונל עודיש יפלו ,ןבלב הפרשש וניאר
 םינומש ןב היהשכ אישנל השענ ללהש
 פ"ב עשוהי תא הארש רמול דואמ בורק
 ה"מ ג"פ הרפב אבומדכו וימולע ימיב
 תישענ ס"לבו הרפ השע ג"הב ןנהויש
 תושעל ךיא הרוהש פ"ב עשוהי י"ע
 ,התוא

 ןב ןועמש המה ונממ ולבקש וידימלתו
 ,יאבט ןב הדוהיו חטש

 'ר ךרע .שאר רתפ ןב עשוהי 'ר
 ,לממ ןב עשוהו

 ,החרק ןב עשוהי 'ר
 אוה ימ הזה לודגה אנתה רברב

 וניתובר ןיב תקולחמ וניצמ ,החרק ויבא

 החרק ןב עשוהי 'ר--שאר רתפ ןב עשוהי 'ר

 ,וו תועובשב י"שר תעד ,םינושארה
 ימכח לכ יאזע ןב רמאש ,חנ תורוכב
 ץוח םושה תפילקכ ינפל ןימוד לארשי
 .,ע"ר לע יאקש ונייה הזה חרקה ןמ
 ןב עשוהי 'ר ס"שה הילוכב יסרגד אהו
 :וניבר שריפ ןכו .ע"ר לש וגב אוה החרק
 ם"בשרה שריפ ןכו ,םש תורוכבב םושרג
 יב ג"ר 'יפ \ ןכו ,ביק .םיחספב
 ,תורוכבד ארמגה ואיבה םלוכו וטמו ה"דוח
 ייאזע ןבש שרופמ הניא ונלש תורמגבו
 ץוח ה"דות ,חנ תורוכבבו ,ע"ר לע ןכ רמא
 ץוח רמאש המש םיסנ וניבר תער איבמ
 :הירזע ןב א"ר לע ותנוכ הזה חרקה ןמ
 .אצמנ אל לבא ,חרק היהש ורמאד
 ילשוריב יתאצמ אל ןכו ,ונלש ימלשוריב
 "ךרע ךורעב לבא ,תעב ספדנה תורוכב
 ןמ ץוח ע"ב רמאש אסרגה איבמ חרק
 :עמשמ ,ףסוי רב ע"ר ונמו הזה חרקה
 ,ארמגב ותסרג היה ןכש

 :תבשב תופסותה ילעב וניתובר לבא
 .,חנ תורוכבו .,גיק ב"ב ,,ביק םיחספ ,,ןק
 ינפמש רמול רשפא יאש םהירבד וחד
 :וארקי חרק ע"רל יאזע ןב ארק א"פש
 'דועו .ע"ח  ןב אלו החרק ןב מ"כב ונבל
 'שקב יברש | ,חכ הליגממ היאר ואיבה
 "יצחל .עיגתש ר"הי ל"או וכרבל ק"בירמ
 ע"ר תמשכ אלה ע"ר ןב היה םאו ,ימו
 עשוהי 'רש רמאנ םא וליפאו ,יבר דלונ
 .תב תא אשנש הנושארה הנשב דלונ ונב
 'ר זא היה | רתויה  לכלו עובש אבלכ
 .תוחפבד הנש מ"ק ןב החרק ןב עשוהי
 'זא היה יברו וכרבמ היה אל הנש 'עמ
 רמוא ןכלו +וכרב המב כ"א םישש ןב
 ןאוה החרקד  ,גיק ב"בו ,ןק תבשב ת"ר
 ,חרק ומכ םרא

 .,יעשרד ומשב יקסמ אל אה השקה דה"סבו)
 ורכזנ וינבש ןניזח אלהד ידימ השק אל לבא
 רועו ,חרק ינבל ליבשמ םשב םילהתב דימת
 .(החרקל חרקמ ומש וניש ןכלש רשפא

 הליגממ ת"ר איבהש היארה הנהו
 "רבב ול היהש ע"ר ךרעב ונכראה רבכ

 ןב



 החרק ןב עשוהי 'ר

 שרופמכ עובש אבלכ תב תא אשנשכ ןב
 זא היה יבר תא ךרבשכו ר"פר "דאב

 עיגיש וכרב ןכלו הנש סק ךרעל רבב
 ,תורובגל-

 וניא ק"בירש היאר תצק ונאצמ לבא
 ילע ק"ביר רמאש :יק ןירדהנסמ ע"ר ןב
 ויבא היה םאו | וירבחו ע"ר ולא  ,חב+
 ,וירבחו ירמ אבא ולא רמול ול היה

 םיעגנ אתפסותב וניצמ ויתובר ויה ימ
 םשב ,רמאש  ב"פ ב"ב םילב| | 7

 ר"א ב"ה ר"פ םיאלכ ימלשוריבו ,ע"באר
 ןנחוי 'ר לצא ק"ביר ךלהש השעמ ןנחוי
 -- .תחא הרש והארה רנינגנל ירונ ןב
 תצק עמשמ ,תבש תציחמ ןכ הזכ רמא
 י"רש אתיא :אי ןיבוריעבו .ונממ לבקש
 ס"מ אוהו נ"ביר לצא ךלה היננח ןב
 א"פב םש אוה ןכו ימלשוריבכ ל"צו
 אוה ןכו ,הכוסד א"פרבו | ,ןיבוריעב
 :'ר . תתרב

 'ה .הנשמב  רכזנ .החרה .ןב שתו כ

 ,הרגאל םיטונה םירבד םלוכו םימעפ
 המדק המל רמא ב"מ ב"פ תוכרבב

 ,היהול עמש
 .ז"ביר ןיקתה דועו רמא ד"מ ד"פ ה"רו
 ,הלימ הלודג רמא א"ימ ג"פ םירדנו
 םוי לכב רמא ה"מ ז"פ  ןירדהנסבו

 ,יוניבב םידעה תא :ןינד
 תוכלה וניצמ .ארמגב אתיירבב לבא

 ,ונממ
 וליפא תופרטצמ תודעש :וכ תובותכב

 ,הז רחא הזב
 ,ותומכ םדא לש וחולש :אמ ןישודיקבו
 הולמהש טוידה ןושל שרוד ,רק מ"ב

 ,ובוחמ רתוי וננכשמי אל וריבח תא
 ,ןהמ ןיערפנ ןיא רטשב הולמ :ו ז"עו |
 ,ןהמ ןיערפנ פ"ע הולמ

 הארנה וריבחל םדא רמוא 8 םשו
 ךלוה הרות לשב ,ברעל ימע דומעתש
 רחא ךלוה םירפופ לשב ,רימחמה רחא
 ,ליקמה
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 ימינפה סרכ והזיא :נ ןילוחבו
 ,יביד

 הדגאב םירקיה וירמאמו
 ה"נקה ול רמאש +1 תוכרכ .+וניצמ

 התאש וישכע ,תיצר אל יתיצרשכ השמל

 אינכ

 ,הצור ינוא הצור"

 ,התיה תקרקרי רתסא ,גי הליגמבו
 ,ארזע הז יכאלמ ,וט םשו
 הנמיזש רתסא התאר המ :ומ םשו

 ,ןמהל
 בשויש דימלתל ןינמ | :ו ןירדהנסבו

 רישעל הבוחו ינעל תוכז הארו ובר ינפל
 ורוגת אל רמול דומלת קותשי אלש ןינמ
 ,שיא ינפמ

 ,עוצבל הוצמ רמא ,ז םשו
 רזוח וניאו הרות דמולה לכ ,טצ םשו

 ,רצוק וניאו ערווש םדאל המוד הילע
 התואב דומת הרדג לודג רדג ,אכ םשו

 ,העש
 ערפנ ומצעב ףריחש הערפ ,רצ םשו

 ,ומצעב ונממ ה"בקה
 י"ע םירקיה וירמאמ ונל וראשנ ןכו

 ןיבא רב אייח 'רש וניצמדכ םיארומאה
 ,ידי הליגמ | ,:טל אמויכ ומשמ רמא
 ר"א חל קיבבו ה ו אצ ביבר וה
 םדא םידקי םלועל ומשב אבא רב אייח
 ןיבא רב  אייח ."ר לש 'ךבו .וצמ בצל

 בר ,רכ ,אייח רינה, קס ,קיפוחרבה
 ויניע םילעמה לכ רמוא ק"ביר יתפידמ
 ,ז"ע רבוע ולאכ הקדצה ןמ

 ק"ומ . + הכ. הלינמב . הדנאב לכו בו
 םיהבז .,,חק טי ץיררתנמ ב ב"ב כ
 הנ תותנמ מכ בק

 פיקודצה םע חוכיו דימת ול היהו
 אכהמ האזוג אוהה ל"אש ,בנק תבשכ

 ,אינזוגל אבהמב ל"א ,יוה המכ אניחרקל
 פוס לעד ל"א הינאסמ םייס אלד הייזח
 ילענמרו .ןירוה | ןב = רומה לע למ
 אזוג אזוג ל"א 'וכו שיניא רב יהולגירב

. 
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 ,ןקז םינפ תרדה ו 3 יל הרסא י'ג
 ךורב ,םינב 'ה תלחנ ,השא בל תחמש
 ,םלוכמ ךענמש םוקמה

 דחא םו"כע = ודגי"פ ר"ב :וניצמ ןכו
 ונא יתמיא -- תודעומ ונל שי ונא ולאש
 .םשג דרישכ ל"א  ,םיחמש םתאו

 םירמוא םתא ןיט .ולאש ז"כפס םשו
 ביתכ :אהו .דלונה תא האור ה"בקחש
 תעשב ול | בישהו ובל לא בצעתיו
 ,אתוודח אתוודה

 המ דחא םו"כע ולאש הרב"פ ר"שבו
 ךותמ השמ םע רבדל ה"בקה האר
 ךרדמלל ל"א -- הנפה
 ,הניבש אלב

 םו"כע אשעלא ר"א ודד"פ ר"קיובו
 ירחא םכתרותב ביתכ ק"בירל . דהא
 ןיא מ"מ םכמ םיבורמ ונא תוטהל םיבר
 הבושת ול בישהו .ז"עב ונמע ןיושמ םהא
 או"א לכו שי .תותכ :המכ םביניב יכ הרקי
 א"ואכ וינבש ול הארהו ,תרחא ז"ע רבוע
 .(םיבורמה ונחנא ב"ע) רחא לאל ללפתי

 וירבח
 םהינשש :ו ז"עב ןועמש 'ר תא ונוצו

 רמאנש ןילכקמ ךכ ןיבו ךכ ןיב ורמא
 םילהת 'דמ וניצמש המו .,'וכו םינב ובוש

 יונפ םוקמ ןיאש

 אוה ס"לב י"בשר םשב רמאש טדה"עפ
 ,רפוס תועט

 םירדנכ ג"בשר םע ק כלוחש וניצמ ןכו

 דחיב בשי הלודגה ו ותונקז תעלו :אל
 ש"רבאר ובשי  םהינפלו ג"בשר םע
 מ"ב | שרופמכ | ,יברו  (ויבא תרוטפ ירחא)
 רמא יאני ר"א ב3 אוה ןכו "יז דפ
 שרדמבו .ק"בירד הימשמ הב וטמו יבר
 ךאיה ינא הימת יבר רמא ח-א"פ םילהת

 וכלהש גהב"צפ םש ןכו  ,ק"ביר .ינדמל
 הליגמבו .ולאשל יברו הדוהי 'רב יסוי 'ר
 ם"בו = ,הדוהי רב י"ר גל השקה שיפר
 חלש יבנג שופתל ש"רבארל ונימשכ : גפ
 התא . יתמ .דע ןיי ןב ץמוח ק"ביר ול
 ול חלש ,הגירהל וניקלא לש ומע רפומ

 ,גיק

 ןינכסד עשוהי 'ר--יאמש 'רד הירב איעשוהי 'ר

 ול הלש | ,םרכה ןמ הלכמ ינא | םיצוק
 .ויצוק תא הלכיו םרכה לעב אבי

 שרופמכ םידימלת ול ויהש וניצמ ןכו
 ,זיריפ ר"קיו

 םילבה לבה 'פ ר"הקו גדא"פ ר"קיובו
 ,ומשב נ"ב לאומש 'ר

 ,ומשב היכרב 'ר אכדתקח אמוחנתבו
 ל. ,כ"ררספכ כו

 שרופמכ הברה םימי תכיראל הכזו
 תכראה המב יבר ל"אש ,חכ הליגמב
 הרות !יבר ל"א + ייחב תצק ל"א םימי
 אל ימימ ל"א | ,ךירצ יינא דומללו איה
 תעשב .,עשר םדא תומרב יתלבתסנ
 יהי ל"א | ,ינכרב יבר ול רמא ותריטפ
 והלוכלו ולאשו ימי יצחל עיגתש ןוצר
 ?וערי המהב ךירחא םיאבה ל"א אל
 ויתונש לפוכ יח ק"בירש בתוכ | ןיסחויבו |

 .(ךל םקיו רמוא רוזגתו ש"ע אוהו) יבר לש

 רחא ק"ביר יח אמלד רה"סב השקהו
 הו הליחמבו +הברה םינש וז הכרב
 ,ותריטפ תעשב וכרבש םש שרופמ אלה

 ל"ז י"ראה םשב בתוכ וו"חר יבתכבו
 ,לבקנ איה הלבק םאו :,יוה ק"ביר ינשש

 בש הר הירב .איעשוהי 'ר

 יסוי 'ר ר"הס ב"פ תובותכ ימלשוריב
 יאמש 'רד הירב | איעשוהי 'רו ןוב רב

 אבומדכ איעשוה 'ר ל"צ תמאבו ,'וכו א"ח
 'ר ןמ = וקה טמשנו ג"ה ג"פ תומורת
 ,איעשוה תביתל רבחתנו

 ירב םוחנת 'רדי הירב :עשוהי

 שי 3 ךרע .ןטא רפכד אייח

 .ןיגכסד עטוי כ

 'ר דימלת י"אב אתדגאר ןנברמ היה
 ד"פ תוכרבכ ,הדגא ירעשב עדונה יול
 ,אדחי"פ ר"קיו א"יהר א"פ הליגמ ,א"ה
 הירב אבא ר"א | ,בי-ךל ,כדחנ אמוחנת
 ,יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר יפפ 'רד
 'ר ל"צו | יול םשב אתיא ר"פר אמויבו
 ,יול

 ןכו



 אימורד עשוהי 'ר

 םשב אקלש רב אנינח 'ר םע רמא ןכו
 ,:הכ כ"רדפ | ,יחאצת  אמוחנתב יול .'ר

 נכ-,'ה-.םשב ...ןגהננ .הב ,תרע
 באשד ינמ 'ר םעו ,ט"פ לאומש 'דמכ

 גהזמ"פ ר"בו | ,ז-ירחא אמוחנתכ ל"רשב
 ןינככד עשוהי 'ר םשב ימא רב אנונח 'ר
 ,יול .תלשב

 יול ר"א :הע ב"ב ילבבב םג רכזנו
 תמאבו ינכסד עשוהי 'ר םושמ יפפ ר"א
 י"ך םושמ יפפ 'ר אמיתיאו יול ר"א ל"צ
 רמול ךירצ ןכו ,ס"קדב אבומדכ ןינכסד
 ,ןינככר תבית רפח םשו : אנק תבשב
 ,יול 'ר ךרע ןייעו

 םע יתבר ריעה 'פ .ר"ביאב וניצמ ןכו

 'ר םשב ודח"פ ר"בו ,ל"ביר .םשב .רמא
 רב אמסוי 'ר ודאציו אמוחנתבו ,לאומש
 ,ומשב םנוש

 ,םישרדמב םימעפ הברה רכזנו

 ,אימורדי קשה וה

 יסוי "רו הנוי 'רד ודימלת היה אוה
 הלחבו ,הנוי 'ר ימוק אנת ד"פס הכוסכ
 ימיא 'ר הנוי 'ר ימורד עשוהי 'ר א"פר
 תורודה : בישח אק ןאכו . .,ןנחוי 'ר םשב
 'רו  ינשה רודב .היהש ןנחוי 'ר  ןרדסכ
 'ד רודב | הנוי 'רו .ישלשה רודב . ימא
 .ימורד י"ר ודימלתו

 יסוי. 'ר ימוק .רמא ..הת תב ב ה
 ר"א ז"ה א"פ ןיבוריעבו ,אהא 'ר םשב
 'ר ידימלת םע יאמורד י"ר םק -- אחא
 ז"עבו | ,אברו ייבא ןמזב היה הזו ,אחא

 עשוהי 'ר םושמ ארפס בר רמא :ל
 ברש עודי הנהו ,ןה סרא ינימ 'ג יאמורד
 שרופמכ ייבא ןמזב רטפנ רבכ ארפס
 א"פ תבש ימלשוריב תמאבו | ,,הכ "ק"ומ
 םתסב רמאמה אבומו ח"ה ב"פ .ז"עו ר"ה
 .ןכ ינתו םשב

 'ג רמאש ג"ה| ה"פ "תוכרב רכש
 ,הפי ןתינוניבו ער ןטועימו ןבור םירבד
 ר"'א ט"פס םשו ,בוריסהו ,חלמהו ,ראשה
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 לש ד"ב ורזג םירבד 'ג = אימורה עשוהי
 ה"או ןהמע הלעמ לש ד"ב .ומיבסהו הממ
 תליאשו רתסא תליגמ ,וחירי לש המרח
 ףא ל"ביר םשב ןיבא 'ר | ,םשב .םולש
 ,רשעמה לכ תא ואיבה רמאנש תורשעמה

 אלא ףסוי ברל ייבא ל"א :גכ תוכמבו
 ארקמ -- ורזג םירבד 'ג ל"ביר רמאד אה
 ,ךשעמ תאבהו םשב םולש תליאשו הליגמ
 00 ,ימלשוריב ל"זו איבמ השלש ךרע ךורעבו)
 תליאשו הליגמ ארקמ ,הטמלש ד"ב ושע םירבד
 םיתועט 'ב המש לפנו ,םולש תאבחו םשב םולש
 ל"צש '(ב ימלשוריב אלו" ילבבב תוכמב ל"צש (א
 .(םולש תאבחה אלו רשעמ תאכהו

 יאמורד עשוהי 'ר םא קפוסמ רה"סב

 אוכמבו ,הזב הברה לפלפמו ל"ביר :אוה
 הממש הארנו, ל"זו ל"ביר ךרע ימלשוריה
 תוכמב ול ופחי םורדב ל"ביר בשיש,
 לש רבו ררזג . םוהבדב₪ - .רטאמה ו מ
 ףוס ימלשוריב אוה רמאמה הזו  ,הטמ,
 וביברהש ספא ,יאמורד עשוהי 'רל תוכרב,,
 רמאמ "םג. רמאמה הז 'םע ילבבב,
 תורשעמה ףא םש ימלשוריב : ל"בורד,
 ורפסב ר"דר: .ג"הרה וירחא אתאו :;ל"כע
 ורמאמו,, - ל"זו גי תיא .בי"פ- םלוע .רדס
 תוכרב ימלשורוב: יונש  תוכמב  ל"בירד,
 :'ַ% רמא אסרגה  ימלשוריב קר | מפ"ם,
 אתיא םש יכ הגגש הז) אימורד יול ןב עשוהיי

 ןכ וארקש הארנו (יאמווד עשוהי 'ר ךא

 ראותה ימלשוריב ם"טש וא ,ל"בורל,,
 ימלשוריה אובמבש הזמ ונדמלו "יאמורד
 ורפסב .:ורבר 'הנשו ;ללסע זהוב חש
 ונושל הזו 915 דצ תוכרב ו"יצ תבהא
 ל"ביר הזש רורב יתחכוה ע"פל יתורעהב
 ,רחא ארומא הזש פ"זרה בתכש ומכ אלו

 םימכחהוב | דחה" לעצז ילגדג | אלמה
 ל"בירש רמול רשפא ךיא ולאה םילודגה
 רבכ היח ל"ביר אלה | ,ימורדה ה ואוח
 תועדה לכלו ."אייח . 'רו רובר מיכל

 י"רו | ,ןושארה רודד יארומא ןמזב הו
 היה כ"א הנוי "רד "ודימלת הית אורד
 ר"ררה האר אל ךיאו | ,וירחא תורור 'ד

 לכ
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 י"רש ימלשוריב שרופמ אלה הז לכ
 ןיבא ר"א כ"חאו םירבד 'ג רמא יאמורד
 האר אל ךיאו ,תורשעמה ףא ל"ביר םשב
 ילבבב אל תועט םוש לפנ אלש פ"זרה
 רמאמהש וירבד יפלו ,ימלשוריב אלו
 איבי ךיא כ"א יאמורד י"רל ךייש הזה
 ויה םהש ונממ היאר ףסוי ברל ייבא
 ,ול םדוק

 רה"וד לעב | ןואנה ראב רבכ לבא
 'בב ואבש םיפוליחה בור יכ | לודג ללכ
 העבקנ ארמימ לכ יכ ןעי המה םידומלתה
 אתביתמב ולבק ונממש ימ םש לע ארמגב
 הנושארל רוביצל רסמנ ויפ לע רשאו
 לארשי תונב ז"רד רמאמה עודי רשאכו
 ל"ר תאז רמא כ"פעאו 'וכו ע"ע ורימחה
 אתביתמבש ןעי לבא ,ול םדוק הברה היהש
 םשב ארקנ ןכל ז"ר ש"ע רמאמה עבקנ
 ןיב ןיפוליחה ואב הזמו | ,ז"רד .ארמוח
 אבות ילבבב = יכ | ,יטלשוריהו :ילבָבה
 י'ע ימלשוריבו ,הז ארומא י"ע רמאמה
 ורמאש םימעפ המכ וא ,רחא ארומא
 אתיירבב ינת ןכו ינולפ רמא ארמגב
 ג"שרד תרגאב שרופמ וירבדכו  ,המודכו
 הורב  רבדאוה ןאכ םג פו ,ריפר בח
 םירבד 'ג ורזג הטמלש ר"בש רמאמהש
 עשוהי 'רמ אלו ל"בירמ רמאנ רבכ אוה
 ל"בירו ,ףסוי ברמ רחואמ היהש יאמורד
 םירבד 'ג בשח ויפ לע רמאמה עבקנשכ
 תאבהו םולש תליאש | ,הליגמ ארקמ
 עבקוהו אבוה ימלשוריב לבא | ,רשעמ
 רחא ןושלב ךא יאמורד י"ר י"ע רמאמה
 לש המרח בשוח רשעמ תאבה תחתו
 ל"בירד הימשמ רמאו ןיבא 'ר אכו ,וחירי
 הזבו .תורשעמה תאבה בושחל ךירצש
 ,םולשב אבי ומוקמ לע לכה

 ,(אנת) .יסרגה עשוהי 'ר

 אביקע 'רד ןמאנה ותרשמ היה אוה
 י"ר דמע .ןירוסאה תיבב ע"ר היהשכו
 : אכ ןיבוריע שרופמכ וינפל שמישו יסרגה
 ,(םוקמ םש וא ןיסירג ןחוט היהש י"שריפ םשו)

 הרב .הכ עורי .ר--יסרגה עשוהי ה

 ותוא וגרהש םויב שודקה ובר םע * היהו
 בדמ"פ .ילשמ שרדמבו | ,םדג"פ .ר"כיאכ
 תיבב שוכח היהש ע"רב השעמ רפוסי
 ,ושמשמ היה ודימלת יסרגה י"רו םירוסאה

 םוי ברע אתיא אמגרות סופדב) ם"וי ברע

 אב ,ותיבל ךלהו ונממ רטפנ | (םירופכה
 -- ל"א ותיב חתפ לע רדמעו והילא
 תיבב תמ אביקע 'רש ךל ריגהל יתאב
 ואצמו -- םהינש וכלה דימ | ,םירופאה
 וביכשהו--- חותפ םירוסאה תיב רעש חתפ
 ןיבילומ ויהו -- ואציו הטמה לע ע"ר תא
 ןילופורטמל ועיגהש דע הלילה לכ ותוא
 .הרעמב והורבקו ןירסיק לש

 תבשב תחא הכלה ךא ונממ ונל ראשנו
 ןיאש ןינמ רחא יסותייב ולאשש | ,חק
 האמט המהב רוע ג"ע ןילפת ןיבתוכ
 ,ז"ע חבושמ םעט ול בישהו

 םשב חא ול היהש וניצמ ןכו
 , י,תורוכבב

 ,םולש רב יולה עשוהי 'ר
 'ר ל"צש הארנו ,זמדו"מפ ר"מב רכזנ

 ,םולש רב יולה הרוהי

 ,ייפליח עשוהי 'ר
 רו ליש ילכא :  הבק  כ"רדפב רכזנ

 הרושמ בברתשנ עשוהי תביתו ייפליח
 ,םש ב"שר תוהגהב אבומדכ ,הירחאלש

 .י רוחה יוחא עושוי

 הוהש ה"ה ג"פ ק"ומ ימלשוריב רכזנ
 .והבא 'רל לאשו אתא ,תוליבא היל

 הבנויג רב. .עישוי 'ר

 הוהש ג'פר תבש ימלשוריב רכזנ
 ד"פר תינעתבו ,אריעז 'ר ימוק שמשמ
 הריזג רב עושי ןוגלפתיא רמא הנוי 'ר
 םשב הנוי 'ר לאומש 'רמ שירבו | ,ז"רו
 ןישיב | איבדכ לכ ארוזג רב עשוהי 'ר
 ימלשורימ אוה הזה רמאמה לבא | ,'וכו
 וו םשב הנוי 'ר  םשו תוכרב ףופ
 השענו י"ר בותכ היה ילואו | ,ארוזג רב
 .עשוהי 'ר ל"צ תמאבו יסוי 'ר הזמ

 העשוי

 סומינ



 ןנחוי :'ר---לאננה רד הירב העשוי

 ,לאגנח ברד הירב העשוי
 ךירצ רמא :אידט"ה א"פ הליגמ רכזנ

 רמאמה רכ"פר ר"שבו ,הטמל 'ה בותכל
 ,אבא 'ר לש ונב אשש 'ר ש"ע

 .עושיי

 עושיי \ ינב - לאעמשי" 'רו " ןנחש |
 ,וה"ס ז"פ תומבי

 אח
 .(זטדח"פ א םימיה ירבד ,אחוי)

 ,דדאשת ונדמלי יאחוי רב בקעי 'ר
 .עדונה יאחוי ןב ןועמש 'ר
 יאחוי  ,יאמוחר ר"א רהזה תומדקהבו

 ,ונירכה

 ןדוי רב תווך

 יחוי 'ר םשב :ןדוו "ה חל חד
 םשו = ,ק"ביר םשב :היכרב יהו "דעו ב
 יסוי 'ר םשב ל"צש רמאי ד"מק הרעהב
 ר"קיו רמאמה אבומש ומכ הדוהי רב
 ,ודאי"פ

 אדא רב אנה ברד הירב אגח ךכ

 ,אנזיב רב וא

 ועלקיא ארפס ברו אברש ,גלק ןילוחב
 היה הוו ,אתלית אלגע וחל ריבע היבנל
 .םש שרופמכ ףסוי בר ייחב רוע

 ינחוירפ

 יעבש ס"קדו ף"ירה תסרגל ,דכ ק"ומב
 ז"עבו = .ןנחוי 'ר ונלש אסרגו ,לאומשמ
 יבד הדוהי רמ יל רמא ייבא רמא :ומ
 .ידורעב םיחיר ינחט ינחוי רמ

 ,יביטר תב עו

 י"שריפו .בכ הטוסב יאנגל הרכזנ
 תא המרמ התיהו התיה הפשכמ הנמלא
 ,תוירבה

 .(אנת) ,ןנחוי 'ר
 .(וטחג"פ םומיה ירבד ,ךלמה והישאי ןב | ןנחוו)

 הסופת רועיש המכו אינתד ,הס ריזנב
 'סותה 'יפו ,'וכו יאזע ןב םושמ ןנחוי ר"א
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 תבית ס"לבו | ,ירונ ןב ןנחוי 'ר אוהש
 שישק היה נ"ביר יכ ס"ט אוה "ירונ ןב,

 ה"דותב ,ח תובותכב תמאבו ,יאזע ןבמ
 אנת אוהש ןנחוי 'ר םתס ןיאיבמ בר
 רכזנה אוהש רמול בורקו ,הס ריזנמ
 םושמ םלושמה יפוי 'ר דיעה  ,בס ןיטיג
 .אמסח א"ר םושמ רמאש ויחא ןנחוי 'ר

 .ןנחוי 'ר
 תוארל דוע הכו רשא ןנחוי 'ר אוה

 םיאנתה וירבח לכו שודקה וניבר תא
 לכמ לבקש ןנחוי 'ר אוה | ,וימולע ימיב
 'ר אוה ,שודקה וניברד ידימלת ילודג
 האישנ י"ר תריטפ ירחא הארש ןנחוי
 .היחש ומכמ תואישנה דובכ הדריש ךיא
 הלורגה ותבישי רסיש | ןנחוי 'ר  אוה
 הבישיה טעמכ התיה איה רשאו ,אירבטב
 הכזש ןנחוי 'ר אוה | ,י"א לכב הדיחיה
 יעיברה רוד ילודג םגש דע םימי תכיראל
 .הלודגה ותבישיב דוע ושמש םיארומאל
 ימלשורי דומלתה רשא ןנחוי 'ר | אוהו
 דמל רשאכ אוה םויה ונידיב רשאכ
 יללכ רודיסל אב אלו ,הלודגה ותבישיב
 וניתובר ידיב הנמאנ הלבק ןכלו ,ילבבהכ
 ,ימלשוריה רדיס | ןנחוי 'רש  םינושארה
 וניברש העש התואב םורממ חלוש ומכו
 הרורפה ותנשמב לארשי תא הכז שודקה
 ונל רסמ רשא הזה ינואגה דלונ זא
 היהש שודקה וניבר ומכו ,הנשמה ישוריפ
 ימיב ןנחוי 'ר היה ןכ ,ולוב רודה שאר
 תוכלה לכו | ,ולוכ רודה שאר ותלועפ
 טעמכ המה ימלשורי דומלתב םיארומאד
 אלו ,לודגה םבר יפמ ולבקש המ םלוכ
 לע אלמ ילבבה םג לבא ימלשוריה רבל
 .לודגה וניבר לש ותרותש ויתוהנ לכ
 שאר אוה היה לאומשו בר תריטפ ירחאו
 ימכח יניעב ובשחנ ויה וירבדו ולוכ רודה
 ,םירואה ירבדכ לבב

 עדונ אל הזלה הבברמ לונדה שיאהו
 המו | ,ותחפשמ וא ויתובא ויה ימ | ונל
 מ"בכ "אחפנ רב, םשב ארקנש וניצמש

 ,: הפ



 רב וארק ל"רש ,צ ןירדהנס ןכו ,: הפ
 ןנחוי 'ר לש ויבאד ירומל הארנ י"שריפו) אחפנ
 ישרפמד תיאו אהפנ רב ירקימ יבהלו אהחפנ יוה

 ב"פ ה"ר ימלשוריבו ,(ויפוי ש"ע אחפנ רב

 ןב ונדמילש ןושל האר ןתנוי ר"א ה"ה
 לע ל"ר סעבשב :הכ תובותב ןכו ,חפנה
 ,אחפנ רבד ילימ תיעמש ל"א | ,א"ר
 אליע הארותפ אנינח ר"א :דנ ןילוחבו
 תומוקמה לכמו ,אחפנ רב יאק הוה יאנימ
 ויבא םש םא ונל וריאי אל ןיידע ולאה
 וא ,אחפנ היה ויבאש וא אחפנ היה
 ,ויפוי ש"ע ןכ ארקנש

 ירופיצב דלונש | ונל עודי  תאז ךאו
 רשאכו ,םש רד היה שודקה וניברש ןמוב
 תריטפב םימי לוע היה י"רש ונרמא
 יברש עודיו ,תוכיראב ראבנ רשאכו יבר
 רלונ סם"לב כ"א םינש זי ירופיצב היה

 אפויב \ וניצמש הזו " ,ירופיצב ןנחוי "ר

 תרבועמ השא) החראר ארבוע איהה :כפ

 הימקל | ותא (םירופכה םויב לכאמ חיר החירה

 ירופיכד אמויד הל ושוחל וליז ל"א יברד
 הילע ירק | ,אשיחליאו הל ושוחל | ,אוה
 הנימ קיפנו ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב
 הייר

 השעמה אבומ ד"ה ח"פ םש ימלשוריבו
 ,ש"ע ןופרמ 'ר ש"ע

 ,ימ .ה"ד | ,אצ ןיבוריע 'פותה תעדלו
 ."ךשחלמ ןנחוי 'ר,  והוארק הז ינפמש

 תא תוארל הכו אל ןנחוי 'ר לבא
 :אל .ןישודיק שרופמכ םירקיה | וירוה
 התמ והדלישכו ויבא תמ ומא והרבעשב
 רוטפ אוהש הזב ךא םחינ אוהו ,ומא
 םאו בא דובכ תוצמ הרומחה הוצממ
 ימ ירשא רמאו יוארכ המיקל רשפא יאש
 םישנה תא ריכמ היה ךאו ,ןאמח אלש
 תובותכ .ימלשוריב ותדיל תעשב ויהש
 יה היפ

 ול ןבכ וחקל ומא יבא וא ויבא יבאו
 תורשעמ ימלשוריב שרופמכ ולצא לדגתנו
 יפתכ לע אניוה ביכר י"ראש ב"הר א"פ

| 
| 

 ןנחוי 'ר

 ןב  ןועמש 'רר הילק .תיעמשו "יבסד,,
 .ינתמ ביתי .רזעלא

 וניבר לש וכרדש ןעי | ,הארנה יפכו
 םימותי רובע .לדתשהל היה שודקה
 ןועמש 'רב א"ר ןבב הפ מ"ב וניצמרכ
 יבר עמששכ ןכל ,ןופרט 'רד ותב ןבלו
 הילע אבינש החראד אתתיא איההש
 ראשנ ךיתערי ןטבב ךרצא םרטב רמאו
 לדגתנשכ ןכל ,םאו באמ םותי ןב הירחא
 ול ןתנ וב הכרב יכ האר יברו ןנחוי 'ר
 ,הלודגה ותבישיב וידימלת ןיב םיכלהמ
 םיחספכ יבר ימק בשיל הכוש א"פ עריאו
 ימק יבתי הוהד ידימלת ירת והנה יג
 ינפמ רמא רח ןנחוי 'ר והיינימ רחו יבר
 (יבר)  רמא -- הרהמב םירצוב המ

 ,לארשיב הארוה הרומש הזב ינא חמבומ

 הכז אל | םימי לוע רוע היהש ןעי לבא
 רמאש ומכו = ,וידימלת ןיב הנמנ תויהל
 דכ .אנריכד :זלק ןילוח ומצעב ןנחוי 'ר
 יכרד : ירוחא ןרוש זי  רחא אנביתי יוה
 הימופל ברד הימופמ ירונד ןיקוקיז יקפנו

 ,ןירמא ןה המ ערי אנא תילו -- יברד
 םינש ןתוא לכ ל"רל רמא | ,דנ םשו
 הבישיב (יברל בר) דימלת ותוא שמישש
 ינאָו בשוי היה אוה) הרימעב יתשמש ינא

 רשפא דועו .,י"שר ,ינממ בושח אוהש דמוע

 הליגמכ .רמועמ תוכרו בשוימ תושקש ןעי שרפל

 ןנהוי 'ר ב"ה ה"פ הציב ימלשוריבו ,(: אכ
 ןניכז אל ןנא ןירמא ןהייורה ל"רו
 היתעבצא ןנימחד ןיגב אלא | אתיירואל
 אוה | "לבו = ,הידיד ןוקינלונ ןמ | יברד
 ,טעמ ךא ותוא שמישש הצילמ ךרדב
 רמאיש | ןנחוי 'ר תא * וניצמ אל  ןכלו
 הטופבו :חפ תוחנמב ךא יבר םשב הכלה
 אה"ס ד"פ ז"ע ימלשוריבו ,י"ע תסרגל :ל
 אלש ןעי | הזו = ,יבר ינרמל הפי  י"רא
 לבקל לוכיש וז5 הלעמל ןיידע = עיגה
 כ"חא ןלבקו | ,ויפמ שודקה וניבר תרות
 'רו איעשוא 'רו אנינח 'ר = וידימלת י"ע
 ,יאני

 המו



 8 ןנתוי 'ר

 ם"במרה וניבר ירבד וקדצ דואמ המה

 ןנחוי 'ר תא הנומש הקזחה דיל ותמדקהב
 י"רש רמא שוריפבו ,יברד ידימלת ןיב
 דימלת היה כ"חאו וידימלתבש ןטק היה
 בשח רשאכ ם"במרה תנוכ ןיאו ,יאני 'ר
 גישה ןכלו = ,ר"במ היהש ד"בארה וילע
 היחש : רמול = ךא :יהיה ז"התנובו | ןולע
 ,ליעל שרופמכו תמא הזו ,ותבישיב

 ילב כ"א הז לכ ראבל וניכז .רשאכו
 םינש"זו "הוה | יבר -3ב) "רהפונב דלונ קפס

 תריטפב היהו | (ירופיצב וייח ימיב םינורחאה

 ונראב רבכו ,הנש וט ןבכ שודקה וניבר
 וניבז ב"א  תורטשל ה"קת רטפנ יברש
 ,תורטשל צ"ת ךרעל דלונ ןנחוי 'רש עריל

 ריעב ונקז םוקמ היה הארנה | יפכו
 :אצ ב"ב ןנחוי 'ר רפסי  רשאכ אירבט
 ןיאס 'ד | ןימייק ווה  רכ אנריהנ רמאו
 "אירבטב,, ןפכ יחיפנ ישיפנ הוהו עלסב
 עמשמ םש וירמאמ לכמו ,רסיא תילרמ
 ב"ב וניצמרכו ,ותודליב היהש המ רפסיש
 .תרוצב ינשב תורצוא חתפ יברש :ז

 תודש תובר תואלחנ ול וחינה ויתובאו
 אוה ךא ירופיצל אירבט ןיב  םימרכו
 הרות רדומלל | לוכישי "דב לכס ה
 הוה ןנחוי 'ר זחח"פ ר"שהש שרופמב
 הוהו | ןירופיצל אירבטמ קילסו | לייטמ
 אלקח תיב דח ןוממ היל ךמס א"בחר
 היתניבזו ידיד הוה אלקח תיב ןידה י"רא
 תיב רח ןוממ < ,אתיירואב "יעל "יב
 ,םרכ תיב דח ןוטמ ןכ ומכ רמאו אתיז
 אנא יכב ל"או תוכבל א"בחר ליחתהו
 אייח ל"א | ,םולכ ךיתובסל תיקבש אלד
 יתישעש המ | ךיניעב וז  הלקנו  ינב
 -- םימי הששל ןתינש רבד יתרכמש
 ,םוי םיעבראל הנתינ הרותה לבא

 ורמאש דע כ"כ הלדנ הרותב ולמעו
 ביתי הוה ןנחוי 'רש | א"ה .ה"פ תוכרב
 רבע ןירופיצב לבבד אתשינכ ימוק ירק
 ועבו הימקמ םק אלו (וש) אנוכרא
 ופרה םהל רמא | ,ותוכהל (רשה ידבע)

| 
 ,קיסע אוה וארובד איסומינב ונממ

 תא ריכהל הכו יבר  תבישיב היחשכו
 ןיררהנס ימלשוריבו  ,,דנ ןילוחכ אייח 'ר
 'ר ימוק | ןודימ לזא ןנחוי 'ר א"ה א"פ
 מ"בו .רימלת דח יבג ביתייא הבר אייח
 .אייח ר"א י"רא ,מ

 רמאקד  :המ תוברבכ ברמ 'לבק ןבו
 תיחנר ימקמ ברמ והל עימשר | ארמגה
 קפנ ברע ה "ה | טיפ ירדה נסב 1 ,לבפל
 דחב רבע הבר אייח 'רל ןיכשמ ירתימל
 ,'וכו השקמו ביתי ןנחוי 'ר חבשאו רתא
 רתווהב םנ םרל נסי בבתי יח ב
 ,"לבבבש .וניברו םדלל) ,לודה "לדר מ
 .; הצ ןילוחכ

 םיחספכ לאומשד הובא תא האר כו
 אבא יל רמא אר לע י"ראש ב"הס ה"פ
 , ,אבא רב

 לבק רשא ןיקהבומה ויתובר לבא
 ודימלת איעשוא 'ר המה םהמ ותרות ובור
 חיי י"רא ,גנ  ןיבוריעבי אייח רד למה

 -- יבירב איעשוא 'ר לצא יתלדיג םימי
 איעשוא 'ר לצא הרות ןידמל ונייהשכ
 רמא ןנחוי "רו ,המאב יד '7 בשה ןליוה
 ולכי אלש ורודב מ"רכ אוהש וילע
 וחתפכ ובלו ,ותער ףוס לע דומעל וירבח
 'ר אבש רע י"רא ,ז הגיגחבו ,לכיה לש
 ,אּפ םיחספ ןכו  ,רמילו יבירב איעשוא
 'רמ יעב ,זנ תומביבו ,איעשוא 'רל לאש
 יעבו ל"ר אב ב"חאו קיתשיא --- איעשוא
 האישנ הדוהי 'ר ל"א ול בישהו הינימ
 ארבג ואל ןנחוי 'ר וטא איעשוא 'רל
 ,ב"הס ח"פ תומביב אבומ ןכו +אוה הבר
 ל"רו י"ר תויהב םנש | ןיאור ונא הזבו
 ןכו .ולצא דמל זא םג רודה ילודג רבכ
 ,איעשוא 'רל השקה :ומ ריזנ|

 אירבטב ותבישי  ןנחוי 'ר דסישכ םגו
 'רל ךלוה היה ב"פעא רודה ילודנמ  היהו
 ימלשוריכ ויתוקיפס ול ריתהל איעשוא
 איעשוה 'ר "םשבי ןנחוי "ר ה פד בור ע
 5ילע ריבע ןינש רשע תלת -- ןיפיפומ

 ימוק,



 ןנחוי 'ר 56

 הלה כו .(יהיל ..ךורצ אלה הנכה . ימוק
 לע ןנחוי 'ר םשב ימיא 'ר  ד"הס א"פ
 הבר איעשוה 'ר לצא יתכלה הו רבד
 ב"הר י"פ תומורתבו ,'וכו ל"או ןירסיקל
 איעשוה 'ר לצא ןיכלוה ונייהשכ י"רא
 ,ט תינעתבו ,הרות דומלל ןירסיקל הבר
 הוה אל ןנחוי 'רל ל"רד אקוני ל"אש
 .ךבר איעשוה 'רלו ךל אנכירצ

 ,גיק םיחבז ,ט הגיגח םהוקולחמ
 שרכב האני יח . .לוחנה ,,ובר . .ןבו

 (ב- תומביבו = הפכו קהש לק . זילגה
 ,וז איה וניתנשמ אל !יבר ןנחוי 'ר ל"א
 ןנחוג ה..רופבי. םא ן"רא | :דנק כ"ב ןכו
 לרבה, ואנו רב < רופבו .והימלת .א"רב
 ןישודיק ,ב"הס ט"פ תובוהכ ימלשוריבו
 ,ודימלת היהש שוריפב אתיא ר"ה א"פ
 ה"ה ב"פ הטוסו  א"ה ח"פ םיאלכבו
 י"ר לע .יאני 'ר ארק ב"ה א"פ תומביו
 ,ךיניעמ . ולי לא .ינב

 יאני 'רו) ,:מק תבשכ יאני 'רמ יעב
 ב"ב ,,ומ ה"ר (ךלו יל ןיב המ כ"א ובישוה

 (בנ וע | אי
 נ"פ תוכרב יאני 'רמ לאש

 יתיאר ינא י"רא :ל  תוכרבו
 ,הפו הולצר "אנו

 ,ינוקיב"ב טל. תפשכ . יאני .ר"יא .י"ר
 הל, ןילוח

 יאו ה ייםושמ ; י"ר
 ,ומק ק"ב

 בשוי נחש רש ,הפ מ"ב ורמאו

 ,ול ז"עבו ,יאני 'ר לצא (הלעמ לש הבישיב)
 יסא 'ר לצא יל היה לודג רעצ ז"רא
 ,יאני 'ר לצא ןנחוי 'רו י"ר לצא יסא 'רו

 ובר היה אייח 'ר לש ונב היקזח כו
 ןנחוו 'ר ל"אש ,דכ ןיבוריעו :ביק תבשכ
 ד לנה הנל -. תינש בה יסוחל
 ,הילע ןל תרמאו -- ש"מ ךל ןנירמאו
 שניא רב ןיד תיל וילע רמא היקזחו
 'םותה . תעדו .,שניא הב וה , ןונכ .ןא
 :נ5' תוחנמו .ןיק קב ו דפ  ןימינב

 ,א"הס

 "תא

 ,: זס  ןישודיקב

 היה אל םייק היה ובר היקזחש ז"בש
 ,הבישי שיר י"ר

 .י ק"ומ ,,נ ןיבוריעב וניצמ ןתוקלחמ
 וש ןושג = ,.ט הגינה : כי
 תוחנמ ,,ונ םיחבז ,: חל ז"ע ,,ופ ןירדהנס
 ;ד. "הרג לק ןילוח : רק

 תוירוחכ אמח רב אנינח 'רמ לבק ןכו
 תיבב א"פ שרד ןנחוי 'רש ח"ה בנ"פ
 אנינח 'רו ,ירופצב יאנב 'רד שרדמה

 םלוכש הארו א"ב אייח 'רב ךמסימ הוה
 אנינח ר"א ,ןנחוי 'ר תושרד עומשל ןיצר
 אנאד דע ןיריפ יל אמחר אנמחר ךירב
 ילשממ ץוח היל תיטשפ הדגא לכו ,םייחב
 אקפסמ ב"פס מ"ב ימלשוריבו ,תלהקו
 יא קהבומה ובר היה אנינח 'ר יא והל
 חתפ אנינח 'ר ה"ה ב"פ ה"רבו ,אל
 הדנבו .ןימתח ל"בשרו ןנחוי רו (השרדה)
 אנינח 'רד היתמכוח ןנחוי ר"א :וכ
 ,רהטמ אנימממ אמד יזחא אלד יל אמרג
 ר"א י"רא ,זמ תבשבו ,אמטמ אנרהטמ
 ,אנינח

 ,חמ תובוהכ והייורת ירמא
 ,אנ ןיטיג אנינח 'רל השקה
 ,:ד אמוי ,,ונק תבש וניצמ ןתוקלחמ

 6 :הכ..תוחנמ . ה המטוס .,,נ טיג
 י"ב שלח א"פש רפיסי :ה תוכרבו

 ךילע.. ןיבובח ל"א .אנינח 'ר היבגל לע
 ביהי -- ןרכש אלו ןה אל ל"א + ןירוסי
 ,הימקואו הידי היל

 רפוסי א"ה א"פ הציב ימלשוריבו
 ןמ ןנחוי 'ר תחנ םירבד ינש ינפמש
 תיעיבשבו) הנינח 'ר יכ אירבטל ןירופיצ
 יארופיצל ירוה (ןירווח ןמד אינוח 'ר סרג ט"פר

 לאע ,הדוהי 'רכ הציבבו .לדרח יחפסב
 המ רמא -- ןנברכ ןול שרדו ןנחוי 'ר
 אוהו ירש אנאד אבס ןהה יל ןותיתיא
 ןנחוי 'רש ושריפ םש םישרפמהו ,רסא
 ןושלה יכ םאו | ,אנינח 'ר לע ןכ רמא
 רמול רשפא ךיא לבא ,םשוריפכ עמשמ
 ,ולאכ םירבד ובר לע רמאי ןנחוי 'רש ןכ

 טרפבו



 ןנחוי 'ר
 רה

 ,לודג ןקז | אנינח 'ר זא היהש טרפבו |
 רמא אנינח 'רש רמאי זט"פ ג"ח רה"ודבו
 רמול רשפא יא הז םגו ןנחוי 'ר לע ןב
 שניא ןיידע זא היה אל ןנחוי 'רש ןעי
 ותבישי י"ר רסיש םדוק היה הז יכ אבס
 דלונ ןנחוי 'רש ליעל ונראבו אירבטב
 ובר איעשוא 'רו תורטשל ץ"ת ךרעל
 םיפלא 'ד םדוק טעמ דוע ךרעל רטפנ
 דסי ןנחוי 'רו תורטשל ב"נקת אוהש
 אבומדכ ובר תריטפ םדוק הנש גי ותבישי
 ךא ךרעל ןנחוי 'ר זא היה כ"א | ,ליעל
 אנינח 'ר והארקי ךיא כ"או | ,הנש ט"מ
 ?"אבס ןהה,

 אוהש אנינח 'ר ךרעב ונראב רבכ ךא
 ירופיצב ןייד זא היהש יסיס רב אנינח 'ר
 ,אבס ןהה יל ןותיתיא המ י"ר רמא וילעו
 םש דסיו אירבטל י"ר ול ךלה וינפמו
 ח"הרה הזב גגש ןכו ,הלודגה ותבישי
 .6 רצ םיארומא קלחב ראכאב ז"ר

 םוקמ אצמ 67 רצ | ג"חב ו"הארהו
 תדמ וב היהש | ןנחוי 'ר לע לפנתהל
 לודג תועט העטו ,השעמה הזמ תוריהי
 ותונתוונע לדוג תא ןיאור ונא הזב אברראו
 ומוקמב (יסיפ רב) אנינח 'ר תא חינהש
 ,א"קמל ךלה אוהו

 הישפנ חנ י"רל ל"א רפוסי ,דכ ק"ומבו
 אתלמר ילטצא גי הילע ערק אנינח 'רד
 ,הינימ אניפתסמ הוהד ארבג לזא רמאו
 עמש י"רש ח"ה ג"פ םש ימלשורובו
 עמש ךרדב ,הירקבמל קלס שלח ח"רד
 .םיבוטה וידגב וילע ערקו תמש

 ב"בכ הינימ .יעב .האנב "רט למק ו
- 

 ,ום ןיטיג | ,: אע תומבי ומשמ רמא
 תבש .,יבהאפ"ר. האפ, ה ז"ש ו תנ פ

 ,י"פר םיחספ ,ו"ה י"פ
 םירוכב ימלשוריכ .ל"בירמ לבק | ןכו

 ,יבר ןפלא ןכ אל י"ר ל"אש ב"ה ב"פ
 (וינפב .אלש) י"רא ח"ה ז"ה ב"פ ז"עבו

 .יבר ינרמל הפי ל"ביר לע

 .בל .הכומ .ל"ביר המק "ה
 הליגמ ,:ם אמוי ,,דמ הכוס םתוקלחמ

 ,וצ בב -,: ה ןימיג- ( הט(םל ,תומכו \ נכ
 ,הצ :וכ תוחנמ ,,זטק

 המור ןמד רזעלא 'ר םושמ רמא ןכו
 .; זפ ןיטיגב

 ,גיק תבש וניצמ ןכו
 ,יאויל רב הדוהי

 ןב עשוהי 'ר יקב ןנחוי ה. .המא ןכו

 ,:זמ אמויכ האזוע
 ןועמש 'רב | הדוהי 'רל | ביתוא | ןכו

 תולאש וילא חלש י"רו = ,,וטק ב"בכ
 רמאו ,חמ | ןילוחכ תועוב םע | האירה
 אלש םושמ ם"בשרה 'יפו) : דיק ב"ב ומשמ

 .(םושמ רמא ןבל קהבומ ובר היה

 יבר לש ונב ג"רל לאשש וניצמ ןכו
 ,וק ןילוחכ

 ו ךי תוכמכ ' אלררב  ינת ! "הא -ןמו
 ,ו"ה א"פ םיאלכ

 ,;חכ םיחבוכ יול ןב : ידבז ינת
 אנוה ןמד אתפלח 'ר ינבל רמאו

 ,: ופ ןיטיג ןוכובא רמא יכה | (אפיח וא)
 ,ז תוכרבכ ארמז ןב יסוי'ר םושמ רמאו

 ,: זפ ןיבוריע ,,הק תבש ,:י (ח"בה תסרגל)
 ,:וט ןיכרע  ,:טפ ןירדהנס  ,,וצ תובותכ
 תסרגו יסוי 'ר םושמ רמא ,חיק תבשבו
 ,ארמז ןב י"ר .ף"ירה

 אבא וא יאבא ןב יסוי אבא םושמ
 םושמ ה"ה ד"פ תינעתבו ,,זצ :הכ םיחבוכ

 ,יסוי אבא ל"צו ייבא רב יסוי 'ר
 ,: ונ ןילוחכ עשוהי ןב יסוי 'ר םושמ

 .ב"הס ג"פ םש ימלשוריו ,,דכ הדנ
 ,:אנק תבשכ התרצק ןב יסוי 'ר םושמ

 .תותלאשה תסרגל :גק ןירדהנסו
 ,,אמ מ"בכ יארוהנ ןב יפוי 'ר םושמ

 .בנ אמוי לצוה שיא ףסוי בר יעב רמאו
 תוכרבּכ = אילג ןמד ' םהנמ 'ך משב

 ,וכרע ןייעו ד"ה ר"פ
 ,: יק םיחבזכ האפדוי םחנמ 'ר םשב
 ןתרוח תיב תעקב שיא אינוחנ 'ר םשב

 ק"ומכ

 'רמ עב יירש
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 םיתבו רב הכופ 3 תשעת 23 .ק"ימב
 'ר םשו) ם"ה א"פ תבש ימלשוריבו | ,: יק
 ,(אינוה

 ,תורשעמ שיר ימלשוריכ יימיכ 'ר םשב
 .: המ הכופכ יזוחמה ןועמש 'ר םושמ

 .ב"ה יא"פ "תבשפ " היידפי'רבד  םשמ
 ,י הרומת ומע ותוקלחמ

 תוברבפ י אבורע -ןב פחנפ "ר. .םושמ
 .וחל

 קרצוהי ןב ןועמש 'רמ הברה לבק ןכו
 איעבימ אל םש  ורמאד | ,:גמ אמויכ
 וליפא אלא | ןנחוי 'ר תייצ אלד אנתל
 תייצ אל ימנ (קרצוהי ןב ןועמש 'ר) היברל

 רמואש"דימת וניצמוו ,<הל" ק"ר:אוה :ןכו
 ,; הצ םיחספכ קרצוהי ןב ש"ר םושמ י"ר
 ,: םע תומבי = ,,חכ תינעת | ,,זכ הכוס
 ,דע ?ףורטהכפ קש ב"ב ה בעז תוכותפ
 ,אהבזפ תורשעמ + :הדנ . ,ןמ ז"ע ו: צ
 ותריטפב | היה ןנחוי 'רו ,א"פר הלרע
 'ר לאשש ,א"הס ג"פ תוכרב ימלשוריכ
 ןב .ש"הדו:היסרע .יפוק:ו קיאגי הל . ןנחוי
 ,קרצוהי

 רפונה :יקחצוהיךב יןועמש:/ה הז ןיאו
 ורימלת ומכ היה אוהש | ,וכ ןיררהנסב
 .'פותחה םש ובתכרכו ןנחוי רד

 יבירב יאחא' 'ר :יעב | י"רא  וניצמ ]כו

 ,וירכי/םורזפבב
 אפילחת בר היל ינת ןנחוי 'ר יעב ןכו

 .די תוחנמכ אברעממ
 םוקמ דורפל עלקיא י"רש וניצמ ןכו

 שי םולכ רמא (ותריטפ רחאל) ארפק רב
 םוחנת 'ר היל אנה +ארפק רב תנשמ
 ק"בו יי" תקולחמ -,,אל"ו"עכ רורפ-יןמר
 חל דע

 ןנחוי 'ר לבק \ ולאה: רודה ילודג לכמו
 שיו ,םתוארל הכז לבא טעמ ןיב בר ןיב
 םניאש שיו םיקהבומה | ויתובר | ויהש

 ,םיקהבומ

 'ך םשב רמאש וניצמש המ לבא

 .: גמ הטוס ,:;ומ תוברבכ בקעי ןב רזעלא

 ןנחוי 'ר

 הציבכ ןועמש 'רב רזעלא 'ר םושמ
 ןח" וגפ ": גמ ' ןירדהנסי' ,זומ
 א"ר ל"צ רזעלא 'ר םושמ ,אל תבשבו
 הנשנ רמאמהו ז"פר הטוסבו ,ןועמש ר"ב
 ןומיפ רב א"ד תועמב םשו"ודכ"פ "בב
 'רב א"ר ךרע איבהל ל"וב רפסב איבהש הזו)

 רסח :כ תוכמ | ,:דס ןיבוריעבו  (ןומיס
 .ןועמש 'רב תבית

 קודצ "רב א"רמ ינא לבוקמ י"רא ןכו
 ,מ"ה ב"פ ז"ע

 הו לילנה  י"ר לש נב א"ר"םשב
 .ב"פרו הדטי"פ | גחח"יפ

 תוכרבכ .יאעלא רב  הדוהי 'ר םשב
 ,אפ ןיטיגנ ,,י אמוי ,.דיק םיחספ ,;הל

 לן אדיתב ןכ הדוהי 'ר םושמ
 ,ימע םיחספ היננח ןב עשוהי 'ר םשב

 ,וכ תוחנמ
 ₪ הרומה .ילילגה יסוי '\ םשב
 הגינח ,,מע םיחספכ לאעמשי 'ר םושמ
 חט דעו: חס המי תומבי מ

 ורמאו ,,ופ םיחבז ,;וכ ,זמ המוס ,: 5 .זע
 ,ובר היה לאעמשי 'רש : ג אמוי שוריפב

 ו וטמ הניגח = ,,זכ *" הליגמ מ"ר :םושמ
 דס רט +: במ ול ' ,הל" הטוס
 ₪ הרומה "הכ"זע

 ןם--ב"= ף"דכ הביקע 'ר םשב
 ;ןב "הלינמ 'ג"בשר 'םשב
 :ז תוכרבכ יאחוי ןב ןועמש 'ר םושמ

 ור ויק תבש | הנ" ?גמ "אל
 07 מ "הציב  ,:טכ הכוס ,:דס
 ב כ בע תובותכ = ,בק \,זצ" ,גכ \ תומבי
 יו המופ =," ןישודיק" ,ץרס המ
 ו ב ב ייק"'בי\ במ הל בל
 ,עי מ :מל ןירדהנפ | ,:מק ב"ב ,,םנ
 ה חפמ ןור"ו"ע חי תועופש " ,,בק ,צ
 וב הרנ | זכי תותירכ 3( "תוחנמ
 ,ב"הס אי"פ | תומורה ימלשוריבו | ,אס
 היִה י"בשרש ,וטק ב"ב שוריפב ורמאו

 ,ובר
 האר אל ןנחוי 'רש קפס םוש ילב לבא

 ףא



 ןנחהי יה

 תולבק ודיב היהש ןעי ךאו ולאמ דחא ףא
 ,ויתובר וארקנ םמשמ

 :אס תומביב י"שר רמאש המ | ןכו
 וימי ףוסב השעמ יאהד הל רמא ה"ד
 'ה הילע ריהסמ אקדמ ,הוה ג"בשר לש
 אוהו םיאנתה ףוסו ארומא היהש ןנחוי
 תנוב  ס"לב = ,ל"בע השעמה תא .האר
 םימכחה דוע ריכה ןנחוי 'רש רמול וניבר
 הזו ג"בשרמ השעמה וארש ודיעהש

 ,רודב
 ןגחוי 'רש ...רה"םב .בתבש .חמ = לבא

 ר"סאמ אוהו ,יול רב ןימינב 'ר םשב רמא
 ןדוי 'ר ל"צו ם"ט םש לפנ תמאב זדז"פ
 ,ןנחוי .'ר. הזמ .השענו "ה ₪ םותב וו

 ןפלא ןכ אל רמא ןנחוי 'רש איבמש המו
 הגנש אוה . ב"ה ביפ .,וםימובבמ תו כ
 יאני 'רל רמא ןנחוי 'רש אהיא םש יכ
 יתיאד וא | יתיאר = ,יבר ןפלא .ןכ אל
 .םירגב

 ןח 'רש ב"פר הלרע וניצמש המו
 לאילמגש וכרע ןייע ,אגוז לאילמגל לאש
 ,י"רד ידימלתמ וליפא היה אל אגוז

 ארק י"רש ב"פס ןירדהנפ וניצמש המו
 היהש אל | "יבר "סיס רבה או
 ,וכרע ןייעו ילבבב רמ ומכ אוה ךא ובר

 יה ..ר"ה ר"פ.. תובגתב ( ךניצמק ו ו
 אוה ,המוש ןאכ .רמאנ ל"בשר םשב ןנחוי
 רמאמה אוה ןב יכ י"בשר םשב ל"צו .ם"מ
 .י"בשר .ש"ע | ,ומ .תובותכב

 רודה ילודג לכמ לבקש המ דבלמ הנהו
 רבד לכב םלתשהל לרתשה ותרוח תא
 הבכרמ השעמ םג ויתוברמ לבקו המכח
 ,גי הגינחכ

 תמכח דומלל וירוענמ רוע לרתשה ןכו
 ב"פ ק"ומ ימלשוריב רפוסי רשאכ רוביעה
 רוחה .תא ד"ב , ןישרקמ ויהשמ חחמ

 רחמל י"ר ךלוה היהו הדועפ ןישוע ויה
 יקלח .יהי רמאו | ,לכאו ןירוריפה ץבקל
 .ברעב לומתא אבה ןילכאד םע

 ויה בפ ה"רכ המייקתנ ותלפתו
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 ןטקה היה י"רו הנש רוביעל  וסנכנשב
 תשדוקמ הנשה ירה רומא ולורמא םהבש
 תשדוקמ הנשה ירה רמא > ,הרוביעב
 האר ןתנוו ר"א (א"ה קיפמ) הרוביעב

 ,חפנה ןב ונדמילש ןושל
 : טק תבשב תואופרב לודג יקב היה ןכו

 הילכול איויח עלבד ןאמ יאה  רמאד
 המכ :יק םשו  ,'וכו אחלמב אתושכ
 הצורה םש רמא ןכו ,ונממ תואופר
 םרתסמו ותלברכ לוטי לוגנרת סרסיש
 ,וילאמ

 תא דב ..יקב רניאש מ עץ ימינו

 .יתורענל ינוריזחה ןה ןה י"רא
 אלו ןישרחד אסכ רמאש :טכ מ"בו

 .'וכו ןירשופד אסכ
 והבא 'רש :חכ ז"עבו

 ,'וכו .י"ה היל. .ירואו
 לכ רמא ח"פס | תומורת ימלשוריבו

 .סיכב יולת .בלהו. בלב ןיולת םירבאה .לכ
 היהש | הבוט .בורב ותקינעה .עבטהו

 קילס א"פש .בס תובותככ לודג חב לעב
 יפא 'רו ימא 'ר היל יכמס .הוהו אגרדב
 ,והניקסאו קילס ,היתותמ אגרד אתחפיא
 הב לעב התאש) יכהד רחאמ יכו ןנבר ל"א
 המ ןכ םא ל"א +יכמסימל .ךל המל (לודג
 רשב .לעב .היח .םגו . .,הנקז- תעל . תונא
 כי ((תיבקבכ

 .דפ מ"בכ : יפויב .ךרבתנ לכמ התויו
 ירפושמ ירייתשא אנא ומצעב ןנחוי ר"אש
 הירפוש יזחימ יעבד ןאמ יאה  ,םילשורי
 היל רדהינו -- אפסכד אסכ יתיינ י"רד
 היבתונו הימופל היקמוס אדרווד אלולכ

 הינדואב שח

 ןיעמ ירורהז .אוהה אלוטל אשמש | ןיב
 .ןנחוי 'רד הירפוש

 היה :ורשב : רועש. ורמא ה: תוכרבו
 לפנו היעררל אילגשב דע \ ב"ב .קיהבמ
 ארפוש יאה רמאו יכב א"רו ,ארוהנ

 .אעראב ילבד
 מ"בכ היל הוה .אל םינפ תרדה ךאו

 תאזה הנתמב האגתה אל אוה ךא ,דפ

 הברדאו .
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 ארבש המ לכש ןימאהו עדי הברדאו
 ליזא הוה ןכלו ,ארב ודובכל ה"בקה
 ןקלפ יכ ,רמא הליבמ ירעשא ביתיו
 יב ועגפל הוצמ תליבמטמ לארשי | תונב
 ,יתווכ יריפש ינב והל ווהילד יכיה יכ
 אל ןנבר ל"אשכו ,יתווכ אתיירוא ארימנ
 אנא ל"א %?אשיב אניעמ רמ יפתסמ
 ןיעה ןיאש --  אניתאק  ףסויר אערומ
 ,ןהב תטלוש

 לארשימ תחא שפנ ליצה ויפי י"עו
 ונימי דיו וסיג ,ורבח ,ודימלת והינ אוה
 םש רפוסי רשאכ שיקל ןב ןועמש 'ר
 ל"ר הייזח ןרריב יחס אק הוה י"רש
 (ןנחוי 'ר) ל"א הירתבא אנדריל | רוושו
 ישנל ךרפוש (ל"ר) ל"א אתיירואל ךליח
 ילוע זא ויה םהינשש ל"ר ךרעב ונראב רבכו)

 אנביהי ךב תררה יא ןנחוי 'ר ל"א (םימי
 -- הילע ליבק .יאנימ אריפשד יתוחא ךל
 .אבר ארבנ הייושו היינתאו היירקא

 היה הזש רמול ונא םיכירצ כ"עבו
 הזש רמול רשפא יא יכ םהירוענ ימיב
 ךיא כ"א יכ ןנחוי 'ר  תנקז תעל היה
 יאנימ אריפשד יתוחא ךל אנביהי ל"א
 םאו באמ םותי ראשנ ןנחוי 'ר אלה
 'רמ הנקז דוע התיה כ"א ודלוה םוימ
 ןיבוריע  וניצמ ןכו | ,תומאות וא ןנחוו
 ל"ר עיגה רבכ ספא 'ר ייחב דועש :הס
 ייחב ,זנ תומביב ןכו ,רודה לודג תויהל
 היעשוא 'רו ןושארה האישנ הדוהי 'ר
 רמול דואמ השקו ,הבר ארבג ותוא וארק

 ל"רש ,הס ןיבוריעו ,דפ מ"ב 'פותה תעדכ
 רזח כ"חאו אבר ארבכג םדוקמ היה

 ,במומל י"ר  וריזחה כ"חאו תוטסילל
 תמאהו .לארשיב תאזכ אהת אל ש"וח
 ויה םהינשש ונראב רשאכ וכרד הרוי
 טעמ ונממ שישק היה י"רו םימי .ילוע
 זא התיה איהש ותוחא תא אשנ ןכלו
 .הימולע ימי םצעב

 תינעת ורמאש דע וברב קבד ל"רו
 ןינמיז 'מ היתינתמ ררספמ היה ל"רש ,ח

7-77. 7 

 הימקל לייעו הרות הנתנש םוי 'מ דגנכ
 ןושארהו שירה היה אוהו ,ןנחוי רד

 .האלה ראבנ רשאכו ןנחוי 'ר תבישיב
 רודה לכו האישנ הדוהי 'ר רטפנשכו

 ותבישי רסיש יאני 'רו | ,אוהה לודגה
 ויניע רואמו לודג ןקז רבכ היה ארבכעב
 ןירפיקל ךלה י"רד ובר איעשוא 'רו ,והכ
 השעמ עריא זא ,הלודג הבישי המש רסיו
 אפליאש .אכ תינעת רפוסי רשאכ אלפנ
 אקיחד ,אתיירואב יסרג ווה ןנחוי 'רו

 המב םהל היה אלש) אבוט אתלימ והל

 אקפיע רבעינו לוזינו וקינ ורמא (סנרפתהל
 ךב היהי אל יכ םפא ןישפנב םייקנו
 אעיער אדוג יתות יבתוא ולזא ,ןויבא
 ש"הלמ ירת ותא אתפיר יכרכ אק ווה
 ירשינ הירבחל רח רמאד ןנחוי 'ר עמש
 ייח ןיחינמש והנילטקנו אדוג יאה והיילע
 ךדיא ל"א ,העש ייחב ןיקסועו םלוע
 היל אמייקד רח והב אכיאד והניקבש
 עמש אל אפליא עמש ןנחוי 'ר ,אתעש
 אמייק ידידל מ"ש אנא יעמשרמ ,רמא
 .רדה אל אפליא רדה ןנחוי 'ר ,אתעש יל

 םיקמ ירופיצב יכ האר ןנחוי 'רו
 אתביתמ רסיל םוקמה הפ אל םיאישנה
 רב אנינח 'ר ןיידה היה םשש ןעי יתבר
 ומצע לע דיעהש אנינח 'ר םגו יסיס
 ,דואמ לודג ןקז זא היה םימי .ךיראהש
 יאני 'ר ויתובר תצע פ"ע קפס ילב ןכלו
 הלודגה אתביתמהש היה איעשוא 'רו
 רסיתת םיאישנה רי תחת הכ דע התיהש
 וילא וצבקתה טאל טאלו ,אירבט ריעב
 ויתובר םג ורטפנשכ כ"חאו רודה ימכח לכ
 איעשוא 'רו .אנינח 'ר ידימלת לכ ואב זא
 ,ראבנ רשאבו ןנחוי 'רל

 וגהנש לאומשו בר וראשנ לבבב ךאו
 דימת בתוכ היה ןנחוי 'רו ,המרה םתבישי
 ו ןילוחכ לבבבש וניבר  'םדקל \ ברל
 ולאש יניה רב יסיא קילס יכ :זלק םשו
 ,אכירא אבא ל"א לבבב ארדס שיר ןאמ
 תרמא אלו) ?היל תירק אכירא אבא ל"א

 וניבר
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 ומצעב י"רש ףאו ,(י"שר .דובב ןושלב וניבר
 י"ר .רמאש = ,רפ ןילוהב 7
 וארק םש ,הוה םיאירב תחפשממ "אבא,
 םשו ,אכירא אבא וארק אלו דובכ ךרד
 אלו בר ונמו בר ונמ ל"ר ולאששכ ,דנ
 היל אריהנ אלו י"ר ל"א | ,היל .אנעדי
 'רו הבר יבר תא שמישש דימלת ותואל
 שמישש םינש ןתוא לכ םיקלאהו אייח
 הדימעב יתשמש ינא הבישיב דימלת ותוא
 .אלוכבב רבג אוה רבג ןאמו

 ןילוחכ רבחכ בישחה לאומש תא לבא
 לאומשל חלוש היה בר רטפנשכ :הצ
 הרח בטיה ךא לבבבש ונריבח םדקל
 ידימ יל עדי אל רמאו ז"ע לאומשל
 'סד ארוביע היל ררש בתכ ,אנא היברד
 אנבשוח אתשה | (ןנחוי 'ר) רמא | ,ינש
 ילמג רסילת היל רדש בתכ ,עדי אמלעב
 יל תיא (ןנחוי 'ר) רמא ,אתפירט יקפס
 אקוניל ל"א ,הייזחיא ליזיא ?לבבב בר
 רמא תמ לאומשו ל"א ךקוספ יל קוספ
 וניצמ .אלו ,לאומשד הישפנ חנ מ"ש
 פ"אפ לאומש םע רבדיש םוקמ םושב
 יפכ לבא ,יברד איסא היה לאומשש ףא
 רשפאו ,בר ןמז י"אב בכעתה אל הארנה
 וניצמש המו | ,ויתובר לצא זא היה י"רש
 הארנ לאומשמ י"ר | הינימ יעב ,דכ ק"ומ
 יעב אנחוי רמ ל"צש ם"קד תסרג רתוי
 ,לאומשמ

 'ר תמאב היה לאומש תריטפ ירחאו
 לבבב םג י"אב םג ולוכ רודה שיר ןנחוו
 רמאש דע לבבב כ"כ לודג ומש היהו
 יארק 'גמ ,מ ז"עב (הבהא רב אדא בר)
 ברו ,ןנחוי 'רו לאומשו ברמ יל עימש
 ןנחוי 'רמ לואשל חלוש היה | הדוהי
 אתידבמופד יפירח ורמאש ,טל ןישודיקכ
 הימקל הדוהי בר החלש ל"וחב הלרע ןיא
 האדו רבאו הקיפס םותס היל חלש ,י"רד
 'יהי אל ל"וחב הלרע ןיא רמואה לכו --
 .'וכו לבנו ןטנ ל

 ףא אייח 'רד ודימלת ןתנוי 'ר םג
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 לאש ןנחוי 'רש ב"ה ב"פ םירוכב וניצמש
 כ"פעא ,ומשב רמוא בכ"פס ר"קיובו ,ונממ
 י"ך רמאש :חע ןיטיגכ ול רבחכ ובשח
 ישורפל (ןתנוי יר) יאלבב ןירבח ןיעדי וילע
 םהינשש ט"פר תוכרבבו ,אמעמ יאה יכ
 ,ימורדל ילזא

 היה הלודגה ותבישיב ןושארהו שארהו
 וילע י"ראש :דנ תובותבכ לב"שר וסיג
 קלוח (יכרעכ שונא) ידגנכש השעא המ

 י"ך היביתיא וניצמ םימעפ המכו .ילע
 :י תומבי ,:ומ הכופ 1,  הגיגחכ ל"רל
 ןישודיק ,:זט ריזנ ,,הל תובותכ ,.בס + הל
 ..הע :דע ןילוח  ,:איק ןירדהנס | ,,טנ
 י"רל וארק ז"ה ח"פ תוכרב ימלשוריבו
 א"פ ןיבוריעבו ,םלוע ילודג ינש לב"שרלו
 'רו .לטלטו י"רל לב"שר ףכ ורמא א"ה
 ,: ג אמויכ רמ וארק ןנחוי

 שרד א"פש ב"פר ןיררהנסב רפוסיו
 עמש -- ותוא ןיקלמ אמחש אישנ לב"שר
 ,לב"שר חרבו וילע םעכו האישנ י"ר
 קלסו אדעו תיבל ןנחוי 'ר קלפ רחמל
 ןל תרמא אל ירמ המל ל"א האישנ י"ר
 ודי ול רפח יכ ובישהו + אתיירואד הלימ
 ,לב"שר אוהו תרחאה

 ודימלת תא חלששכ בר ייחב דוע ןכו
 אבשכ זיק מ"ב רפוסי י"רל אנהכ בר
 םייסמ אקו ביתיד ל"רל היחכשא דמה"בל
 שיר והל רמא ןנברל אמויד אתביתמ
 םגש ןיעדוי ונא הזמו  ,'וכו אביה שיקל
 ,ןנחוי 'רד ונימי די אוה ל"רש ועדי לבבב
 ןמגרותמ םג ל"רל היהש וניצמ ןכלו
 ,וכרע ןייעו .ח

 אבשכ תרפ ןב רזעלא 'ר היה ול ינשו
 שמיש ןכו אנינח 'רד ודימלת היה י"אל
 ויתובר תריטפ ירחאו איעשוא 'ר תא

 היהו םינשב תורשע ןנחוי 'ר ינפל בשי
 רכ א"ר ורמאש ,גנ אמויכ קהבומה ובר
 י"ר יעב הוה דכ י"רד הינימ רטפימ הוה
 הוהד דע היתכודא א"ר יאק ןיחנ הוה ייוגסל
 א"ר יעב הוה רכו ,הינימ ןנחוי 'ר יפכימ

 ייוגסל
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 יסכימד דע הירוחאל ליזאק הוה ייוגסל
 תומביכ דואמ ובישחה י"רו ,י"רד הינימ
 בשויש תרפ ןבל יתיאר ל"רל רמאש : בע
 כ"כ הלעתנו ,הרובגה יפמ השמכ שרודו
 שרופמב י"רד רבח רדימלתל השענש דע
 .וכרעב יתכראה רבכו א"פר ןירדהנס

 וכז י"אל ולעשכ יסא 'רו ימא 'ַר ןכו
 ,איעשוא 'רו אנינח 'ר תא שמשל רוע
 ויהו וימי לכ ןנחוי 'ר ינפל כ"חא ובשי
 ,םכרעב ראובמב ןיקהבומ רתויה וידימלת

 אבא רב ןמש ברו אבא רב אייח 'ר ןכו

 ,אנינח 'רד .ידימלת ויה י"אל ואבשב
 ויהו ןנחוי 'ר תא םהימי לכ כ"חא ושמש
 ושמשמ היה ןורחאהו ,םיקהבומה וירימלת
 י"רל .םישומ היהש  ב"הס  ו"פ תבשב
 ,םכרעב תוכיראב ראובמו ,םילדנסה

 י"אל אבשכ ףא ףסוי רב אייח 'ר ןכו
 הימק | ותוא .וניצמ ודיב  ותרות איבה
 מא הסי ,ןולוח ...ןוהמ.: .תבשב,.ו"תד
 ,יטל ןיטיגכ י"רד הימק ברד אתתעמשל
 ;,הב .ןילהח

 .וירמאמ ירמואו וידימלת לכ
 תבש 2: ומ .ןיבוריעכ י"הא אבא /ר

 קיפ םירדד איה אבו אסיי זה .נ"פ

 הטבב םישררטבו ית לב"פ 3 ריזנ איה

 ,תומוקמ

 י"רא אבא רב .אייח 'רד הירב אבא 'ר
 יט כו בב קמ אב .2.גמ - .ת,(תוכרבב
 תומורת ,א"ה ה"פ יאמד ,:די הרומת ,:וע

 יפ תומכו זה - "פי. הבש = ,א"ה הפ

 ה א פע איה תיפ בב וה

 ד"פ ןירדהנסב ומשב אסי רב אבא 'ר
 ,י"רשב אסי 'ר אבא 'ר ל"צו ,ח"ה

 םושב וניצמ אל .לממ רב אבא 'ר
 א"ה א"פ הגיגחב ךא ומשב רמאיש טוקמ
 ,לאומשו ןנחוי 'ר ןיב תקולחמ ריכזמ

 ו ,תובותבב ירא בקי ךב אבא .יר

 המכב , ,ימלשוהבו  תל "ב מג .ךומינ
 ,תומוקמ

 אמוחנתכ ומשב אנהכ רב אבא 'ר
 ים ,קוב"פ .ר"ב,.,זדרבדמב , ,ידינומש
 כ ו ,.,ר-ריפ .רישהש | ,ח-א"פ .ר"מב
 ה ןקיפ ,םילהת ,'ךמנ דגם . ןי"ב"פ

 ד"פ ה"רכ ומשמ ןירסיקד אבא 'ר
 לקה

 לה  ,קהכומה ורימלת .היה .אבא .'ר
 נב המ וב יעז ןק .תבשב י?רד  הימק
 | ב .היבב "רד ,תימק ביתי | -ו"ה
 וכ הנש- רמא המ הטוסכ י"המ
 יל אשרפימ ידידל רמא ,:דמ ןיטינכ
 = ב וכ ךימיג .,זנ תובותבכ י"רר הינימ

 רמא ב"הס ב"פ םיחספ ימלשוריבו ,,ועק
 ריאמ חתפ ןנחוי 'ר ונל חתפ והבא 'ר
 וארקש דע י"ר לע ביבח היהו ,הרואכ
 הינדואב שח א"פו ,א"ה ב"פ תוכרבכ ינב
 כ מ ןכו 2 תכ ו"עב י"ר היל .ירואו
 המכבו ,די תוכרבכ י"רא והבא 'ר םימעפ
 ,וכרעב ראובמכ תומוקמ

 איבהו ,,ה תבש ,,זל תוכרבכ י"רא ןיבר
 ו רעב .האגבמב . .לבבל .ל"ה תלות
 תוחנמב י"רד הימשמ ןיבר חלש וניצמ
 | .: טמ ןילוח ,: זנ

 ק"ומכ י"רר הימק .ירפק ןמד אדא 'ר
 ר"פ ה"ר  ,ד"פס תוכרבכ ומשב רמא .,: כ
 ,ןוקה ה ;נ"פ: ק"גמבו ,ה"ר>ףופנ ,ה"ה

 | ,ומשב ןירסיקד ידיא 'ר
 .ג"ה ב"פ ש"עמכ ומשב אחא 'ר
 ₪. -.תבשכ "רבא: ,אבא רכ.. אחא. 'ר

 ,אבא רב אייח 'ר ל"צו
 וחנמ הל ן"עב גרא ח"בב ,אחא .'ה

 .: דע תובותכב י"רא בקעי רב אחא 'ר

 םיחספכ הימשמ,/ איוע בר רב אחא 'ר

 ,הדבפ"פ .ר"בכ ומשב וביא 'ר
 וכ וה :רכ,ובימלת .נרגנ הב ןפינא 'ר
 ,א"הס י"פ תובותככ ומשב הייחא 'ר
 | כ ,,בקעי .. הד ..הובא  ידיא 'ר

 וו ירו אפוי דחד כר יב רבה אוה

 ושקב



 נק

 ,:ה הגינחכ ןנברל שינעי אלש ושקב
 'ר וא יאעלא וא אליא וא יאעליא 'ר

 ןנחוי 'ר םשב םימעפ המכ  רמא אל
 ק"ב ור .ק"ומ = ,: אפ יבוש ה תרה
 יב ילנה ה .ןיבדע יח ,םיחבו ה
 ,תומוקמ המכבו ב"ה מ"פ םיאלכ

 ןיררהנסכ י"רא היכרב ןב יאעלא "'ר
 ,ס"קדו *"ע .תסרנל ה

 ,וראע"פ .ר"בב י"רשב יררנסכלא "ל
 .א"ךל אמוחנת

 ,,אמ ןיטיגכ י"רא האנ רופש ימא
 :טל תומביכ י"רא אבא רב יסא 'ר

 .ף"ירה תסרגל

 ןמגרותמה היה ארטוז רב אב 'ר
 ימלשוריכ ןיבה אלש תונושלב י"ר תבישיב
 ,י"פס םירדנ

 ,,טכ הרומתכ י"רא אהב
 ,ו"ה  .ה"פ  אשויפ משב קר נוף

 ,,אס ק"ב ",,גנ יםיהספכ ירא יבדבופל
 י"רא [ןיבא- ל"צ]  ייבא רב יבמ 5%

 הימק אנביתי הוה יביב ברו אנא ז"רא --
 ,! הכייהרטב "מ

 .ב"ה ח"פ תוכרבכ ""רשכ מומו בה
 .,אי ןיכרעכ י"רא יטוולב
 ,הכק ןילוחכ י"רא לדיג רב ןימינב 'ר

 ,יגנ תבשכ י"רא תפי רב ןימינב 'ר
 ,ה"ה ב"פ םיחספ ,.זע תובותכ ,,דנ םיחספ
 ראובמכ ודימלת היהו | ,אידְל א אמוחנת
 ,וברעב

 ,אידעירזת אמוהנתכ ומשב היכרב 'ר

 ,םזד"פ דו קו

 ;.הכ :הדנכו"הא . לן בד
 : ל :אמווכ :י"רא ןותמ 'רב יאתפוד "ר

 ,יאטסוי 'ר .ל"צו
 המכבו :ח 1 תבשכ .י"רא .ימיד בר

 תרות איבהל יתוחנהמ :היה ייכ תומוקמ
 ,י"אל. לבבמו לבבל י"א

 יז אע"פ ,ה"בכ ינרשב יאמורמ בה
 : דל ה"רכ .י"רא יארופיצ אנוה .בר

 ר"פס תוברב ימלשוריבו ם"קד תסרגל
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 תסרגלו ,..,י"רשב .. ןירופיצד ...אָבְור . ה"ר .,
 ןילוחב הבר יבר ןנחוי 'רל ארק ןיפחויה
 ,,אנ

 א"פ .הלרע ,, דב ..תרכךבתו יראת מב
 אב"חהא היירא :,גגוצמ ,..,ב ה מבו  ש
 אב"חרל .ןנחוו 'ר .ל"א הל ירמאו | .י"רא
 י"אל הלעש אנוה 'ר אוה ם"לבו ,ה"רלו
 ,ורר רדימלת היה"

 וכמפימל חצר ןנחוי 'ר : ,איעשוה = בר
 רעטצנ אל ל"א אתלמ אעייתסמ הוה אלו
 ,די..ןיררהנסכ .רמ

 ,יל" תורוכבכ;:'ודיטלת זיה :::ארימ/ר
 ,ךדיב שו :ב"ב;=י"ף= ל"א-+: ןוטיגפו
 אתעמש אהל ל"א ז"ר ,בנ ןישודיקבו
 ,ז תינעתי:הזמ ?תוכרפפ יי"תא :ן?ח -(ו"רה

 יה לק "ב

 :אע ןישודיקבו ,,גנ ז"עכ י"רא אריעו
 י"רמ טימתשמ אק הווה אריעזש רפופי

 ילואק הוה רח אמוי יתרב ביסנ ל"אד
 היבכרא אימד אמקרועל וטמ אחרואב
 ןתיירוא ל"א היל רבעמ אקו היפתכא י"רל
 ? ןרשכ אל ןיתנב ןרשכ

 ,ימ ןיבורועב .י"רד הימק ינת יאכז 'ר
 ,ארבל ינת קופ ל"א י"רו | ,:זע תומבי
 תומבי ,ז"פר תבשכ יאלבב י"ר  וארקו
 היה ת"פ

 ,א"ה ר"פ הליגמכ י"רשב אחבט יאכז
 תוכרב ,,גכ פיפב הי האיחא קודו ד

 .א"ה ח"פ תומבי ,ה"פר

 ,וכרע ןייע אביבח בר
 ,ה"חצ"פ :ר"ב .ומשב אונות .'ר
 תוכרבב  י"הא .ךנרפ "דדי .הילב הקומה

 ,,גס
 ,: זמ ןיבוריעכ י"רא ןיבא רב אייח "ר

 דפ ךומינ ',,אס רי 3 ,הלשמ
 י"ר .. .ימוק .יעב "אדא. רבי אה ל

 .תורשעמ שיר ימלשוריכ

 ךא ,זכ םיחספכ י"רא ישא רב אייח 'ר

 .אבא רב. אייח 'ר ל"צ םש

'ִ 
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 י"רד הימשמ חלש ה"רד הירב אייח 'ר
 ,.ול תוחנמכ

 הל .ו"עב י"ר םע קלוח ובלה 'ר
 ,: רל ה"רכ י"רא יארופיצ אנח 'ר
 רמא :דנ ןילוחב ,יארותפ אנח בר

 ינימ יעבו אחפנ רב יאק הוה יאנימ הליע
 יל קבש אלו הימקמ םקימל יעבו ירניד
 .'וכו ינב בש יל רמאו

 י"רא אבר רב ןנח בר
 ,ם"ט אוהש וכרע ןייעו

 דיקתשמ אק הוה (היננח וא) אנינח 'ר
 אתלמ אעייתסמ הוה אלו היכמסימל י"ר
 רמא ,.די ןירדהנפכ רמ רעטצנ אל ל"א
 .: דל תוחנמ ,: חנ תומביכ הימשמ

 ןיבוריעכ י"רמ לאש ףסוי רב אנינח 'ר
 הפ

 תוחנמכ י"רד הימק אתרימ אנינח 'ר
 אנינח 'ר ינת ,אל ,טכ הרומתבו | ,,חמ
 יעב ,מ תותירכבו ,י"רד הימק האתירמ
 חה והיסק

 ,יחאצת אמוחנתכ ומשב אקלש אנינח 'ר
 תומבי | ,,זיק םיחספכ י"רא אדפח בר

 יירד ההימשמ גבו תובמ וץב 1שייותב

 יח -תוכרבב
 ןנחוי 'רד ידימלת ןועמש 'רו הדוהי 'ר

 : וס ןישודיק ןכו : אכ תוכרבב אבומ ןכ
 הדוהי 'ר המה ם'ילבו ,י"רא ןועמש ר"א
 ,אבא רב ןועמש !רו יזפ ןב

 ,אל ה"רכ י"רא ידיא רב הדוהי בר
 רמהלבב ,ןשררה .היה ןמהנ רב הדוהי

 הופר הכותב "הס
 אמוחנתב ומשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר

 ,םיראשנ
 ר"פ ש"עמ ומשב יופ ןב הדוהי 'ר

 ,: גדא"ה א"פ הכוס ,ג"ה

 ונראב רבכ ינשה האישנ הדוהי 'ר
 ןושארה האישנ י"ר תריטפ רחאלש וכרעב
 תא קיוחהל | ותלכיב היה אל | ג"ר ונב
 אל אוה לבא דחי הרוההו תואישנה ןסר
 ינשה האישנ י"ר הנמתנשכו םימי ךיראה

 חגי תופרבכ

 ןנחוי 'ר

 היהש יאני 'ר ייחב דוע הז היה אישנל
 ןנחוי 'ר הארה זאו דואמ לודג ןקז וא
 שיר תויהל תלחות םוש ול ןיאש אישנהל
 הזו .ומוקמ תא ריכהל ךירצו אתביתמ
 ל"זו א"הס ח"פ ב"ב ימלשוריב שרופמ
 י"ך- לאע \ ןיבתי ןווה ןנחוי 'רו יאני 'ר
 ןנחוי 'ר ל"א -- תב לכו לאשו איישנ
 יעב ארבוג ןהא תיל ןמת ןמ אתיא
 ,אתיירואד הלימ עמשימ

 לע אישנה סעבשב ב"פר ןירדהנסבו
 תיבל אישנה אבשכו ונממ חרבו ל"ר
 ל"א ירמ תיל המל י"רל לאשו אדעו
 ונימי די ול רפחש ל"א אתיירואד ילימ
 ומצעב האישנ י"ר  ךלה זאו ל"ר אוה
 ליבשבש רובס תא המו ל"א ל"רו ואיצוהו
 זא ינמו ? תמאה רמולמ דחפא האריה
 שדחה ובצמו ומוקמ תא אישנה ריכה
 שרופמכ וימי לכ י"רל בישקמ דימלת היהו
 ווה ימא 'רל חלש האישנ י"רש ,כ ה"ר
 יונדמלמ היה י"ר לש וימי לכש ןיעדוי
 לע תדה רימעהל י"ר ןימיל דימת דמעו
 ו ח  ירמלחנ גירש  ,בנ הדנב הלית
 לזא ןידכ אלש תנאממ ןידב אדבוע דובע
 אשלב חלש אוהו נ"ירד הימק הרמא י"ר
 א"פש ב"פס ןירדהנסבו ,הוקפאו (ךלמה ליח)
 אקולחב ותארקל קפנו היבג י"ר קלס
 ארמעד ךקולח שובלו רוזח ל"א אנתיכד
 ,תוכיראב וכרע ןייעו ,ויפיב ךלמ םושמ

 ר"ב ,ה"ה ב"פ ןישודיקב ומשב ןדוי 'ר

 ,רומא פ"ר ר"קיו ,דרבל"פ
 האפכ ומשב אירמ רב ןנחוי 'ר

 ,:/ברא"פר
 וחלה 7 תויהל  .דוע \ הכז הנוי 'ר

 אמויכ י"ר ינפל בשיו ,,ל תורוכב שרופמכ
 ,וזנ מ"בכ הימשמ רמא ,א"ה א"פ

 ,טצ םיחכזכ י"רא ןותמ רב יאטסוי 'ר

 ,: ל אויב יליצי ןכו
 י"רל לאש (הנוי 'וד וריבח) יסוי 'ר

 ,ש"ע .,גל תוכרבכ ןודיצב
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 ג"פ תוכרבכ ומשב יסוי ןב יסוי 'ר
 ,א"ה א"פ ןיטיג  ,ר"הס

 ,גיררל"פ ר"פכ ומשב וביא רב יסוי 'ר
 .ה"פר םיאלככ ומשב אנימז רב יסוי 'ר
 ןירדהנסכ י"ר היכמס אנינח רב יסוי 'ר
 הליעמב היסלקו -- י"רד  הימק ינת ;: ל
 ןתוקלחמ ,: גמ ןישוזויק י"רל .ביתוא ,,זט
 ..טל ק"ב ,:חכ ריזנ ,,דפ תובותכ

 ןנחוי 'ר ודיפפה איחלממ יסוי 'ר
 ,זולדא"פ ר"כיאב

 ר"פ תוכרבכ ומשב  אניידצ יסוי 'ר
 לה

 ..זלק ק"בכ י"רא ףסוי בר

 ; םנ תוכרבכ י"רא אבא רב ףסוי 'ר
 'ר םשב יביא .רב .יפוי 'ר .2ידדל"פ בו
 ,ןנחוו

 ,: טל ןיטיגכ י"רא אמח רב ףסוי בר
 תומביכ ומשב לאעמשי רב יאני 'ר

 ,ולחא"ה ח"פ
 ז"פ תוכרבכ ומשב אחא רב בקעי 'ר

 א"ה ..ג"פ . הבוס ..,""ה א"פ תבע יח

 ,ו"ה א"פ תומבי
 יל אשרפימ ידידל רמא י"רא בקעי 'ר

 הינימ תיעמש ,,5  ןיבוריעכ י"רד הינימ
 תבש י"רא בקעי 'ר ,: גנ ןישודיקכ י"רד

 ,וכרעב ראובמכ תומוקמ המכבו ,,אפ
 ,ינק .תבשכ י"א :ידיא רב כסעו

 'רו = ,וזנ ןילוח + כנ ז"ע ומ ןובומשע
 ב"פ תוכרבכ הילע, ךימתסמ היה ןנחוי
 ,וכרע ןייעו : בידא"ה

 תומביב .י"ר  ימוק אילבנ  בקעו :'ר
 .ב"ה ח"פ

 המכבו : הל תוכרבכ י"רא קחצי 'ר
 ,וכרעב ראובמכ תומוקמ

 .:ז ז"עב י"רא וכע רפכ שיא קחצי 'ר |
 ןנחוי 'ר םשב * בישילא רב קחצי 'ר

 בותכ היהש ס"מ אוהו ןיסחויב אבומ ןכ
 'ר הזמ השענו הנוי 'ר אוהו י"ר םשב

 ,ןנחוי

 9 ןנחוי

 י"רל ריפסה רזעלא ןב קחצי 'ר
 ,:הכ ק"ומב

 ומשב הבותכ אייח 'רד הירב קחצי 'ר
 ,גי"הס גי"פ תומביכ

 יאמרכ י"רל לאש יילבט רב קחצי 'ר
 ,א"הס ב"פ

 ,:המ תבשכ י"רא ףסוי רב קחצי 'ר
 ארבוע רפסי : דס תומביבו ,תומוקמ המכבו
 ,י"רד הימק הוה

 הימשמ אירוג רב בקעי רב קחצי 'ר
 ,,ומ תובותכ ,,חי ק"ומ ,,בס ןיבוריעכ

 י"רב .ךספימ הוה \ 3תמ הב קחצי
 ,אי"יחי ך"פ יזיעב

 א"פ הציבכ י"רל לאש הבהיד קחצי 'ר
 ,ט"ה

 י"רד הימקל אתא אחפנ קחצי 'ר
 הב מ"בב

 ריכיאב . .י"ר.,םע ...האקסב .קחלו ים
 ,!לחא"פ

 ,,אנ תוכרבכ הימשמ האסקסק קחצי 'ר

 םשב ארקנ :מ א"ה ו"פ םש ימלשוריבו
 .ירמ רב קחצי 'ר

 אמויבו ,: נס תבשכ י"רא הימרי 'ר

 'ר ל"א -- י"ר םשב הימרי 'ר א"ה א"פ
 .לאשנ אלא רמא אלו יתייה ךמע הנוי
 ,וכרעב ןייעו

 תובותבכ י"רא .(ב אבא רב היפרי ה

 .ובדרבדמב אמוחנת .,: גכ ..הדנ .,,איק
 תובותב ,: הפ תבשב י"רא (ג אנהכ בר

 ,: הליוס
 זמ ה"רכ י"רא יאדפסורכ 'ר
 הבוסכ ושרדמ תיבב ןשרד היה יול 'ר

 ,הדבשיו אמוחנתכ ומשב רמא ,ה"פר

 ,יחאצת
 ,.ב אמויכ י"רא ידיא רב איסחמ 'ר
 וטצ תבשכ י"ר יעב רמא אשימ 'ר

 ,ג"ה ב"פ ש"עמכ .ומשב םחנמ "ה

 ,אכ .תוחנמכ י"רמ עב א ניר

 ,,מ תוברבכ י"רא למ כ

 בר
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 וכ רד הרב הרה הרב רט בר
 .הכ תוכרפב יה םשב אבא'רב

 אוהו ריתפב אכומ ןכ דמשב םונידמ" ר

 ,םכ"שרה ."יפ יפל הנ ב"במ
 ,ה"בפיפ ר"בכומשב "ייטנירב ןושפ 'ף
 יריב ןנתוי 'ר  ,הבפ רכב" הסט ד

 ל"צו פ"מ אוהו ט"פר  םיאלכב אוה ןכ
 וה םשב הסויה םשבי :םיב /התיפ 'ר

 ימוק יעב | אליא 'רד הוחא םוחנ 'ר
 ;ם"הפס ה"פ. הצובפ .יי"ר

 הימשמ שרד ןמחנ בר
 ,: ומק

 ,:הס תבשב י"רא איעשוא רב ןמחנ בר
 תבשב י"רמ .יעב איעשוא רב ןתנ בר

 ,:אפ םש הבר ארבג י"ר תא ארקו ,: בק
 :,הכ תוכרבב "דא ,יבומ הב .ןתנ בר
 ,א"הס ר"פ םיחספכ ומשב ןומיס 'ר

 ,ה"ה דיפ םיבב .לצ כו
 תומביכ והייורת ירמאד ןנחוי 'רו 'איבס

 ,םכח םש אוהש עמשמו ,זט

 חב 2 אב הל תוברבכ . י"רא אלול
 .בכ םירדנבו ,,טע ,טל ןיטיג ,,זע תומבי
 ,וכרע ןייעו י"רד הימקל אתא

 ןיב ואיבמ ד"הפב | ,ןשיממ אבקוע בר
 רמאש אצמש ןעי אוהו | ,י"רד ירימלה
 ,י"רב \ ריבענ נא" 1דל  תבש" ישא ברל
 בר ןמזב תמאב היהש הנגש אוה לבא
 .ישא

 ,ה תציפ ריבכ ומשש הידוע "ר
 םיחבובו ,: אי ּתועובשכ י"רא םרמע בר

 .קחצי רב םרמע בר אתיא 1
 םיחספבד ה הב תוברבב "י"רא :תרפ יה

 .הל יזייע ' ,.רס תיבות במ אוק
 ,טלה ביפ ןלרדהנסכ רמשבי פח

 ,איה ביפ ,םופרבכ | משב  םחנפ "ד
 ,אדןנחתאו אמוחנת

 אמוחנתכ ומשב אמח רב ןהכה םחנפ 'ר
 ,מדאראו

 כל הכוס רי תבשכ = רא 'ךנרפ
 ..מ ק"ומ

 תבשכ = י"רד

 ווי יה

 ,בדר"פ .ר"קיוכ ומשב אפצירק 'ר
 , ומ. ב"בכ. ו"הא .יכה. רמא .אבר

 ,,טי- תבשָּכ  י"רא אנניח רב אבר

 הברד יהוחא וחלש ,איק תובותכב הבר
 בר ךל שיו -- י"אב הרות .רומלל אביש
 ןמזל י"אל הלעש עמשמו ,ןנחוי 'ר ונמו
 הברל אדספח בר ל"אש ,טנ םירדנכ רצק
 ןיבוריעבו ,ךבר ןנחוו 'רלו ךל תייצ ןאמ
 היה הברש .ובתכ אנפקרק הד"ותב : בכ
 ,:הע ב"בב י"רא הבר .וניצמ ןכו ,ודימלת
 ,: זכ ז"ע | ,(םימעפ 'גי) : דק ,דק ןירדהנס
 ,: זט תוכמ

 ווב י"רמ יעב הנעה 'רב הבר
 | הק ב"כ 7 ,אצ  םיחטפב "י"רא = + םנ
 א"פ תומורת ימלשוריבו ,.אל ןיררהנס
 = ב 3 תועובש ,ז"ה ו"פ ןיבוריע ,ר"ה

 ,י"ר םשב אנוח רב אבא םשב

 כ ב תוכרכב רמא אנה רב רב הבר
 תוריפ לכימל | ,י"רד הירתב ןנילוא הוה
 תוברבכ ד"רא ח"בבר  ,,דמ םש רסוניג
 ,וכרעב ראובמכ תומוקמ המכבו :גי

 קוטב ירא יכה רמא ירמ רב הבר
 .,אק ןירדהנס ,: חכ

 [ ור בכ י"רמ יעב ןתנ ךב הבר
 ,: אל ה"רכ י"רא אלוע רב הבר
 הימק אטיג יתייא ארסח בר רב ןיבר
 ו נד

 .,אפ אמויכ י"רא .יבזיש בר

 הגיגחכ ומשב חתרמת רפכד אליש בר
 תה ג"פ

 תבשכ ומשמ ידיא ברד הירב אשיש בר
 ,: ומק

 אוהש הארנו ,ומ הדנ י"רא לאומש בר
 :גכ הליגמ רמאש אבא רב לאומש בר
 ,י"רד הימק | אנמיאק הוה ןיאיגס ןינמז
 ,,ול ז"ע ,: אנ ריזנכ י"רא

 ,:זל תבשכ י"רא הדוהי רב לאומש בר
 ןירדהנס ,,מ : גכ ,זמ ןיטיג ,:הנ תומבי
 אל

 בר



 07 ןנחוי 'ר
 ו

 תוכרבכ ונמזב קחצי ברב לאומש בר
 .א"הס ג"פ

 אתאש רפוסי : בס םיחספב יאלמש 'ר
 רפס למ .ינתינ ל"א "ןנהו* רה חלל
 ןתנוי 'רד הימקל אתא ל"צ ךא ,ןיסחוי
 ,וכרעב ראובמכ

 תוכרבכ י"רא ינמחנ רב לאומש בר
 .וכרע ןייעו :מ

 י"רש ,די ןירדהנסב זוריז ןב ןועמש 'ר
 .היבמסמל רעטצמ היה

 י"רד הימק ביתי םיקילא ןב ןועמש 'ר
 ארקנ א"פר הלרע ימלשוריבו .: ל ןיררהנס
 .י"ר ימוק יעב םיקי ןב ש"ר

 י"ךמ לאש רוצ ןמד בקעי ןב ןועמש 'ר
 ,,גל תוכרבכ

 ..בל הליגמכ י"רא היטפש 'ר
 .זל תבשב י"רא תשש בר
 ,: טל תבשכ י"רא םוחנת 'ר
 א"פ תבשכ ומשב אייח רב םוחנת 'ר

 .ר"ה
 תורשעמכ ומשב ןוירמ רב םוחנת 'ר

 :ב"ה א"פ

 י"ר ,אל ז"עב דוורפ ןמד םוחנת 'ר
 ,םוחנת 'ר היל ינתו דורפל עלקיא

 .ןנחוי ירא תוכלה
 יכ תונמלמ ובר | וירמאמו  ויתוכלה

 ,ימלשוריו ילבב ם"שה לכב םיאלמ המה
 רכזנ אלש ארמגב איגוס ךל ןיא טעמכו
 טעמכ אוה ותוקלחמ לעבו  ,ןנחוי 'ר הב
 ,א"ר וא לב"שר וסיג דימה

 י"ע לבב תובישיל ואבוה  ויתוכלהו
 ימיד ברו = ,ןיבר ,ח"בברו אלוע .יתוחנה
 דומלתה לבא .םכרעב שרופמכ םהירבחו
 ומכו | ,ולש ולוכ טעמכ אוה | ימלשורו
 'רו הימרי 'רו הבר םגש ליעל ונאבהש
 ייבא ימי ףופבו  ,ונממ לבקל וכז הנוי
 ןכלו ,י"א תובישי לכ וברחנ .רבכ אברו
 ירחא ופסותנ דחא רוד ימכח תופסוה ךא
 הנוי 'ר לש נב ינמ 'ר לש רוד הזו י"ר

 םוימ .ורבגתה | תוריזגהש ןעיו = ,וירבחו
 ללכשל רשוכה תעש םהל היה אל םויל
 םע ושע רשאכ ימלשוריה תא תופילו
 אתביתמב ודמלש ןושלב רייתשנו ,ילבבה
 וניתובר ולחנ תמאה ןכלו  ,י"רד יתבר
 ומכ הזו ימלשוריה רביח | ןנחוי "רש
 היהש ומכמ הנתשנ אלש ןעי ונרמאש
 כ"חאו תופסוהה דבלמ ותבישיב דמלנ
 םהל היה אלו י"א תובישי לכ וברחנ
 ,ילבבהב ורדסלו וללכשל רשוכה תעש
 מ"מ ורדס ישא ברש ףא ילבבב ןכ ומכו
 לבא ,יארובס ןנבר רוד דע וילע ףסותינ
 כ"כ דירומ אלו הלעמ אל תופסוההש ןעי
 ,ישא בר ש"ע ארקנ ןכל

 מ"יר רמאי 109 רצ ח"מרת םרכהבו
 רדסמה | ןנחוי 'רש שדח רבד | אנהכ
 לכו ,אירמ רב ןנחוי 'ר אוה ימלשוריה
 ,ןוימדו חור המה .וירבד

 ויתוכלה לכ תא איבהל ונל רתומלו
 םוש ילב יאדמ רתוי ךיראי יכ םיברה
 וכררש שדוקב וכרד ךא איבנו תלעות
 קדקדל םינושארה םיארומאה לככ היה
 .םירוב לע םדימעהלו אתיירבב וא הנשמב
 ןבל | ,גנ ןיבוריע ותונתונע בורב רמאו
 םינורחא ,םלוא לש וחתפכ םינושאר לש
 טחמ בקנ אלמכ ונאו לכיה לש וחתפכ
 ,תיקדיס

 ירת אבילא הנשמה בשיל וכרד היהו
 רמא רשאכ אמעט דחב תויהל ךא יאנת
 אבילא רקבב יל םגרתמד ןאמ :זב ןיבוריע
 יל םנרתמד ןאמ ,אמ יט"בו ,.לבטב  ןבד
 הינאמ אנליבומ אנת דחד אבילא תויבח
 לע הנשמט ושקהשכו ,אתוסמ יבל הירתב
 המישה תפלחומ רמול וכרד היה הנשמ
 םיחספ ,,טצ ןיבוריע ,:טמ : זי תוכרבכ
 ,יהק תומבו ה ₪ ג הצב =
 ,ד"ה ,ב"פ .ןיבוריע ,ה"ה בם תחבורת

 'ףב י"ר  ודימלתל ,ךמא | כ תומכיו
 י"שרפו) ןאנש ימ עדוי יניא תויחא אנינח
 יפמ הלבקב ול היה ןכש (הנשמ הנוא וז

 ויתובר
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 הניא לבא הנשמב הבתכנש ףאש ויתובר
 המוקממ הזז אל הנשמו. רמא לבא ,רקיע
 בל ,ןולוחב

 םתסכ ,הכלהש .לורנ ללב ,ןתג  אוהו
 תומוקמה לכ ןמסנ םשו ,ומ תבשכ הנשמ
 ,ס"שב אצמנה

 הנשש םוקמ לב רמאו ללכ ןתנ ןכו
 ברעמ ץוח ותומכ הכלה וניתנשמב גב"שר
 ,נ"שו ,חל ןיטיגכ הנורחא היארו | ןודיצו
 הפלה הדוהג ,'הו ,מ"ר..: ומ ..ןיבוריע. רמאו
 תב הבקה .וסוי..רו-.הדוהג,.ר. ,הרוהי רב
 הקו רכ -תבלהנטפלמ הג מזה .לצאו ים
 .ל- הוחגמבו .ו"רכ .הבלה ש"רו הרוהי 'ר
 מ"ותו ןכופמב ירושה ש"רכ הכלה 'רמא
 ,יאמד לש

 םוקמ,אצמ 65, דצי .נ"ת ,ד"וה ,,רפסבו
 הגה .,םמ לוג .ןנחונ, 'ר. לע ..לפנתהל
 הארנ בל םושב הז והשעמב ןנובתנ םא,,
 ותנשמ ררפב יבר תבשחמ טומל ןתנ יכ"
 וניאר .רבכ .,הב דוסיה דע .התוא הרעו,
 וריכזהב ונוצרו יבר ץפח יכ ונחכונו תאו,
 ךא התיה דיחיו דיחי לכ ירבד ותנשמב,
 תא רחא רודב ד"ב הארי םאש -- תאו,

 לוכיש .ונמזל םיתואנש ריחיה ירבד,,
 דיב הערבהה הנתינ ןכבו םהילע ךומסל,
 אט לסבל הא .םמייקל .ר"בו  .ד"ב לכו
 'ך שיערה תאזה הנוכה םלואו ,םנוא,
 ובשחנ --- םיללכה *"ע יכ ויללכב ץנחוי
 ."רובעי אלו קחל,,

 הכלה רמא י"רש 9 הרעהב םש איבמו
 .ד"פ תומבי  ימלשורי ןייצמו וירבחמ יברכ
 ןושל הז יכ .וירבדב שי  םיתועמ המכו
 הנשש מ"כ י"רא ,ד"פס םש :ימלשוריה
 ובור ול שרפיש דע ןנברד תוינשמ םתס
 איה םיבר תעד הנשמה םתס יברש מ"בש ונויה)

 לב"שרו (יאדיחי תעד אוהש ובר ול שרפוש דע

 שרפיש דע מ"רד תוינשמ םתס לכ רמא
 לבישרד אל ז"ר .ן"ע  רמשה | ,ובור "ול
 םתס בור ימח וד אלא (ןנחוי 'רלע) גילפ
 םכהה אצמ ןכיה "א (כ"רד .תוינשמ

| 

 נחה

 וירבחמ יברכ הכלהש רמא י"רש הזה
 לע קלוח יברש אצמנש מ"כב אברדאו
 ,וכרעב ראובמכ יברב הכלה ןיא םימכח
 ואל וירבחמ יברכ הכלה וניצמש ללכהו
 ש וכו ,יהו\.בקעי 'ר ךא .הרמא ןנחוי 'ר
 רמאמהו ,:וומ ןיבוריע שרופמכ הז ורמא
 ןיריכזמ המל ה"מ א"פ תוידעב אבומה
 ושוריפ ונראב רבכ ,'וכו דיחיה ירבד
 ,יתימאה

 הס ירי לש" וכרד ' ,וניונעל - רוזחנ
 ,: הנ ןישודיק ,: זק תובותככ י"ר הב יהת
 ב 7 תורופב | טל "ב" = ,,גיק ק"ב
 "4: ,נ ןורדהנפ י"רד הימופב אלגרמ
 תינעתכ ךקוספ יל קוספ ,,דע ב"ב יעתשמ
 אכיל ,מ תינעת רמאו ,: הצ ןילוח ,,מ
 .אתיירואב אזימר אלד ידימ

 .תורקיה ויתודמ

 שלחנש דע כ"כ הלדג הרותב ותדרמתה
 םויה לכ ןילפתב ךליל לוכי היה אלו הזמ
 אמויכ .ונממ םירחא ודמלי ןפ ארייתהו
 ןוגכ םשה לוליח ימד יכיה רמאש | ,ופ
 אלבו הרות אלב תומא 'ד אניגסמד אנא
 יתסרגב יתשלחנש ןיעדוי לבה ןיאו) ןילפה

 שרופמ ןכו ,(י"שר ,ת"תמ לטבהל ינמיה ןידמלו

 הוהד ףרוחבש ג"ה ב"פ תוכרב ימלשוריב
 ץיקבו  ,ןילפת 'ב שיבל הוה הישיר קוח
 אלא שיבל הוה אל הישיר קזח הוה אלד
 אל י"רר איבמ ותמש ימ 'פב הנוי וניברו) ,דיד
 ,(אחספל אחספ ןמ קר ןילפת חינמ היה

 ינזחא א"פ י"ראש : גפ אמוי וניצמ ןכו

 יתמייקו הנאת לש החרזמל יתצרו םומלוב
 ורמאדבו) ,הילעב היחת המכחה ימצעב
 לכו שבד ותוא ןיליבאמ פומלוב וזחאש ימ םש
 ,(םדא לש ויניע רואמ ןיריאמש הקיתמ ינימ

 וזחא א"פש ה"ה ה"פ םש ימלשוריבו
 ,וינפל היהש המ לכ לכאו םומלוב

 הרעהב 96 רצ ג"חב ו"האר . חה"רהו
 רבד לכאש רמאו וילע רקש איצוה 'ול
 אל םשו ז"ד איצוה ןיאמ לבא  ,רוסיא
 ,וינפל היהש המ לכ לכאש ךא | רכזנ

 םגו



 ןנחוי 'ר

 שרופמ ןידה אלה וירבדכ רמאנ םא םגו
 וליפא ותוא ןיליכאמש ,גפ אמוי הנשמב
 .םיאמט םירבד

 אמויכ (םינש ילוח) אנריפצב שח היה ןכו

 ,ד"ה די"פ תבש ימלשוריו ,חכ ז"עו ,דפ
 חתוכמ קייר היהש תעדה ינינאמ היהו
 טיבה אל אוה לבא ,:המק תבשכ ילבבה
 ורמאש הזו הרותב למעו ותושלח לע
 ארפס םייסמ הוה יכ י"ר .זי  תוכרב
 הרותב לדגש ימ ירשא --- יכה רמא בויאד
 ורצויל חור תחנ השועו הרותב ולמעו
 ,ט"שב רטפנו בומ םשב לדגו

 םירקיה וירמאממ הלפת ינינעב ותוריהז
 ךמוסה הז בה"וע ןב והזיא : ד תוכרב
 הב"קהש העשב :ו םשו ,הלפתל הלואג
 דימ הרשע הב אצמ אלו נ"כהבב אב
 לטונו הנפנה לכ ,ומ םש | ,סעוכ אוה
 ללפתמו ש"ק ארוקו ןילפת חינמו וידו
 בירקהו חבזמ הנב ולאכ כ"הע הלעמ
 ללפתיש יאולו רמא ,אכ םשו ,ןברק וילע
 םדאל ול רופא :חכ םשו ,םויה לכ םדא
 ,אס םשו ,רובצה תלפתל ותלפת םידקיש
 העשב נ"כהב ירוחא אלו ז"ע ירוחא
 ,ןיללפתמ רובצהש

 לודגה תיבה תאו שרד ,זכ הליגמבו
 ימלשוריבו ,הלפת וב ןילדגמש | םוקמ
 ללפתהל םדא ךירצ רמא א"ה ה"פ תוכרב
 ודומלת עגיה .הלפתל דחוימש םוקמב
 תוכרבו ,חכשמ אוה הרהמב אל נ"כהבב
 רמאו המת לבבב יבס אכיא ל"אשב ,ח
 ימדקמ ל"אד ןויכ ביתב המדאה לע --
 ינהאד ונייה ,רמא אתשנכ יבל יכשחמו
 ללפתמ היהש הרקיה ותלפת ,זט םשו ,והל
 םיפתו ונתשבב ץיצתש ר"הי היתולצ רתב
 ךינפל אבתו -- ךימחרב שבלתתו ונתערב
 ,ךיתונתונעו ךבוט תדמ

 הצק םורמ דע התלע לארשיל ותבהא
 י"ךל ורפסש :גס תומבי רפוסי רשאכ
 אגש לבבל (ירובא המוא םש) ירבח ותאש

 .(רעצ .בורמ לפנו ףפב) לפנ
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 ורמאממ ויתובר דגנ הלודגה ותונתונע
 טחמ בקנ אלמכ ונאו ,גנ ןיבוריע רמאש
 ב"ה ב"פ םירוכב ימלשוריבו ,תיקדיס
 אנא ,רמא רתא דחל לזא א"פש רפוסי
 היל לאש בס דח אתא אכהד יאזע ןב
 זא ינמו ,אכהמ יאזע ןב לזא רמא --
 השעמה רפוסי רשאכו ותותוע  ריכה
 כ"ר תא בר חלששכ זיק ק"בב אלפנה
 י"רל השקי אלש והוצו ןנחוי 'רל ודימלת
 ירא י"ךל ל"ר ל"א םשל אבשבו ןינש 'ז
 ,רחמלד אתביתמב רמ ןייעל לבבמ הלע
 י"רד הימק אמק ארדב הובתוא רחמל
 ל"ךל ל"א -- ישקא אלו אתהעמש רמא
 (אנהב בר) רמא ,לעוש השענ תרמאש ירא
 * ףוליח ווהל ירד 'ז ינהד אוער אהי
 רדהנ ל"א היערכא םק ,בר ל"אר ןינש
 הישקאו אתתעמש רמא ,אשירב רמ
 עבשא בשוי היה י"רו ,אמק ארדב הימקוא
 ןנחוי 'ר ביתיד רע -- היל יפלש יקרתסב
 תובנו הוה. אבס" רבני ד"ר אשאל לע
 הייזחאו יניע יל ולד ל"א תולודנ ויה ויניע
 דלונ יב םיעבשל בורק ןנחוי 'ר זא היה תמאבו)
 רטפנש בר ימי ףוסב היה הזו תורטשל ץ"ת

 אפסכד אתלחכמב היל ולד (תורטשל ח"נקת
 ךייחמק ךוחא רבס היאוופש היטרפר אזח
 כ"חא ךא ,הישפנ חנו היתעד שלח היב
 ,הימקואו ימחר יעבו תמאה ול עדותנ
 לאשו ,הצר אלו ולצא ראשיש ושקבו
 רמוא היהו ,היל הוהד אקיפס לכ ונממ
 הוותתש) אוה ןוהלד + ירמא ןוכלד י"ר
 .(איה לבבב

 'ר ינדמל הפי דימה רמול שוב אלו
 ןירדהנס ,ו"ה בי"פ תומבי ימלשוריכ רזעלא
 ןבל יתיאר רמא : בע תומביבו ,ח"ה ג"פ
 ,הרובגה יפמ השמב שרודו בשויש תדפ

 יאמראד יבס ימקמ וליפא םק היהו
 ינהד והיילע ודע יקתפרה המכ רמא הוהו
 ..גל .ןישודיקכ

 תובותכ ימלשוריכ בוט גזמ לעב היהו
 הוהר לכל . ר"ה תי קים דס וב
 ,ורבעל ןתונ היה לכא

 ותפקשה
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 םירקיה וירבדמ םלועה תויוהב ותפקשה
 ךותב .ןמוא ידרג ול שיש ימ :טכ מ"ב
 ול חינהש ימ ,םוי לכב ותוסכ רעני ותיב
 שמתשי ןדבאל הצורו הברה תועמ ויבא
 ךמא .?בק ,ןיררהנסבו = .'ובו תיכובו לבב
 ר"בו ,ילצו ךרק ץוק ליז .דיקי ךדקומדא
 ,ללמי היל שיגרד ח-בל"פ

 וינבו ותשאו וייח ימיב תוארקמ

 היתיטבו

 ול וחינה ויתובאש ליעל ונרמא רשאכ
 לוכיש ידכ ןרכמ אוה ךא הברה תואלחנ
 הצרש דע כ"כ ינעהו ,הרותב קוסעל
 קחוד יח היחו ,רוחסל אפליא םע ךליל
 אב"חרש ז-ה"פ ר"שהש שרופמכ וימי לכ
 אלד אנא יכב ול רמאו הכב ודימלת
 ול הנע אוה לבא םולכ ךיתוביסל תקבש
 ,רתויב וילע הביבח הרותהש

 אוה ךא םינב הרשע ול הדלי ותשאו
 י"רש : ה תוכרב שרופמכ םלדגל הכז אל
 אוהד הייזח ודימלת א"ר תא רקבל ךלה
 ינוזמ םושמ יא -- תיכב אק יאמא ל"א יכב
 יאו תונחלש יתשל הכוז םדא לכ אל
 ,ריב הארישעד אמרג ןיד ינב םושמ
 י"שר .ול תמש ירישעה ןב לש םצע אשונ היהש)
 יאה וניברו ארירש וניברש םש איבמ ןואג נהרו

 לפנ ןהבש ירישעהו םינב הרשע רבק י"רש ושריפ
 הנטק עבצא לש םצע י"ר לטנו תחתור הרוי ךותל
 דך"או .םירהא הב םחנמ היהו ןידסב הררצו ולש

 לבבל ורגישו הנתמ 'ר םשב דהא ןב ול ראשנש
 דעו תיב ירפסב ןייעו ,לאומש ינפל הרות דמלו

 עמשמ ,זטק ב"במו ,(אמרג ןיד ךרע םימכחל

 ,םירכז םינב ול ויה אלש
 ןישודיקכ ול ויה תונבש וניצמ לבא

 אתנב ןרשכ אתיירוא אריעזל רמאש :אע
 .ותב תא אשי אריעזש הצרש + ןרשכ אל
 תעשבש ו"ה ז"פ ןיטיג ימלשוריב וניצמ ןכו
 ובתכי ושדקתישב ויתונבל הוצ ותריטפ
 .ןופמס

 אשנ ותונקז תעלש רמול דואמ בורקו
 רמאש הזו ,תונב ול הדילוהו תרחא השא

 ןנחוי .'ר

 ינוריחה ןה ןה | .ע ןיטיג | ,,איק תבש
 ,יתורענל

 ריפקהש וניצמדכ ןדפק ועבטמ היהו
 תוכרבכ ומשב רמא אלש ודימלת א"ר לע
 ק"בכ אנהכ בר לע דיפקה ןכו ,א"ה ב"פ
 ללקש ח"פס תומורת ימלשוריבו = ,,זיק
 י"ך שרד א"פש ,הע ב"בו ,ןינלזגהל
 תובוט םינבא | איבהל הב"קה דיתעש
 -- םישלש לע םישלש םהש תוילגרמו
 -- אקיר ל"א --- דימלת ותוא וילע גלגל
 ,תומצע לש לג השענו וב ויניע אשנ
 רשא ארונו לודג רספה ידיל ואיבה הזו
 מ"ב רפוסי רשאכ ז"יע רטפנו לבאתה
 ויפמ הקרזנו ל"רו י"ר וקלחנ א"פש ,דפ
 עדי היתויטסלב האטסל רמול ל"ר לע
 ךל יאנהא ל"א +יל תינהא המו ל"א
 שלח ,הניכשה יפנכ תחת ךניברקאד
 היתחא יאתא ל"ר שלח ,י"רד היתער
 השע -- ונב ליבשב השע ל"א איכב אק
 ,ל"רד הישפנ חנו -- ותונמלא ליבשב
 .אבומ הירתב י"ר רעטצמ אק הוהו
 ףירח היהש תרפ ןב א"ר תא ןנבר ואיבהו
 תא ול רמאו היתעד חנ אל לבא ,לודג
 ערקו | ליזא אק | הוה -- + אשיקל רבכ
 רב תא אכיה רמאו יכב אקו הינאמ
 אק הוהו אשיקל רב תא אביה אשיקל
 ןנבר ועב הינימ היתער ףשר דע חווצ
 ,הישפנ חנו הילע ימחר

 ורמאש המ םירפסב לפנ ןטק תועטו
 וניצמ יכ ןעי ,איכב אקו "היתחא , תאבש
 ןנחוי 'ר היחכשא ,ט תינעתב שרופמ
 ךקופפ יל אמיא היל רמא ל"רד אקוניל
 ביתיד ל"רד אקוניל היחכשא ותו 'וכו
 אקו י"ר ביתי 'וכו םדא תלוא רמאו
 אל ימ אה וטא אקוניה ל"א -- המתמ
 הימיא איתא היב אזחו היניע לד -- יזימר
 אלדר הימקמ את היל הרמא | היתקיפא
 עורי רבכ המ .ךובאל דבערב .ךל .דבעיל
 םע תימואת וא התיה ןנחוי 'ר תוחאש
 ותמ י"רל יכ םימיל ונטמ הנקו וא היחא

 ויבא



 1 ןנחוי 'ר

 י"רש עודי הזו ,ודלוה םויב ומאו ויבא
 רשאכו הנש האממ רתוי םימי ךיראה
 ךיאו אקוני ל"רל היה ךיא כ"א ראבנ
 לע םחריש ונממ שקבל ותוחא האב
 ,רפ מ"בבש קפס םוש ילב ךא ,םימותיה
 תמאגו ,היתותא ל"צ היתתחא תחה
 השא אשנ ל"רו התמ רבכ י"ר תוחא
 ,םינב ול הדליו הריעצ השא תרחא
 .םימותי םינטק םינב חינה ל"ר רטפנשכו
 יאתא, י"במ איבמ ס"קרב יתאצמ ןכו
 ךאו הזל ןיכירצ ונא ןיא לבא "והתיבד
 הזו ת"יח ז"יע השענו וי"תה לגר ךתחנ
 ,רורב

 א"פ הליגמ ימלשורימ הארנש יפכו
 הצחמו םינש 'ג ל"ר רחא יח י"רש א"יהר
 אדעו תיבל ךלה אל י"רש םש ורמאש
 (ל"ר תמש רעצה ךותמ הזו) הצחמו םינש ''ג

 ימחו ,רזעלא 'ר הבישיב שירה היה זאו
 היה ןכו דרי יניס רחמל אמלחב א"ר
 ,םהל שררו י"ר אבש

 .םיכוראה וייח ,תונש
 דלונ י"רש ליעל .ונרמא רבכ רשאכ

 ךרעל רפי ותבישיו ,תורטשל ץ"ת ךרעל
 ,םישמחל בורק היהשב תורטשל טלקת
 ב"פ ג"ח ותרגאב ןואג ארירש וניברו
 ןנירמאו ה"רד ינשב רמפנ י"רש דיעי

 'ר תמ ץקת תנשבו ,הנש 'פ י"ר ךלמש
 ר"הוד לעב ןואגה הזב ךיראה רבכו ,ןנחוי
 ,וניבר ירבדב ולפנ םינטק םיתועט ינשש
 ךלמש רמול ןפוא םושב רשפא יאש (א
 י"ר םייחב היה זא יכ ןעי הנש םינומש

 בר םגו םיאנתה ירבח לכו ןושארה האישנ
 תנשב לבבל ךלה בר יכ י"אב זא היה
 הנש 'פ תחת ל"צ ךאו ,תורטשל לקה
 טמשנו טצקת רטפנש ל"צ ןכו הנש 'ם
 דסיש םוימ ןוכמ שממ הזו ,ם"טב ת"יטה
 םדוק םינש 'גי טלקת תנשב ותבישי
 ונראב רשאכ היעשוא 'ר ובר  רימפ
 הזו ,הנש םישש םהו םצקת דע ,ליעל
 דחאמ יכו ,חפק ב"ב רמאש ימא 'ר תנוכ

. 
 ,הינשו הנושאר םעפ ונדמלמ ןנחוי 'רש
 ג"ח ותרגאב ג"שר רמאש .ומכ הנוכהו
 ןינש .ןיתלת .לכבש גשא בר , רברב .ד"פ
 םע ןנחוי 'ר השע ןכו ,הידומלת רדהא
 ,וידימלת

 םימי ךיראה י"רש ארמגמ חכומ ןכו
 ולש יחשה תיב רעש ורשנש ,טנ ריזנכ
 .םינש עשתו האמ ךרעל יחו ,הנקז בורמ
 יח הברש םויה דע ונימאהש המ  יפכו
 הברש ג"שרדגאמ עודיו הנש םיעברא ךא
 אצקת | דלונו תורטשל אלרת רטפנ
 םגו ילר תריטפ רחא דלונ כ"א תורטשל
 זא היה טצקת רטפנ י"רש רמאנ םא
 הבר יחא וחלש ךיאו ,הנומש ןבכ הבר
 תבב לבא נצ "רה רנפל .הומלליאביש
 תמאב היהו הנש םישש יח הברש ונראב
 הזו ,הנש םישלשל בורק י"ר תריטפב
 ,רורב

 רמאי 390 דצ ב"חב ץערג  םכחהו
 אצקת רטפנו תורטשל ביקת רלונ י"רש
 ימלשוריה אובמבו ,הנש 'טע ךא יחש ונייה
 יב ןב ןנחוי 'ר תמש רמאי ןנחוי "9 ךרע
 םש איבמ ןכו תורטשל ץקת תנש םינש
 'פ ןמ רתוי ךיראה אל י"רש תופסוהב
 ותרגאב ג"שר בתוכ ןכש רמואו םינש
 ןב בתכ אל םלועמש יטעמ האצי הגנשו
 ,ג"שר

 יברש רמאי 98 רצ הנשמה אובמבו
 בקת ונייה ןברוחה רחא הנש ךק רטפנ
 יפלו .%03 רצ םש רמאי ןכו ,תורטשל
 רטפנו הנש 'פ ךא יח י"רש ונובשח

 הנש הנומש י"ר דלונ כ"א תורטשל ץקת
 שרופמכ תמא אלל הזו יבר תריטפ רחא
 ,יברד ודימלת היה .י"רש ארמגב

 קספ י"ר רטפנשכ רפוסי : זמ הגיגחבו
 וחה הילע חתפו רחאד הירבכקמ ארטוק
 אל תתפה רמוש וליפא רמאו אנרפס
 קחצי 'רש : הכ ק"ומבו ,וניבר ךינפל מע
 םישלשו העבש יבתי ימא 'רו רזעלא ןב
 ןב א"ר ודיפסה ןכו ,שודקה םבר רחא

 תדפ
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 ימלשוריבו ,םש ם"קדו י"ע סרגל תדפ
 .'וכו לולשל ירוה אסי 'רש ז"ה ג"פ ק"ומ
 ןוה לכ תא שיא ןתי םא וילע וארק ורודו
 הרותה תא ןנחוי 'ר בהאש הבהאב ותיב
 ,טעק כ"רד אתקספב אבומדכ ול וזובי זוב
 .ל"פר ר"קיוב אבומ ןכו

 ואסכ לע בשי ודימלת רזעלא 'רו
 אבומדכ םימי ךיראה אל ךא | ןוירחא
 ורמפנ םהינשש ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב
 ,ואסכ לע בשי ימא 'רו ,תחא הנשב

 .אגיברד הירב רמד הוחא ןנחוי 'ר

 ,קחצי רב נ"רל השקה ,רצ תבש רכזנ

 .ארפס ברד הוחא ןנחוי 'ר

 ביתה ו"ה א"פ הגיגח ימלשוריב רכזנ
 .(הנוי 'רד וריבח) יסוי 'ר ירבד לע

 .ןהכה קדצוהי ןב ןועמש 'ר יחא ןנחוי
 '%. תמשכ אי"ה ד"פ .תוחמש רכזנ

 ,ול אמטל לילגה ןמ אב ויחא ןועמש

 .ןתרוח תיב תעקב שיא ןגחוי 'ר
 ,אינוחנ 'ר ךרע

 .םילשורי שיא ןנחווי
 סונגיטנאמ לבקש תוגוזה ןמ ונב יסוי

 ,ד"מ א"פ תובא וכוס שיא

 .םיקילא ןב ןנחוי 'ר
 יה קב רבו .,ןופחמטב  .אבומ ,ןכ

 ,רזעלא 'רד וריבח היהו  ,ורזיפ םופדב
 .םיקילא ןב ןועמש 'ר ונלש אסרגו

 .יאעלא ןב: ןנחוי
 הועופא .ירכ ,,יהשעמ \ :ופ הבוס. רבזג

 ןנחוי לש ותכופב ןוילעה לילגב תבשש
 .ןירפיקב הל ירמאו ירסיקב יאעלא ןב

 .רזעלא ןב ןנחוי 'ר
 'ר יל תפס ח"בבר רמא ,אנ םיחספב

 'ר רחא יתסנכנ א"פ רזעלא ןב ןנחוו
 לבא | ,'וכו אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש
 .ןתנוי 'ר אפרגה :טמ תבשב

 גב גב ןב ןנחוי--אניברד הירב רטד הוחא ןנחוי 'ר

 .אזרא ןב ןנחוי 'ר

 ז"עכ י"א יארומאל ןושארה רודב היה
 ןב יסוי 'ר םע ןיי תותשל בשי א"פש ,חנ
 את היל ורמא ארבג אוהה אתא יארוהנ
 אתלמ יאלגיא אסכל אמרד רתבל ,ןניקשא
 .דחו האנהב וליפא רסא דח ,אוה םו"כעד
 רסאד ןאמ לב"ירא ,היתשב וליפא ירש
 היה ל"בירש עודיו | ,'וכו רסא ריפש
 ,ןושארה רוד יארומאמ

 .(אנת) ,גב גב ןב ןנחוי
 :י ןישודיקב א"פ ךא רכזנ הז םשב

 הדוהי 'ר לצא גב גב ןב ןנחוי חלש רבכו
 חלש -- ךילע יתעמש ןיביצנל הריתב ןב
 ךב ינקזחומ ןכ רמוא התא יא התאו ול
 ימלשוריבו ,'וכו הרות ירדחב יקב התאש
 רכזנ םשו הזה רמאמה ר"ה ה"פ תובותכ
 םוקמ לכבו ,גב גב ןב ןנחוי יבר םשב
 ה"פס תובאכ גב גב ןב םשב א רכזנ
 הב ךופהו הב .ךופה רמוא גב גב ןב
 מלט ףסבב ג ןכ ןיבוריעכו ,הב הלוכד
 ןאמ ןנחוי ר"א ורוע ג"ע רשב ןיחקולש
 גב גב ןבד אבילא רקבב יל םגרתמד
 .'וכו .אנליבומ

 ןינמ .רמוא גב גב ןב ,וצ םיחספבו
 לא רמא :זכ ק"בו ,רוקיב ןועטש רימתל
 אלש ךלש תא לוטיל ךריבח רצחל םנכת
 ןאכ רמאנ רמא ,בי תורוכבו ,תושרב
 ,'וכו

 שיש רב ה"ד : ט הגיגחב 'סותה תעדו
 גב גב ןב ארקנ ןכלו רג היהש םישרפמ
 ,ה ומשב ףסותנש םהרבא ןב רמולכ
 ךיראה אלש ןעי בתכ םש תובאב טוי"ותבו
 | ,םימו

 שיחי יה ןמזב .היהש בתכ/ ד"הסבו
 דיעה ג"מ ח"פ תוידעב וניצמש ןעי ותנוכו
 ןב ןנחויו ,הריתב ןב הדוהי 'רו עשוהי 'ר
 ןונומ םילב היה ןכל ב"בירל חלש וגב גב
 ,עשוהי 'ר
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 אדנרונ ב נחה ד -אקורכ ם

 .(ןתינתמד אנת) .אקורב ןב ןנחוי 'ך

 עשוהי .'רה לודגה.  ודימלת ..חימ אה
 אקורב ןב ןנחוי 'רב השעמ ,נ הניגח שרופמכ
 עשוהי 'ר ינפ ליבקהל וכלהש אמסח א"רו
 ונא ךימימו ונא ךדימלת ל"א --- ןיעיקפב
 ,התיה \ עב"אר לש " " תבש - - 'ןיתוש
 ז"פ הטופס אתפסותבו ,םש ימלשוריבו

 תומורת אתפסותבו ,דולל הנבימ וכלהש |
 הקורב ןב י"רש ונב לאעמשי ר"א ז"פ
 ןנחוי 'ר לצא ב"ביר [אבא] ךלהש השעמ
 תומורת ימלשוריבו ,םירעש תיבל ירונ ןב
 .ס"ט אוהו ךופיהל אתיא ג"הס ח"פ

 .הנשמב ויתוכלה

 בוריע רועיש ןינעב ב"מ .ח"פ ןיבוריעב
 א"בבירו הדוהי 'ר ,מ"ר םע קלוח ןימוחת
 ,ש"רו ,עלסב ןיאס 'דמ  ןוידנופב  רככמ
 ןידב הדוהי 'ר םע קלוח וט"מ י"פ םשו
 ואיצומ ןהכש רמואו שדקמב אצמנש ץרש
 רכזנו ,האמוטה תא תוהשל אלש וניימהב
 ,הדוהי 'ר םדוק

 ףרשי הז ףא רמוא ט"מ ז"פ םיחספו
 ,רימ

 לקד לש תוירח רמוא ו"מ ר"פ הכוסבו
 ,ןיאיבמ ויה

 ייפ" תוזמפו
 ,ר"ופ לע הווצמ

 קולח ףא רמוא א"מ ב"פ תובותכו
 .(תאשנשב הלותב התיהש) היאר תוילק

 וא השא תנמאנ רמוא ב"מ י"פ ק"בו

 ,'וכו הז ליחנ אצי ןאכמ רמול ןטק
 יוארש ימ לע רמא םא ה"מ ח"פ ב"בו

 ,ןימייק וירבד ושרויל
 ןבה דלונ וליפא ז"מ ז"פ תועובשו

 .לטונו עבשנ ז"ה ויבא תתימ רחאל
 ותשא תא שרויה י"מ ח"פ תורוכבו

 .מ"ר לע קלוחו ,החפשמ ינבל ריזחו
 'ך םשו ,וכ תבש רכזנ .אתיירבבו

 (ב"ב ןנחוי 'ר ל"צו) רמוא הקורב ןב לאעמשו

 קלוחו ירפה ןמ אצויב אלא ןיקילדמ ןיא
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 השא םגש רבוסש ו"מ

 תסרגו |

070 

 ,טל םיחספו ,נב"ירו ט"ר לאעמשי 'ר לע
 ,הדוהי 'ר םע קלוח

 רמוא ;טמ םשו ,: חכ תובותכ רכזנ ןבו
 .ןהיבא תתימ רחאל תונבה תא ןוזל הבוח
 ולא ,זמ הרנבו ,הדוהי 'רו מ"ר םע קלוחו
 א"בביר -- אצ"רבאר תורגב ינמיס ןה
 רמוא יסוי 'ר -- םטוחה שאר ףיסבישמ

 ו
 לבא ,סוריסה ףא ףיסומש ח-דל"פ ר"בו

 ,אקדיח 'ר ש"ע רמאמה ,גנ ןירדהנסב
 תובא רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו

 ןיערפנ .רתסב ש"ש ללחמה לב ד"מ ד"פ
 לוליחב דיזמ דחאו גנוש דחא יולגב ונממ
 ,םשה

 לאעמשי 'ר םשב םכח ןב וירחא ריאשהו
 רדי .בל"יה"ר רניצמש המו .המנ" תוברבב
 4 ל"צ נבישרי התל הקודש ןב הב
 ימלשוריב אוה ןכו בב"יר לש ונב לאעמשי
 'ר תועטב אתיא זעק-רומא ארפסבו ,םש

 ,לאעמשי 'ר ל"צו בב"יד לש רנכי ןועמש

 ,היכרב ןב ןנחוי 'ר

 אלו  ,םירפוס "פממ ןיסחויה איב ןכ
 ,ונלש םירפוס 'סמב אצמנ

 .(אנת) .אריתב ןב ןנחוי
 קייקד ה תסלנ לבא נט םיחפז דב

 יר : ח תוחנמב אוה ןכו ,תצבוקמ המישו
 ,הריתב ןב הדוהי

 ינקז ולע ::תבכו" | ,המאו -ז.אמ-;תוחנמבו
 ,ארגתב ..ןב/ נסוגו "יתכעל קה "בו יב

 איה ןכו  ןתנוי תצבוקמ הטיש
 ,הלש ירפסב

 .(ןתינתמד .אנת) .אדנדוג ןב ןגחוי 'ר

 היהש קמה"בב שמישו | יול היה אוה
 םילקש אתפסותכ םירעש תליענ לע הנוממ
 היננח ןב .י"רב השעמ או ןיכרעבו .,5

 ןגחוי 'ר לצא תּותלד תפגהב עייסל ךלהש
 .'וכו ךירוחאל- רווחו ינב לאב

 הגינח הנשמב אבומרכ לודג דיסח היהו

 ב"פס
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 לע לכוא היה אדגדוג ןב | ןנחוז .ב"פס
 ותחפממ התיהו וימי לכ שדוקה תרהמ
 ,תאטחל סרדמ

 םירבד 'ד דיעהש ב"מ ה"פ ןיטיג רכזנו
 שירמה לעו -- הנטק לעו -- תשרחה לע
 ןוקת .. ינפמ -- הלוזגה תאטח לעו --
 ח"פס תוידעב םג תינשנ הנשמהו ,חבזמה

 אתינתמב לבא ,אדגדוג ןב אינוחנ 'ר םשו
 אוה כו + "ב .ןנחוי 'ר .םרוג אברעמ ינבד
 ,ב"מ רי"פ תומביב

 דיעה רבכו :הנ ןילוח אתיירבב רכזנו
 הדולגה לע אדגרוג ןב ןנחויו ארפס רזעלא
 ,הלוספש

 המה ג"רל עשוהי 'ר ל"א .,י תוירוהבו
 אמסח א"ר ךל שיש םידימלת ינש לע
 '4 ל"צו ס"ט אוהו ,אדגדוג ןב ןנחוי 'רו
 םירבד .ירפסב ..אבומדב ..וחזנ . .ןב) ץנחוי
 ,ומ קוספ

 ויה .וינבש א"פר תומורת ימלשוריבו
 ויה םילשוריבש תורהמ לכו ןישרח ןלוכ
 םגש ןיאור ונא הזמו ,ןהיבג לע ןישענ
 כ"א ,ןברוחה םדוק דוע .םילודנ ויה וינב
 ירת והנה .,ג הגינחב וניצמש המ אלפל
 היתרב ינב יברד היתובבשב יוהד ימליא
 ב הל ירמאו אורט ןב נחו ''רד
 לכד [פ"קד ,אדגדוג ןב] ןנחוי 'רד היתחא
 ילייע  ווה דמ"בל יבר לייע .הוהר תמיא
 אוהו :י"בר בותכ היה ם"לבו ,הימק .יבתיו
 ,עשוהי 'ר

 .(אתיירבד אנת) .יאבהד ןב ןנחוי 'ר

 אסיה ב הדוק הדי ודימלה היה
 תחאב אמוסש ומשמ רמאש :ד ןירדהנסכ
 אבומ רמאמהו ,היארה ןמ רוטפ ויניעמ
 קרוחי ר יםתפ םשוי ג ב ןיפהעו :,ב..הנינחב

 תומנמבג. ,אמיה .ןב .י"ר. .םרג "קרב ,ךא
 לאילמג ב ,אנינה , .'ר ..םע תלות .; במ
 .תרבח .ןינעב

 םירדנב ידגא רמאמ ונממ ונל ראשנו
 ,שה"אלמ .יל .וחפ םירבד 'ד  רמאש כ
 נ"רראבו ,'וכו ןייוה המ ינפמ | ןירגיח

 ןנחוי ןבר= ןנת יאכז ןב זנחוי ןבר---יאבהד ןב ן:חוי 'ר

 תוארבנ הכלה ןיא .רמואה ,רמוא זכ"פס
 ,אבה םלועל קלח ול ןיא (תיארנ וַא)
 ןיאש הרממ ךמצע קחרת לא םש רמאו
 ,ארימג הל ןיאש הכאלממו הבצק הל
 .ז"ע האנ לשמ םש רמאו

 .(ןיתינתמד אנת) .ינרוחה ןב ןנחוי 'ר

 ש"בל ורמא ה"בש ז"מ ה"פ הכוסב
 ש"ב ינקז וכלהש השעמ היה .ךכ אל
 ינרוחה ןב ןנחוי 'ר תא רקבל ה"ב ינקזו
 הכוסב ובורו ושאר בשוי היהש והואצמו
 ארמגבש הנשמבו ,'וכו תיבה ךותב ונחלושו
 ,תינרוחה ןב סרג

 'רב א"ר רמא ב"פ הכוס אתפסותבו
 ןנחוי 'ר לצא הרוה דמל יתייהשכ קורצ
 (תוינורוחה ןב לדנמרקוצ אתפסותבו) תיברחה ןב
 ינש ויהש הבירח ותפ לכואש ויתיארו
 ךלוה יל רמא אבאל יתרמאו יתאב תורוצב
 לכתסנו ןלטנ םיתז ול יתכלוהו ,םיתז ול
 ל"או יתאב ,םיתז לכוא יניא ל"א -- ןהב
 5 ינמ יתיבח \:ל"או ךל ל"א ! ,אבאל
 לכואש חכ ךעירוהל ה"ב ירבדכ -- התיה
 ש"ב ידימלתמש פ"עאש הרהמב ןילוח
 |( 3 רטרכ אלא גהונ היה אל היה
 ןנחוי 'ר םשו :וט תומביב השעמה אבומו
 יאקש רמאי הנשמה אובמ רפסבו .ינרוחה
 ,יאמש דימלת היה אוהש קודצ 'ר לע
 ,הוב קדצ אלו

 ,םלושמה ןב ןנחוי 'ר
 םלושמה ןב יפוי 'ר דיעה .בס ןימינב

 א"ר םושמ רמאש ןנחוי 'ר ויחא םושמ

 םרנ ו"פו ג"פר יאמר אתפסותבו ,אמסח

 ,ויחא ןתנ 'ר םושמ

 [ ,ואכז ןב ןגתויןבל
 ונל חלשנ רשא הזה לאוגה ךאלמה

 רלונ הארנה יפכ ,שיא תומדרב םורממ
 ןב סונגיטנא תכולמ ימיב | םילשוריב
 פ"ע אוהו ,ול םדוק טעמ וא םולבוטסירא
 ול"ס הכרב ירפסו : אל ה"ר ורמאש המ
 ראבנ רשאכו ,הנש ך"ק יח "בי ןברש

 יחש



 יאכז ןב ןנחוי ןבר

 סודרוהו ,םינש רשעכ ןברוחה רחא יחש
 ץירעה תולעב כ"א ,תיבה ינפב 'גק ךלמ
 זב"יר זא היה ותכלממ אסב לע לודגה
 ,םינש עבש .ןבכ

 עדונ אל ותחפשמ וא ויתובא ויה ימ
 ,יאכז היה ויבא םשש ךא ,המואמ ונל
 אישנה ילגרל בשיל הכז וימולע ימיב ודועבו
 ידימלת ירת והנה : ג םיחספ שרופמכ ללה
 ןבר והיינימ דחו ללהד הימק יבחי ווהד
 ןירצוב המ ינפמ רמא דח -- ז"ב ןנחוי
 הרומש הזב ינא חטבומ רמא --- הרהטב
 דע ןיטעומ םימי ויה אלו לארשיב הארוה
 ,זב"יר לע תאז רמא ם"לבו | ,הרוהש
 םידימלת םינומשש .חכ הכוס שרופמכ
 אלו  ,זב"יר םלוכבש ןטק -- ללהל ויה
 ,ארמג ,הנשמ ,ארקמ (וברמ  דומללמ) חינה
 יקודקדו ,הרות יקודקד ,תודגאו ,תוכלה
 ,תופוקת ,ש"ג | ,םירומחו םילק  ,םירפוס
 ,םידש תחיש ,ש"הלמ תחיש ,תואירטמיג
 תולשמ ,ןיסבוב תולשמ  ,םילקד תחיש
 ייבאד תויוה  ,הבכרמ השעמ | ,םילעוש
 הלח א"פש ה"פס םירדנ ימלשוריבו ,אברו
 ול דמע ורקבל וידימלת לכ ופנכנו ללה
 ןמקה אוה ןכיה ןהל רמא רצחב זב"יר
 .תורורל באו המכחל בא אוהש םכבש
 הזש שודקה ובר יפמ האצי תמא תאובנו
 באו לארשי לכ לש ןבר היהי ןנחוי ןטקה
 ,ולוכ םעה לכל ןורטפו

 תולודגה תודמה לכ תא ול שיכרה אוהו
 וימימש ,חכ הכוס שרופמכ וברד תורקיהו
 תומא 'ד ךלה אלו ןילוח תחיש חש אל
 םדא ומרק אלו ,ןילפת ילבו הרות ילב

 עבק תניש אל רמה"בב ןשי אלו רמה"ב
 תואובמב רהרה אלו ,יארע תניש אלו
 ,אציו רמה"בב םדא חינה אלו ,תופנוטמה
 בשוי אלא ,םמודו בשוי םדא ואצמ אלו
 וידימלתל תלד םדא חתפ אלו ,הנושו
 אלש רבד רמא אלו  ,ומצעב אוה אלא
 עיגה רמא אלו ,םלועמ ובר .יפמ עמש
 יברעו פ"עמ ץוח דמה"במ רומעל תע
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 אלש וילע ורמא זי תוכרבו | ,פבה"וי
 . ירכנ וליפאו םלועמ םולש םדא ומידקה
 ,קושב

 ויה אלש ג"ה ב"פ תוכרב ימלשוריבו
 .ףרוחב אלו ץיקב אל הינימ ןיעז ןילפתה
 לכ םא ומצעב רמא זט"פ םירפוס 'פמבו
 ויה אל תועירי םימשהו ויד ויהי  םימיה
 אלו ויתוברמ דמלש המ בותכל ןיקיפסמ
 ,'וכו .הזה  בובוש םשכ אלא -- לצא
 .(ןגוהב אלש קיתעה עטיו 'פ תישארב טוקליבו)

 אּהקנ ,חיהש  ןיאיבמ .ד"הפו / ןיסחויבו
 חבשה יכ איה הגנשו ,ןילכורה תפוק םשב
 היהזע. הב א"ר; לע .טבר .ופמ ,רמאב הוה
 תא וקלח הכרב ירפסבו ,חי"פ נ"רדאכ
 הנש ..םיעבראש םיקלח | 'גל = .ויתונש
 הנש םיעבראו ,איממנרפב קסע (םינושארה)

 םוש ילבו ,דמיל הנש םיעבראו ,דמל
 דומלל ליחתהש רמול ל"זח תנוכ ןיא קפס
 שרופמ אלה יכ + הנש םיעברא ןב היהשכ
 בישקמ דימלת היה רבכ וימולע ימיבש
 הנש םיעבראבש םהנוכ ךא ,אישנה ללהל
 תסנרפ םיקהל הרוחסב םג קסע תונושארה
 לכ םש זא הניב תונשל עיגהשכו ,ב"ב
 ויתובר תרות לכקו הרותב ךא וינייעמ
 (יאכשמו ללהמ לבקש ח"מ ב"פ תובא שרופמב)

 םעה שארב דומעל רשכומ ילכ תויהל
 םיערה םימיב ןוילכמ הרותה תא ליצהלו
 ןמ לבקש ןורחאה היה .אוה יב \ ,ולאה
 ,תוגוזה

 ודלוה םוימ הטעה .ינעב "האר ל אהה
 ימודאה רבעה ךיא האר ןטק רענ ותויהב
 ימר תכיפשבו דיה .תקוחב  הבולמה דבל
 תאש רתיבו ,הנש 'זל ךשמ םימכ ומע
 סוליכרא תכולמ ימיב םודרוה תומ ירחא
 עגנ אל תיחפל םודרוה ימיב יכ עשרה
 אוה ,םהידימלתו יאמשו .ללהל .הערל
 תומצע רשל וצומי ימור יביצנ ךיא האר

 וכרמ .רמל רבכ לבא | ,לצמ אב ותא
 ןמש םיאמורה לוע הימודב תאשל שודקה
 הארש טרפבו .םתוא וכילמה םימשה

 םניאש
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 המינפ לארשי תיבב די םיחלוש םניאש
 שרופמכ םיברב הרות ץיברהל םהל וחינהו
 בש; היה ן"ב " ןנחוי  ןברש  ,וכ םיחספ

 ולוט . .םויה .לב "שרוחו . לביה לש ולצב
 שרוד היה הברה א"ב קיזחמו היה לודג בוחרש)
 ,(י"שר ,ןקיזחמ ד"מהב ךל ןיאש המחה ינפמ םש

 ןבר תואישנ ימיבש רמול דואמ בורקו
 ףא ,ר"בא םוקמב היה ןקזה לאילמג
 תוגוז חכ תמאב יכ ןעי  ,תוגוזה ולטבתנש
 ,ןוילטבאו היעמש תריטפמ ולטבתנ רבכ
 תושרדמ יתב ינש םהל ויה .יאמשו ללה יכ
 אישנה ללה היה דמה"בבש ףא ןיוש
 הארמל םיניע הארמל לבא רב"אה יאמשו
 ר"בא אלו היה אישנ אל הבולמה יניע
 חכ יכ הרות ץיברהל םיתב ינש ךא היה
 הלע םרט רוע ןהמ לטונ רבכ ןיררהנסה
 ,י"אל ללה

 רבכ היה וא הביש תונשל עיגהשכו
 :םל אמויכ םילשוריב רורה ישארמ
 תיבה ןברוח םדוק הנש םיעברא הרמאש
 היה אלו -- ןימיב הלוע לרוג היה אל
 לבוהה תולה תוהו | קלוב ..יברעמ "רע
 ןנחוי ןבר ןהב רעגש דע ןהילאמ תוחתפג
 תיעבמ התא המ ינפמ לביה לכיה ל"א ז"ב
 ,ברחיל דיתע ךפוסש ךב ינא עדוי ךמצע
 הלעמל תורצה זא ורבגתה תמאב יב
 תומ .ירחא הו היה .הארנה .יפכו ,שאר
 ואלמ ימור יביצנו ,רשכה ךלמה םופירגא
 הלודגה הנוהכה רחסממ בהו םהיתב
 זאו .ומל תיפעות ףסב ןתנש ימל ורכמש
 םיסותייבהו םיקודצה תינש םעפ וליחתה
 טעמב היה. םילודנה  .םינהכה יכ ,רבגתהל
 ויה ןירדהנפה םנו ,םיקורצה תכמ םלוכ
 ולכש וניעב זב"יר ןיבהו האר זא ,םהמ
 םיאמורה ילשוממ אלו ,ןברוחה ימי וברק יכ
 יכ םאו ,ואצי ךממ ךיברחמו ךיסרהמ ךא
 רתויה םימינפה םיביואה דגנ יראכ רבגתה
 היפ :לע הרעק ךופהל וצרש םינכוסמ
 תליגמבו) תבמב ד"כב :ומק ב"ב שרופמכ

 אננידל אנבה (באב ד"בב היחש ה"פ תינעת

 וכו ןמי ןנחוו-ןפר

 םע תבה שרית םירמוא םיקודצה  ויהש
 ל"א זב"יר ןהל | לפטנ (הושב) ןבה תב
 תליגמבו  ,םרצנו -- םכל הז ןינמ םיטוש
 תיב די  הרבגשכו םש םייסמ תינעת
 ,ט"וי והואשע -- םולטבו םוחצנו יאנומשח
 וקפה הוה אל .זבנר יב, ס"מ .אוהו
 ד"פל :הז ךייש תמאבו ,םהימיב ותורוענב
 ימוב . היה . הזו .. תוריזג .רפס .. לטבנשכ
 ,םיאנומשחה

 ןיסותייבהש ,הפ תוחנמו א"פ ת"גמב ןכו
 תבשה רחא (תויהל ךירצ) תרצע ןירמוא

 ויהש ח"פ ת"גמב אבומ ןכו ,זב"יר ןחצנו

 המהב תחנמ ןילכואש ןירמוא םיקוךצה
 כ ייל ..ןחצבו

 לודג חוכו ול היהש ו"מ ד"פ םידיבו
 ןיאמטמ שדוקה יבתכ המל ,םיקודצה םע
 םו"כע ולאשש ח-טי"פ ר"מבו ,םידיה תא
 םיפשכ ןימכ אוהש הרפה רפא םעט רחא
 וב הסנכנש םדא ךימימ תיאר ול בישהו
 ?ול ןישוע םתא המו ,ןה ל"א תיזות חור
 -- ויתחת ןינשעמו ןירקיע ןיאיבמ ל"א
 ךכ ,ךיפמ אצומ התאש המ ךינזא ועמשי
 וידימלת ל"א אציש רחאל --- האמומה חור
 התא המ --ונל. .,הנקב .תיחד הזל .וניבר
 אלו אמטמ תמה אל םכייח ל"א ,רמוא
 הקח הב"קה רמא אלא ןירהטמ םימה
 ,יתרזג הריזג יתקקח

 םוווטנה:יםקו!חוכו ידימת ול היה "ןּכו

 סוקורטנוק ולאשש ,ה תורוכבכ םירשו
 סונינוטנא וארק ד"ה א"פ ןירדהנפבו) רשה

 ףלא 'בכ .אצומ התא םיול ןטרפב (ןומגה
 ב"כ (ךא) אצומ התא ןללכב תואמ ''גו
 ל"א ,וכלה ןכיהל תואמ 'ג ןתוא ,ףלא
 .רוכב עיקפמ רוכב ןיאו םירוכב ויהש

 ולאש ב"הס א"פ ןירדהנס ימלשוריבו
 םגו לקסי רושה ביתכ ןומגה סוטננא
 ל"א (םילעבה ושע המ יבו) תמוי וילעב

 ,םיטסילכ םיטסיל ףתוש
 ימכח לכ וצבקתה הלודגה ותבישי לאו

 רזעילא 'ר ויה םהבש םירהבומהו ,רודה

 ןב
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 יסוי 'ר ,היננח ןב עשוהי 'ר ,סונקרוה ןב
 רזעלא 'רו לאנתנ ןב ןועמש 'ר ,ןהכה
 םהל .רמאו | ,ח"מ .ב"פ תובאכ ." ךרע ןב
 הכ קבדיש הרשי ךרד יהזיא וארו ואצ
 ל"או ,בומ בל ךרע ןב א"ר רמאו םדאה
 רזעלא ירבד תא ינא האור שודקה םבר
 ויה ס"לכו  ,םכירבר .וירבד ללבבש עב
 ויה המה ךא םידימלת תואמ המב ול
 .םהבש םילודגהו םירחבומה

 ,וכרעב ראובמכ ודימלת ג"ר היה ןכו
 ודימלת היה = אפוד .ןב אנונח .'ר .ןבו

 דלי תוכרכב
 וידימלתמ כ"ג היה הנקה ןב אינוחנ 'רו

 ה. בב ,עמשמהב

 רפכ שיא היעמש י"פ הרפ אתפסותבו

 ,זב"ירל לאש ינתוע
 אתחתפב ושרדש דע כ"כ הלדג ותבישיו
 היב הז .לודג . .תזב לב ותא בר ה
 ,ז"בי ןבר לש לודנ שרדמ

 שיאה יכ וריכהו ועדי ץראה ילשומ
 ללה דימלת אוה הזלה םעמ םרומה
 ורמא רשאכו ,םולש ףדורו םולש בהואה
 םולש םדא ומידקה אלש ,זי תוכרב
 וטיבה אל ןכל ,קושב ירכנ וליפאו םלועמ
 ךאש בטיה ועדי יכ רשח ןיעב וילע
 אל הכולמה ינינעבו וצפח 'ה .תרותב
 שארב הרות ץיברה ןכל ,םלועמ ברעתה
 ,דירחמ ןיאב יולג

 ביואה יכ ותמכחב האר אוה לבא
 םיביצנ .האממ רתוי | ןכופמ | םינפבמ
 יכ םהב התלע ןובקר יכ הארו ,םינומגנהו
 םירהל תינש וליחתה םיקודצהו םיצירפה
 הכולמה ירש םע הזוח ושעו םשאר תא
 ותערב רמג זא ,ןנובתהל אלו ןוא תוארל
 ,חוטב רתוי םוקמב הרותה ןק תונבל
 תטלש םיקורצה וטלשי אל םשש םוקמב
 רותל ךלה זא ,'הל שדוק ולוכ היהיו
 ויע איה) ברע ריעל ךלהו החונמ םוקמ
 אירמח ןיקלסד א"ה ד"פ תוכרבב ירופיצל הכומסה
 ןב אנניח 'ר תבש רבב ןירמאו ןירופיצל ברע ןמ,

 ודרמשו .ןברוחה -

 017 יאבז ןב ןנחוי ןבר

 זט"פ תבש ימלשוריה יפלו | ,(וריעב אסוד
 אל ךא | ,םינש 'חי ז"ביר םש היה "ה
 ורמארכ הרותל רשכומ םיקמה תא אצמ
 ,אידבוע ןירת אלא ונממ לש אלש םש
 ךפופ הרותה תאנש לילג לילג רמא
 .ןיקיסמב תושעל

 ר"א ו"מ ומ"פ תבש הנשמב אוה ןכו
 רמאו ברעב זב"יר ינפל אב השעמ הדוהו

 ם'לבו. ,הנבי ."ריעל ל "ךלה כל
 לאילמג ןבר אישנה והערמ םע ץעיהה
 םאלו ,ץפה רשא תא אצמ םשו ,ןקזה
 ךשמבו רודה ימכחמ המש וצבקתה טאל
 שרופמב | לולג ב ,םהל עב וה
 ותוא .ןיתיפס וא ר"מ  אזם  ןירדמנפ

 אלא הנביבש ד"בב אלו -  (ארממ ןקזל)
 ,םילשוריב = לורגהי" ד"בל" ותוא ד ןילעמ
 -- תיזגה תבשלבש ד"בל ולאשנ םא י"שרפו)
 הנביל הלודג ירדהנפ התלגש דע םימי ההשו
 .(םייק תיבה ןיידעו

 וראשנ םינמאנה וידימלתו זב"יר לבא
 ותמכחב אוה רשא בטיה עדי יכ םילשוריב
 יב היה ןכו ,אתרופ הלצה תוחפל ליצי
 ןירדהנפה חכ םגו ,םילשוריב ורבג ינוירבה
 'רב :א"רא .ב"מ ז"פ .ןירההנסכ 'םדיל .אב
 התנוש תחא ןהכ תבב השעמ | קודצ
 ינפמ ל"א הופרשו תורומז ילבה הופיקהו
 ,יקב .העש התוא לש ר"ב היה  אלש
 לש ר"ב ףסוי בר רמא :בנ םש ארמגבו
 ,הוה םיקודצ

 סרוק . :תורחא םינש .תמאב היה הזו
 ןסתו :;ימור  תובלמב

 ,ונ ןיטיג רפוסיו .,םדיל האב הלשממה
 םע םחלהל וצר ינוירבהש ךיא תוכיראב
 ,אתלמ אעייתסמ אל 9 ל"או .םיאטורה
 אל םהמע םולש תושעל םימכחה וצרשכו
 האובתה תורצוא לכ ופרשו ינוירבה וצר
 יכ .האר 1ב"ירג ,אנפכ .הוהד דע לכואהו
 4 ,הבפהמה ךותמ תאצל .תעה .עינה
 ב היהש ינוירב שיר ארקס אבאל ארקל
 ות .- יכה ותירבע תמיא דע ל"א ותוחא
 יאד  דיבעיא יאמ ל"א ,אנפכב אמלעל

 אנימא
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 יל יזח ל"א יל ולטק ידימ והל אניטא
 הלצה הוהד רשפא קופיאד ידידל אתנקת
 כ"חאו הלוח ע"א השעיש וצעי זא ,אתרופ
 ןמ ותוא ואשי וידימלתו תמש לוק ואיצוי
 דצמ רזעילא 'ר םנכנו ,השע ןכו ריעה
 וממ יב ,רחא ,רצמ עשוהי "רו / רמא

 וא הירקרמל םינוירבה ועב אחתיפל
 אבא) והל רמא (אוה םידעי ןפ) היפחדמל
 אבב ול וחתפ ,ורקד ןבר ורמאי .(ארקיפ
 אל-א"פ יתבר הכיאב תוכיראב רפוסיו ,קפנ
 ,םלוע תיב דחב והונתנו ריעה ןמ אצישכ
 סונאיספסא לש ויתולייחב ליימל קפנ
 ידוהי דח ל"או ולזא ,אכלמ אוה ןא ל"א
 ,אבי ל"א ,ךמולשב לאשימל יעב

 השיגפה תא ונשפנב רייצל לכונו
 ,ושעו בקעי תשינפכ ,תאזה .הרבכנה
 םיצירעה ריבא םע קירצה ןועמש תשיגפו
 ינשש תישילשה םעפ הזו .,ןורקמ רדנסכלא
 דואמ המ לבא ,דחי ושגפנ םלועה ירובג
 .ברעממ חרזמ קוחרכ והערמ שיא וניש
 האממ רתוי חוחש שיא רמע דחא רצמ
 תואת רשא ויתודמ פ"ע דרוי ונקז ,הנש

 ,שרוק ולוכ היהו ובלמ החכשנ רבכ זה"וע
 תבהאו היחתבהלש יפשר וצצנ ויניעמו
 ,הלמה ןבומ אלמב ושע דמע ודגנלו .,ומע
 וברחב םלוע תועורז קבח רשא שיא
 םלוע םש ול השע רשא שיא | ,השקה
 ןעשנ תעכ דמוע ,הרידאה ימור ינוינלב
 םהינש יטבמו ,דובכ ול תנתונה וברח לע
 .רחי ושגפנ

 לבא ,םהיתובשחמ זא היה .וקמע המ
 תבשחממ "ב ןנחוי ןבר תבשחמ ומר המ
 קחשמ ומכ היה הזה רובגהל ,הזלה רובגה
 לבא ,הזה ןקזה ול בשחנ המב יכ םידלי
 המב יכ ונממ עז אלו תח אל אבס בקעי
 םינפוגה םהייחו ימור ילייח לכ ול בשחנ
 ,םירוהמהו םישודקה םיינחורה | וייח דגנ
 ושע יניעב ןח אצמיש 'הב וחמבמ םשו
 רמול היה ורובד תישארו ,היה ןכו .,ויחא
 ,אכלמ ךלע אמלש אבלמ ךלע אמלש ול

 ל"או |

 יאכז ןב ןנחוי ןבר

 :אכלמ ואלד ארח ,תבייחמ ילטק ירת ל"א
 "ותו (ךלמל ישאר תא ובייחי ועמשישכו) אנא

 :רע ילא תאב אל המל אנא אכלמ יא
 לבא ךלמ ךניא םנ םא ול בישהו + םויה
 -ונידיב הלבק יכ ,ךלמ תויהל דיתע התא
 -המו ,ךלמ ריב אלא לופת אל םילשוריש
 :ינוירבהש ןעי הנה דע ךילא יתאב אלש
 אב ז"עז ורבד רשאכו ,ינוקבש אל ונבש
 ייצעויו רסיק תמש ורשבו ימורמ חילש
 זאו ,רפיקל ותוא םיקהל ומיכסה הנידמה
 .אמייסמל אעב ינאסמ דח םייס הוה
 ךדיאל היפלשמל אעב ,לייע אלו אנירחאל
 "ותעד חינה ז"ביר ךא ,להבנו קפנ אל

 :הבוטה - העומשמ ךא היהנ הוש
 ,םואתפ וילא האבה

 אתשה ,ל"א זא ,ויניעב ןח רואמ אצמיו
 הכולמה רתכ םישל יימורל עסיל ינא ךירצ
 רש ימוקמ אלממ חלשא ינאו ישארב
 הבומ הזיא ינממ לאש ןכל ,רחא אבצ
 רפוסי ר"כיאבו .ךירבד תא אלמא ינאו
 םילשורי לעמ הלעיו םהל לוחמיש ושקבש
 םולכ רמאו השע לכוי אל תאוש ול הנעו
 ? אתנידמ אדהל יפרנד ימור ינב ינוכילמא
 םלועמ תאזכ ושקב אלש רפוסי ןימיגב לבא
 לוחמי םא וליפאש בטיה עדי ז"בי ןבר יכ
 ז"כ יב + הזמ חמצת תלעות המ םעפה
 תלחות םוש ןיא הב םילשומ ינוירבהש
 ףוסו ,הנושארבכ לארשי רובכ בישהל
 אהרופ הלצה וליפא זאו ימורב ודרמי ףוס
 ,היהי אל

 רשא תחלצומה העשה וילא אב רשאכו
 כ ונממ שקבי יכ ול .רמא ימור רפיק
 השע רשאכ השע אל ,ץפח ובלש המ
 ,סוטיטמ תואלחנ לבק רשא ןהכה ףסוי
 תרשמ תא שקב אל ,תואלחנ לאש אלו
 תמאב רשא וינב רובעו ורובע תואישנה
 ףסכ שקב אל ,אלמצא התואל יואר היה
 ךאלמ תמאב אוה יכ הארה וא ךא ,בהזו
 ,אבס בקעי תמשנ ליצהל םורממ חלוש
 "רסיקה תאמ שקביו ,ולוכ םעה תמשנ

 רמאל



 אהלישושו ,הימכחו הנבי יל ןת, רמאל
 'ר תא תואפרל אפורו לאילמנ ןברד
 תשודק ינפמ דערי אל ימ בל ,"קודצ
 המוא לצא היה םאה ,הזלה המואה רובנ
 תואישנה תרשמ לואשל ?הוכ שיא תרחא
 ,ודעב אלו ותלוז דעב

 ברחי אלש ושקבש רפוסי םש ר"כיאבו
 רסיקהו דולל ילזאד האברעמ יליפ תא
 הצור התאש בורק הזיא ךל שי םא ל"א
 חלשו ,ןיסלכואה וסנכיש םרט ליצהל
 לע ואצמו קורצ 'רל איצוהל י"רו א"רל
 םק זב"יר ינפל צ"ר אבשכו ,רעשה חתפ
 ןינש םיעברא םצ היה קורצ 'רו | ,וינפמ
 היהש ולכאמ לכו םילשורי ברחיל אלש
 הוה ירימ ליכא הוה יכו תורגורג ץיימ
 לג ינפמש האר רסיקהו ,יארבא יזחתמ
 ויפ אלמו םידוהיה םכח םק הזה תומצעה
 היה ול יכ ול בישה זב"יר ךא ,קוחש
 אל והומכ םימת קידצ שיא דוע ונל
 םא םג םילשורי תא שובכל לוכי | תיוה
 ול רפיפו ,םויהכ םילפכ ןיפלכוא ךל היה
 כ"חא שוררדי זוזמיג דח .לכואשכ ותמכח
 םהילע טיבהש רסיקהו .תושרד האמ
 לכ ויה םאש בטיה ןיבה אחיקפ יניעב
 ויה אל םהומכ םירשיו םימכח לארשי
 תא ול ןהנ ןכלו ,םהב םלועמ | םידרומ
 .הערל ועגי אל הנבי ריעבש הוצו ותלאש
 ול ןתנ םגו ,ואובחממ אצי ש"ר ןב ג"רו
 ,קורצ 'רל תואפרל אפור

 ןוילכמ לארשי תיראש תא ליצה הזבו
 הרותה .ימכח לכ ץבק י"מות יכ ץורח
 ריעל רבכמ וננוכ וידיישעמ רשא םוקמל
 הדובעהו הרותה האצי םשמ רשא הנבי
 לע ותמח 'ה ךפש םאו ,לארשי לבל
 הראשנ ותדמח ילכ לבא םינבאהו םיצעה
 לכו ימורו | ,םיוגב היחנ ז"יע רשא ונל
 ונחנאו םניאו ורבאנ רבכ םיצירעה יכלמ
 םויהכ םימלוע ימלועלו דעל םימייקו םייח
 ,הזה

 'ר ביבחה ודימלתל זב"יר רמאש הזו

 09 יאבז .ןב .ןנחגי .ןבר

 אצוי היה א"פש ד"פ נ"רד תובאב עשוהי
 קמה"ב הארו וירחא ךלה י"רו םילשורימ
 לא ינב ל"א -- ז"ע ונל יוא י"רא ,ברח
 התומכ איהש תחא הרפכ ונל שי ךל ערי
 זב"ירש ףאו ,םידסח תולימג הז הזיאו
 ףרשנו םילשורי הברחנש עמששב ומצעב
 קעוצו .. ףכוב .היהו :-הידגב .יעהק .קמה'ּב

 הדבא אל רועש הזב םחינ לבא ,דפוסו
 חבזמ ונל הנב םינבא חבזמ תחתו ונתוקת
 ,רוהט בלמ חבזמ היחתבהלש

 ארקהל הכז השעש תולודגה לכ רובעו
 ךא- ובו .אלש .המ וב ..ןנחוי זבה ,םשב
 ,אישנה ללה ךרי יאצוי םיאישנה

 רמאי 68 רצ הנשמה יכרד רפסבו
 אתיא אתיירבהו הנשמה תואחסונ לכבש
 אלל :אוהו = ,"ןבה, יאלו ז"ב- נחה :"יבר
 ךאו "פר, .םשכ רכונ = מ"ב יב תמא

 וקספ םיפאנמה וברשמ ט"מ ט"פ הטוסב

 םש ןקיספה ז"ב ןנחוי יברו םירמה םימה
 לבא ז"בי יבר םשב תוינשמב אתיא
 סרג םש םג אברעמ ינבד  אתינתמב
 ןירדהנס שוריפב ורמא רשאכו "ןברו
 ןכ, -הול -והק.. .הוה- .דמל הוה ב מ
 ,"ןבר, הגל ירק הוה .המול תות ב אבו

 + אל ה"רכ תונקת ןקת הנביב היהשכו
 .ןקת תונקת עשתש

 (תבשב תויהל לחש ה"רב) [יעקות והיש (א
 .ר"ב וב שיש, מ"כב

 העבש לכ הנידמב לטינ בלול אהיש (ב
 ,שדקמל רכז

 ,רוסא ולוכ ףנה םוי אהיש (נ
 ,םויה לכ תודע ןילבקמ והיש (ד
 םוקמל אלא םיכלוה םידעה והי אלש (ה

 ,רעוה
 ןכודל תולעל ןיאשר םינהכה ןיאש (ו

 ,ןהילדנסב
 לע אלא תבש ןיללחמ והי אלש (ז

 ,ירשתו ןסינ
 שירפיש ךירצ זה"זב  רייגתנש רג (ח

 הנמנ זב"ירש אב"שרא ז"עו ,וניקל עבור

 הילע
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 .הלקתה ינפמ הלטבו הילע
 םרכ אוה םא יב"נרו פ"ר תקולחמ (ט

 םלוכ טעמכו  .תירוהז לש של וא יעבר
 ,ר ב יב קא"מ ר"פ ה" | תנשמב ינשנ

 "מ ,וט"פ תבש הנשמב םג רכזנו
 ןב םע קלוח) ד"מ א"פ םילקש ,ג"מ בכ"פ
 ה"מ ב"פ הכוסבו ,(הנביב ויהשכ ירכוב

 ,קורציי רז \ טקזה) ב"ר .םע ידחיּפ' היהש

 םע ג"הכ ינב וקלחנש ב"מ גי"פ תוביתכו
 םהירבדכ >םינכרה ןב אפודה ר"או ,ןנח

 ח"פ תוידעבו .ןנח רמא הפי רמא זב"ירו
 בישוהל אלש וב"יר רזגש --- ג"רא ג"מ
 ףמוא ובר במ בפ" -םילפו !' ,ירסו רב
 םילכד אתפסותב לבא) 'וכו םילודג םיבצח
 .(יב"ארו הימחנ ?ר :םרג ב"פ ק"ב

 הנשמב םירקיה .וירבד וניצמ הדגאבו
 ינא לבוקמ עשוהי ר"א ז"מ ח"פ  תוידע
 ןלוכ לעו זמ"מ זי"פ םילכבו ,'וכו זב"ירמ
 ,'וכו רמוא םא יל יוא זב"ירא

 ויהיש ןיקתהשכ :טכ ה"ר ,ארמגבו
 ל"א ןודינ הריתב ינב ל"א תבשב ןיעקוה
 .בכ י\ישוריקבו הכו ןודינ | ב"חאו עקתנ

 רמוח ןימכ ארקמה תא שרוד היה ז"ביר

 רה 0 העמשש ןזוא -- ןזוא הנתשנ המ
 ק"בו .'וכו םידבע לארשי ינב יל יכ יניס
 רתוי בנגב הרות הרימחה המ ינפמ :טע
 רובכל דבע דובכ הושה הזש --- ןלזגבמ
 הארו אב םש רמאו .הושה אל הוו ונוק
 וכו תונורבהווהובכ ילגרני המכ

 היה םירבד השמח ז"פ ק"ב אתפסותבו
 המ ינפמ (א ,רמוח ןימכ :רמוא זב"יר
 םהרבא תיבש ינפמ -- לבבל לארשו ולג
 תונושארה | תוחולב המ ינפמ (ב ,םשמ
 תוינשב ,םיקלא השעמ תוחולהו ביתכ
 לשמ ז"ע ןתנו ,השמ השעמ תוחולהו
 רודה ירשא ,אטחי אישנ רשא (ג ,אלפנ
 ותגגש לע תאטה איבמ ולש אישנהש
 התאר המ (ד .(.י תוירוה ומש לע אבומו)

 ינפמ תובתמ ינימ לכמ רתוי לספיל לזרב
 ןמיס ברח ,ונמיה תושעל היואר ברחש

 יאכז ןב ןנחוי ןבר

 (ה | ,'וכו הרפכ ןמיס חבזמו תוינערופ

 בנוג םלוכבש ןושארה ,ןה םיבנג העבש
 לקרוא .דריבחב ברסמה " ,תוירבה תעד
 רמא ,ה הגיגחבו ,'וכוותוארקל ובלב ןיאו
 ,תורומחבכ תולק בותכה ונילע לקשש יוא
 .תרמל םא רקיה ורמאמ ח"מ ב"פ תובאבו
 יכ ךמצעל הבוט קיזחת לא הברה הרות
 .תרצונ ךכל

 לש ותב תא אצמשכ :ופ תובותכבו
 ןיבמ םירועש תטקלמ ןוירוג ןב ןומידקנ
 ןמזב לארשי םכירשא רמא םיסוס יפלט
 המוא לכ ןיא םוקמ לש ונוצר ןישועש
 ןישוע ןיאש ןמזבו ,םהב תטלוש ןושלו
 ,הלפש המוא דיב ןרסומ םוקמ לש ונוצר
 ,ןתמהב דיב אלא הלפש המוא דיב אלו
 :םילשוריב התיה תחא החפשמ ,חי ה"רבו
 ועידוהו ואב הנש 'חי ינב ןיתמ היתמ ויהש

 :םתא ילע תחפשממ אמש ל"א זב"יר תא
 ,הרותב וקסעו ובל --

 הציע שיא אנכיס ןועמש ר"פס ר"הקבו
 םילשוריב תורעמו ןיחיש תורוב רפוח היה
 |[ טמ ילודנ \ ינא /1ב"יךל 'רמא
 :םיליסכה תתמ עומשל בורקו הז קוספ וילע
 וכו תבז

 עגר ומכ והובזע אל םירקיה וידימלתו
 + רי הגיגחכ וירחא דימת ןיכלוה | ויהו
 ב ל ב אירו -- וב"ירב " השעמ
 השעמב רחא קרפ יל הנש יבר ל"א וירחא
 :השעמב הצרה עשוהי 'ר ןכו -- הבכרמ
 וירימלתל ארק זב"ירו -- וינפל הבכרמ
 ותוומחש םשכ םש רמאו" ",,י ב"בכ ינב

 תרפכמ הקרצ ךכ לארשי לע תרפכמ
 :וידימלתש :וס תובותכ ןכו ,ם"וכעה לע
 ,וירחא ןיכלהמ ויה

 היה דעוה תיבש פ"עאש הארנה יפכו
 ומש לע תארקנה תונקתה לכו הנביב
 :תיטרפה ותריר לבא ןקתנ הנביב םלוכ
 ץיברה םש םגו ליח רורב ריעב התיה
 :ותונקז ינפמש רמול דואמ  בורקו ,הרות
 הלודנ ריעב רודל לוכי היה אל הלודגה

 הנביכ



 יאכז ןב ןנחוי ןבר

 רחא : בל :ןירדהנפ ורמאש- הזוי" תנמיפ
 וניצמ ךכו ..,ליה - רורבל \ ב נו ממ
 ב"פ תורשעמו ג"פר יאמד אתפסותב
 רורבל ז"ביר רחא עשוהי 'ר ךלהש השעמ
 ,ליח

 רמאי 66 דצ הנשמה יכרד רפסבו
 ןירדהנסבש ןעי רימלת הזיאמ הפסוה אוהש
 דולל רזעילא 'ר רחא םדוקמ רמאי םש
 אלל הזו ,'וכו זב"יר .רחא .רמאי כ"חאו
 ןגוהב אתיא םיטפוש ירפסב יכ תמא
 ,ונרמאש ומכ הזו ,א"ר כ"חאו זב"יר הלחת
 היהש ז"בש ז"ז"פ ר"הק שרופמ אוה ןכו
 רטפנשכ ,וינפל ןיבשוי ויה םייק זב"יר
 ,הנביל ובלה

 .אל םא ןהכ זב"יר היח םא
 אוהו ןהכ היהש ,דל תבשב י"שר תעד

 ירפסו ,זט"פ תולהאו ג"פ הרפ אתפסותמ
 וזיאב וידימלת ותוא ולאשש תקח פ"ר
 ל"א בהו ידגבב ל"א תישענ הרפ םילכ
 ל"א +ןבל ידגבב וניבר ונתדמל אלהו
 ידי  ותרשש  המו יניע וארש המ םא
 ותמדקהב םב"מרה בתכ ןכו ,'וכו יתחכש

 : אב תוחנמ 'סותה תעד לבא ,םיערזל
 רמאש המו ןהב היה אלש םינהבהש ה"ד
 ותארוה ע"ע ךא היה הז ידי ותרשש המ

 ג"פ הרפב בישח אק אלש המו ,ל"כע
 רמול דואמ בורק ,הרפ השע זב"ירש ה"מ
 יבאיפ ןב לאעמשי השעש הנורחאה הרפש
 ןופיפויב ראובמכ ינשה םופירגא ןמזב היהש
 י"ע תישענ איהו ד"באה זב"יר היה זא
 ז"ע השקה ץ"בעי ןואגהו  ,ותארוהבו
 היהו הנש ך"ק יח זב"ירש היתטימתשיאו
 .יאמשו ללה לש ודימלת

 תמ דחא ןבש וניצמ םיטרפה ויתורוק
 ונב הלח א"פו ,די"פס נ"רדאכ וייחב ול
 ותשא ל"א וילע ללפתיש רב"חרל חלשו
 ינא הל בישהו + ךממ לודג אוה םאה
 ינפל .רבעב .אוהו  ךלמה טבל שב
 ,ךלמה
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 'ה םשב הרותב , לודנ .ןבי הל. תיק שו
 ,ומ הדנכ הדוהי

 התריטפו ירימיי-תכיהש

 ,הוה 'ה"ד + רנ תבש:"פותה תער הגה
 םיתנש וא הנש היה זב"יר תואישנ ימיש
 ןכש רמול םתנוכ ןיא לבא ,ןברוחה רחאל
 ךא ?תאז ונל ןינמ .יכ הלבקב םהל היה
 אישנ תוחפה לכל היהש רמול םתנוכ
 רשפאו ,םינש יתשכ ןברוחה רחא הנביב
 ימכח לכ תעד *אוה ןכו | ,רתוי  היהש
 רשעל בורק ןברוחה רחא יחש םינורחאה
 ןקתש ןיבורמה ויתונקהמ חכומדכ םינש
 :םכ ה"ר ורמאש הממ עמשמ ןכו ,הנביב
 זב"יר ל"א -- תבשב תויהל ה"ר לח א"פ
 עקתנ ל"א ןודנ ל"א עקתנ הריתב ינבל
 ורבעש ןיאור ונא הזמו ,'וכו ןודינ כ"חאו
 ןקת אל ןיידעו הנביב ותויהב םינש המכ
 ז"ד עריאשכ זא ךאו תבשב ןיעקות ויהיש

 ,תאז ןקת זא
 חבזמל ובירקה ירחא הזה שודקה שיאהו

 הכז רשאו וייח ימי לכ תא ומע תבהא
 תרטע ריזחה רשאו ולמע ירפ תוארל
 ןמ רטפל ונמז עיגהשכ ,החכל ןיררהנפה
 זכ"יר הלחשב : חכ תוכרב רפוסי םלועה
 םתוא הארש ןויכ ורקבל וידימלת וסנכנ
 ,לארשי רנ ,וידימלת ל"א תוכבל ליחתה
 ,הכוב התא מ"מ קוחה שיטפ ינימיה דומע
 ןיכילומ .גיה דו"ב. ךלמ .. ונפל ולא לש
 סעוכ םאש רבקב רחמו ןאכ םויהש יתוא
 לוכי .ינאו -- םלוע םעב וסעב ןיא ילע
 כ"פעא ןוממב ודחשלו םירבדב / ופייפל
 ינפל יתוא םיכילומש וישכעו ,הבוב יתויה
 ילע םעוב םאש --- םיקו יח אוהש ה"ממ
 ל"א . %/הבבא ..אלו --- םלוע . םעכ | הסמ

 ארומ .אהתש .ר"הי ל"א ונכרב וניבר

 וידימלתו . .דו"ב .ארומכ ..םכילע ...םימש
 רע ול ולאשו םיקומעה וירבד וניבה אל
 ועדת | ,יאולו םהל .רמא  (אל ותו) %ןאכ
 ינארי אלש רמוא הריבע רבוע םדאשכ
 ,םדא

 וילעו
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 האמ ןב וניבר ןנחויו רמול לכונ וילעו
 הרתסנ אלו וניע התהכ אל הנש םירשעו
 והרימפ תעשבו ,ןורחאה עגר דע ותניב
 אסכ וניכהו האמוטה ינפמ םילכ ונפ ל"א
 ,(יתוולל ילא) אבש הדוהי ךלמ והיקזחל
 ןב ןנחוי ןכר תמשמ וט"מ ט"פ הטוסבו
 תאובנ המייקתנו ,המכחה ויז הלמב יאכו
 בא אוהש לע רמאש שודקה ובר ללה
 ,המכחל באו הרותל

 ותרות לבא ול ךלהו רטפנ זב"ירש ףאו
 וריאהש םילודגה וידימלת יפב היח הראשנ
 םהמכחבו םהרוהב לארשי ומלוע
 הבוט הדמ הזיא שרי וידימלתמ דחא לכו

 ,םכרעב ראובמכ ובדמ

 לש

 שרדמ תיב וירחא ריאשהש וניצמ ןכו

 יבדצ ןוורמ רב הבה אנת טי ןיבוריעכ

 הרדסנש אתיירב י"שריפו ז"ב ן . ןבר

 .אתפפוה שב הט"בב

 םיארומאה יפב םירקיה וירמאמ וניצמ ןכו

 עשוהי 'ר ג"הכ ב"פ םידקשכ םינורחאה
 !ר ודמי"פ בו מחנ - 5 ןהכה

 ,ימשב ןדוי
 ,אנינח 'רב ןנחוי 'ר

 יוה תועש 'בי שרד ןירדהנס רבזנ

 ,ומשב הי

 ,'וכו ורפע רבצוה הנושאר העש ,םויה

 'ר וא אנינח 'רב אמח 'ר ם"קד תפרגו

 ,אנינה "רב אחא

 .הישו 1 הב טס נח %

- | 
 אתלבמב :רכזנ

 ,הישאי .'רב :יחא-'ר : ל"צו ם"מ
 ,םש טוקליב

 ןתגוהי ןב ןנחוי
 'ר ינפל ריעהש : בכק תומבי  רכממ

 י"ע אישה ם"רו גרהנש רחא לע ןופרמ
 דחא םדאב השעמ םש ורמאו ,השאה תא
 .ח"תמ היה אלש עמשמ

7 
 אוה ךא ומ 5 םיטפשמ

 אוה ןכ

 .איחיש רּפ רמד הירא ו

 'ר לש וימח ןב עשוהי ןב ןנחוי 'ר
 .אביקע

 רמאש ה"מ ג"פ םירי הנשמב רכזנ

| 

 וי א רט היט רב הז .ר-- אצנצח ירכ ןנחוי 'ר

 ,יאוע ןב ירבדכ

 ,החרק ןב עשוהי 'ר לש וגב ןנחוי 'ר
 ,הכלהב ירחא שיר ארפס רכזנ

 .עושיי ןב ןנחוי יּף

 הינתמ ר"א ו"הס ז"פ תומבי ימלשורי
 'רו ןנחוי 'ר  תיעמשו הרוחסל תיקלס
 הזיא לפנ ילואו  ,'וכו עושיי ינב לאעמשי
 ,ם"מ

 ,אלילג ןמ דר נה ל

 ר"קיוב לבא ,ירחא ןשיה אמוחנה רכזנ
 ןדוי 'ר אהיא דדירהא אמוחנתו ר"ב"פ

 בש"ררה רעשי 'ונ הרעהב םשו ,איילנ ןמד
 ןדוי 'ר תחה בהכ דהא סיפרמש קרצב

 : ,תואחסונ 'ב בתכו ינשה אבו ,ןנחוי 'ר

 'ר סיפדמה השע אבומנאמ סופרבו
 כב חו"

 כ

 ו זמ

 ,אמסיק ןב יסוי 'ר
 שרדש ,דדיק"פ םילהת שרדמ רכזנ

 רבע ךאש הומו ח"יש אירטמגב רזעילא
 םע  םחלנשכ םהרבא םע היה  רזעילא
 תבית רפח ןשיה םילהת 'רמבו ,םיכלמה
 ,אמסיק ןב

 רב ןהנוי 'ר ךרע .ףסוי רב ןנחוי 'ר
 .ףסוי

 .קח ₪5 רב ןנחוי ה

 אבומ ןכ ,חיק זמר לאומש טוקלי רכזנ
 ,ונלש טוקליב אצמנ אלו ,לארשי רו

 ,יול ןב ןנחוי ?3

 'ר ל"צ .ם"לבו | ,וטדגי"פ ר"ב  רכזנ
 ,ל"ב עשוהי

 גהויר
 ,א דלומ

 ,אידמ -אירמ--הירמ רב ןנחוי 'ר
 םיחספ ימלשוריכ אנמ 'ר ןמוב היה

 פר הקו רמא אנמ 'ר ,ו"ה היפ

 רב וויי יא -- רמא היננח 'ר ,הביפש

 האפבו ,היננח 'רל היל עייכמ ארק אידמ

 : בדא"פר

 צואב

 רב ןנח 'ר ךרע .אדלומ רב



 ירונ ןב ןנתנ תת כ נח יד

 םיחספו | ,ןנחוי 'ר םשב רמא :בדא"פר |
 רכזנו ,פחנפ 'ר םשכ רמא בוק יפ

 תבש ,ד"ה נ"פ םירוכב = ,או"פר תמורת

 א"פ הליגמ ,א"ה ז"פ ןיבוריע ,א"הס ג"פ
 ,ה-גי'פ .ה"ב ,ט"ה "פי ירתה וה
 .ם"בפ פיר קל

 א"פ ז"עב רוביעה ןובשחב יקב היהו

 ,א"הס

 .איתמ ןב ןנחוי 'ר

 'רב השעמ א"מ ז"פ מ"ב הנשמב רכזנ
 רוכשו אצ ונבל רמאש איתמ ןב ןנחוי
 ,תונוזמ םהל קספו ךלה  ,םילעופ ונל
 התא וליפא ,ינב ל"א ויבא לצא אבשכו
 אל ותעשב המלש תרועסב םהל השוע
 םהרבא ינב ןהש ןהמע ךתבוח ידי תאצי
 אצ הכאלמב וליחתי אלש דע אלא ,יו"י
 תפ אלא ילע םכל ןיאש מ"ע םהל רומאו
 םדוק היהש םש עמשמו ,דבלב תינטקו
 ,גב"שר

 ,ןמחנ רב ןגחוי מ

 יולה הדוהי 'ר חהאריו אמוחנת רכזנ
 סרג ןשיה אמוחנתבו ,ומשב םולש רב
 ,וומיס "רצ הדוחיי לר

 .(חנשמד אנת) ,ירונ ןב ןנחוי 'ר
 .הגבי תבישיב רודה  לודנ היה יפוה

 'ר רמאש .ע ק"ב וניצמ ותרות לבק יממ
 ןנחוי 'ר - אתפלח אבא ךלהשכ יפוו
 נכ"יר הל. .ירמאו הרות רומללו רמו ב
 םהל קפס היה כ"או ,אתפלח אבא לצא
 אתפסותב לבא ,דימלתה ימו ברה היה ימ
 ,ןורחחאה ןושלכ םימעפ המכ וניצמ
 נב"יר אב יסוי ר"א א"פ ש"עמ אתפסותכ

 -- עירח תלח ל"א אתפלח [אבא] לצא
 ,'וכו אביקעש אלא ןכ רמוא ינא ףא ל"א

 לצא נב"יר .אב .יסוי ר"א ביפ ב"
 ל"א -- קיזחחש ירה ל"א .אתפלח אבא
 ןכו .,'וכו אביקעש אלא ןכ רמוא ינא ףא
 .ר"מ אי"פ םילכו ה"פ תולהא " םש אוה
 ןמזב היה אתפלח 'ר יכ אוה ןכ ארבכהו
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 תבשכ .ןקזה ג"ר תא .דנע ..ךיבהו תיבה

 ךא זב"יר רודל טעמב בשחנ אוהו ,וטק
 בשחנ גב"יה לבא | ג"ר ,רורב םע הוה
 .ראבנ רשאכו ,עב"ארו ע"ר רודל

 רזעילא 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 ק"ב םילכ אתפסותו ,,טל ןישוריקכ לודגה
 יתרמא נב"ירא לקדז"פ ינימש כ"ותו ו"פ
 ו 0 וליצה םא א"רל ול

 ג"ר דימלת היהש רמול םיצורש שיו
 דיעמ נב"יראש ,זמ ןיכרעמ היאר ןיאיבמו
 אביקע הקל םימעפ הברהש או"ש ילע ינא
 ג"ר .ינפל .וילע \ לבוק ..יתיחש | ובל לע
 היהש הזמ היאר םוש ןיא לבא ,יבירב
 גהנו אישנה היה ג"רש ןעי ךאו ,ודימלת
 רודה ימכח לכ ויה ןכל המרב ותואישנ
 .דוע ראבנ רשאכו ויתחת ןיענכנ

 לודג רתויה ינוע ךותמ הרות רמל אוה
 היהש האפד ח"פר ימלשוריב שרופמכ
 לש ותסנרפ איבמו תושומנה םע אצוי
 'ר היהשכ זמ-םירבר ירפסבו ,הנשה לכ
 ךכ לכ ג"ר ל"א הניפסב ג"ר םע עשוהי
 5% ל"א .,הניפסב הלוע התאו ךריב שי
 ינש לע המת ילע המת התאש דע עשוהי
 אמסח א"ר השביב ךל שיש םידימלת

 המכ רעשל ןיעדויש ירונ ןב ןנחוי 'רו |
 דגב אלו 8 תפ םהל ןיאו םיב תופט
 הלעשבו שארב םבישוהל 0 ןתנ ,שובלל
 ,י תוירוהבו ,הררש הזיאל םתוא הנימ
 רבכו ,אדנדונ ןב ןנחוי 'ר תועטב אבומ
 רבכ הוה אדנדונ ןב י"רש וכרעב וכ

 .ירפסב .ומכ לצו ,תיבה .ןמקב  הולש
 ינש םהילע עשוהי 'ר רמאש "המ "בו
 םלובש ןעי ב"'נ הז  ,ךל שיש "םיוטלת
 םלוכ ויה תמאב לבא ,ויתחת ןיפופכ ויה
 השעמ הח"מ בפ הרפילא ! הורה למ
 חרזמב תירחש והוניאר ורמאו םינש ואבש
 ,םה .הקש ידע .בב"ורא .,.ברעמב | תיברע

 ב"ר ,הלבק הנבל ןאבשב
 ןיבוריעב .עשוהי 'רל-  .רבחכ חיה ,ןבו

 'ר  םנכנ ג"ר לש ותריטפ רחאלש .אמ

 עשוהי
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 גב"יר= רטע ג"ר ילש יירבד .רפהל עשוהי
 אשיר רתבד אנא יזח רמאו וילגר לע
 ,ךל | ןיעמוש ןיא | ,עשוהי --- ליזא אפוג
 .עשוהי 'ר םע קלוח ג"ה די"פ תולהאבו

 י"ב לאש וי ייבוריע רניצמש המו
 יח הלהש השעמה היה \ ךכ, אל ל"רל
 רמאו -- הרות רומלל נב"יר לצא עשוהי
 ןב שיהיה ליצ)יםימ אוה ,יבר' הל
 םיאלכ ימלשוריב שרופמ אוה ןכו החרק
 תסרג .אוה ןכו ר"ה א"פ .הבוסו ב"ה ר"פ
 .לאננח גניבר

 יזנב 'פותה .ירבד ןיבהל רואמ השקו
 .יאזע ןב םושמ :רמא נב"ירש ,הס

 אביקע 'ר תהיה .בותאהו  .לוהנה רריכח
 םימעפ הברה נב"יר רמאש :וט ןיברעב
 וב יתפסוהש ש"בו -- י"ע  אביקע הקל
 םע היה הנשמב ותוקלחמ בורו ,הבהא
 ,ה"מ ד"פ ה"רכ פ"אפ םימעפ המכו ע"ר
 הרוסה יי תמ היפ .תחרוכבי "בפס תוירע

 ,ב"מ ל" י זימה מ זיפ "םילכי אפר
 ,י"מ- רי"פ "פר םיעגנ "מ  ב"פי תולהא
 הימי המ "פ ייפסלוש

 פ"אפ ןיקלוח אתיירבב ארמגנב ןכו
 ;ם תורוכמ | ,,םפי ןישינ ' ,בל םיחספב
 ןקז יתאצמ א"פ נב"יר רפסי ,חל אמוינו
 יתאבשכ -- ודיב םינממס תליגמו דחא
 יזכו עיר .ינפל ורבה יתחסו

 יסגי ,ר"א .ב"פר .ב"ב .םיִלַכ אתפפותבו
 לצא  ןיבשוי םינקז  'דב .השעמ
 ןמגרותמה תיפצוח 'ר ,ירופיצב שרח עב"אר

 אתפסותבו ,נב"ירו אתפלח רו ,בבשי 'רו

 אוה .ם"לבו .עשוהי ר"א סרג .לדנמרקוצ
 .ם"מ .לפג תש ש"רבו .,החרק ןב יה

 .הנשמב ויתוכלה
 םימעפ "ול 'רבזנ ןב נה יל

 ,המה "תומסרופמה ויתובלהו  ,הנשמב
 ינפמ תרסאנ הניאו תרסוא .דבכה

 י"פ תומורת ,תעלוב הניאו תטלופ איהש
 ,אי"מ

 ויהש

 ירו

 ירו ב

 ר"פ הלח ,ז"עז ןיפרטצמ םינימה ראש
 במ

 המא םיפלא ול שי -- ךרדב ןשיש ימ
 (התיבש ןינוק רקפה יצפהש הזמו) חור לכל
 קב בולע | ,וילע קלוח \ רועילא 'רו
 :הימ

 אלהו ןירבכעל ןהל תפכיא המ יבו
 מ"ב ,אעמיקמ ןיב הברהמ ןיב תלכוא
 ומי ןיפ

 ט"פ ןילוח ,תורוע ןהל שי םיצרש 'ח
 במ

 תותירכ ,'ג הילע בייח ותומח לע אבה
 "מ :גיפ

 תולהא ,רוהמ קלחנש . הרועשכ םצע
 "מ .ב"פ

 ובה ןבא
 ,ז"פר

 .ה"מ םש ,הארמה רחא ךלוה לכה
 ג רוהמע וכ תבש אתיירבב ארמנבו

 המ רמאו (לאעמשי 'רו ט'ר דגנ) וילגר לע
 ,ןימשמוש ןמש םהל ןיאש לבב ישנא ושעי
 ןירדהנסבו | ,ןגד ןימ זרוא :דיק םיחספו
 ,קנחב שרקמב שמישש רז ,רפ

 .עובקה ומוקמ
 לודג קלח חקל ם"לבש פ"עא הנה

 לבא ליעל ונאבה רשאכ הנבי תבישיב
 ימלשוריכ רנינגנ ריעב היה יטרפה ובשומ
 ךלהש השעמ ד"ה ו"פו ה"ה ר"פ םיאלכ
 א"פ הכוסבו .,רנינגנל נב"יר לצא קב"ידי
 מ"ה א"פ ןיבוריעבו | ,דניגנל סרג א"ה
 כ | ה ר"ה ו"פ םיאלבבו | ,דגנגנל
 ,רגינגנב םרכה יאלב ףרש

 ומוקמש 195 דצ הנשמה אובמ תעדו
 אתפסותב וניצמדכ םירעש תיבב היה
 | וכ לאעמשי ר"א ז"פ  תומורת
 ב ו ולהש .השעמ הקורב  ןכ :ןנחוי
 ,םירעש תיבל נב"יר לצא (אבא) הקורב
 אתיא ג"הס ח"פ תומורת ימלשוריבו
 לצא נב"יר רריש השעמ רמאש ךופיהל
 רו וירש תיבל אבא הקורב ןב "י"ר

 הארנ

 תואוקמ ,(הוקמ ןינעל) םימכ רדר



 ןכ ית בפ

 וניצמ ןכ יכ אתפסותה תסרג הארנ
 תחא םעפ 'ר רמא ב"פר הכוס אתפסותב

 ןנחוי 'ר לצא צרב"ארו ינא ןיאב ונייה
 ס"ט לפנ םש ךא ,םירעש תיבב ירונ ןב
 יאקו ,א"רגה תסרגכ יבירב .רמא ל''צו
 ,יבירב יסוי 'ר וארקש ליעלד יסוי 'רא
 א"רש וניצמו ,נב"יר תא האר אל יבר יכ
 ..זמ הרנכ ומע קלוח קודצ 'רב

 :חל ןישודיק וניצמ ומשב םירמואה
 הכלה ונממ לכק גה"ירש + הל תוחנמ
 .לודגה א"רמ עמשש המ

 ונממ הברה לבק החרק ןב עשוהי 'רו
 .ליעל אבומדכ

 קהבומה :ודימלה , היח" ןמו ו ₪
 תובותככ ונממ הארש תוישעמ רימת רפסיו
 נב"ירא --- תקוניתב השעמ י"רא י"מ א"פ
 ו"פ תיעיבש אתפסות ןכו .'וכו בור םא
 ינפל השעמ אבו -- וערוש השעמ י"רא
 השעמ י"רא ב"פ "הלינמ ' םשו  ,נב"יר
 .הלילב ירופיצב (הלינמהל) הארקש נב"ירב
 היה הזו) היאר הנכסה תעש ןיא ל"א
 אתפסותב אבומדב עב"אר לצא ואבהתהשב ם"לב

 ,ו"פ תומבי םש ןכו ,(ב"פר ב"ב םולכ
 ב"ב, םילכ . משב בוי "| ה וש
 יסוי 'ר בישה ז"פ ' רנימש ב"תבו ב
 ברל

 ומשב רמא ארגא רב אפליח וניצמ ןכו
 דמל יב"שרש איבמ ד"הסבו ,: הק תבשכ
 אצמנ אל לבא ,א"פ ןיבוריע ןייצמו ולצא
 ,םוקמ םושבו םש

 רקיה ורמאמ ךא ונל ראשנ הדנאב
 ותמחב וידגב ערקמה רמאש :הק תבש
 ויתועמ רזפמהו ותמחב ילכ רבשמהו
 תוירעבו ,ו"ע דבושב .ךיניעב הו וכ

 םנהיגב םיעשר טפשמ רמאש י"מ ב"פ

 .תרצעה דעו חפפה ןמ

 םשב הדוהי ןב יסיאמ חבתשמ היהו

 תפוק םשב חי"פ נ"רראבו ,םילכורה תפוק
 ,תוכלוה לש

 רתיב ןברוח םדוק רטפנ הארנה יפבו

 89 התרצו

 ןקתנו ואוב רמאש ,וט תומבי עמשמרכ
 רבדה תא רומגל וקיפסה אל -- תורצל ןהל
 םש ורמאש המו ,העשה הפרטנש דע
 תורצל םהל השענ המ גב"שר ול רמא
 אבומדכ ל"צו ם"מ אוה | ,תונושארה
 ,גב"שר רמא א"פ תומבי אתפסותב

 נב"יר האורה ורמא מ"פס נ"רדאבו

 ,אטח תאריל הפצי םולחב

 ,יאברג ןב ןגחוי

 והמא. 03. םיחפפפה ,נש ,תיבב נתב
 אצמנ אל וימי לכו ןתבער היהש וילע
 ,שרקמב רתונ

 ,ןומיס "רב ןגתוי 'ר

 אוהו ,ב"פקתת זמר ר"שהש טוקלי רכזנ
 רמאמה אבומדכ ם"רב הדוהי 'ר ל"צו כ"ט
 ,ז"א"פ ר"שהשב

 .הידפ ןב ןנחוי 'ר
 אוהו ,ץ"שת זמר םילהת םטוקלי רכזנ

 אבומדכ | הירמ רב ןנחיי 'ר  ל"צו םופ
 ,הדגי"פ ר"ב רמאמה

 יהבר אתקיספ רכזנ .'זפ ןב ןגחוי 'ר

 ,ו"פ. .הרפ 'פ
 .סחנפ ןב ןנחוי

 תיבב הנוממ היהש א"מ ה"פ םילקשב
 זט"פ אטוז והילאבו ,תומתוחה 0 ינש
 לבבד אתילבה רמוא סחנפ ןב ןנחוי רכזנ
 ע"ר = ,אמי .אלבחד אתילבת - - אייניש
 םדוק היהש הזמ עמשמו | ,'וכו ףא רמוא
 0 היחש אוה ילואו ע"ר

 ,אפפ ב ןג הו

 רמוא הירזע 'רו רדהמ"פ ר"ב רכזנ
 ביפ. ר"שהש רכונ' וכו משב הוא
 .אפפ רב אנינח 'ר ל"צש הארנו

 .התרצק ןב ןנחוי 'ר
 יהי םשב ..ךמא \ מדב" 5" רישהש רפוב

 התרצק ןב קחצי "רי לצו ם"מ ארה הוי
 הרת 5 .ר"ורו : בהא"ה אפו הרב

 ה
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 .לואש רב ןנחוי 'ר
 םינורחאה םיאנתהמ היה הארנה יפכ

 ןנחוי 'ר רמא ,אפ ןיבוריעכ יבר רחאש רורב

 כג הפלה; ירב...הנמוהה קוקמינג ,ש"ב
 לואש ןב ןהנוי ר"א ש"ארהו ם"קד תטרגו
 ןיפחויה ינפל התיה וז אסרגו ,יֶּבְּה רטא
 ידימלת ויחאו לואש ןב יסוי ךרעב איבהש
 'ר .רמתיא..1 הכק  תבשבו ,יבר לצו" בד
 לואש ןב ןנחוי 'רו -- רמוא לואש ןב יסוי
 סרג -- ,'וכו הניפס לש שושג רמוא
 'ר אוהש רמאנ םאו ,לואש ןב ןתנוי 'ד
 'ר אינתה :ז1:ןירדהנס - רכמ ש"ב ךןתנוי

 .'וכו וריבח רחא ףדורה א"שב ןהנוי
 הטוסב רקי רמאמ | ונממ ונל ראשנו

 איבה הרות הרמא המ ינפמ רמאש ,ומ
 אלש רבד אבי ו רמא ..לחנב .הלגנ
 וחינה אלש ימ לע רפכיו -- תוריפ השע
 םילהת 'דמו גדדצ"פ ר"בו ,תוריפ תושעל
 ,ומשב יול 'ר ז-הק"פ

 .הנואש רב ןנחוי 'ר
 ב"בבו,ומשב ול בחה?פ ר"קיו רכז

 ךרע ךורעבו ,הלואש רב יסרג חדאצ"פ
 ר"הס תעדו ,הניחש רב סרג אידה רב
 ,הע ז"ע רכזנה הנואש אנח 'ר אוהש

 ימלשוריב רכונ ..אליש רב ןנחוי 'ר
 ,א"הס ר"פ תבש

 .(ע"רד וריבח אנת) .אתרות ןב ןנחוי 'ר

 רמאשכ ,אכדה"ה ר"פ תינעת ימלשוריב

 חישמה ךלמ אוהש הבזוב ןב לע ע"ר
 ולעי ,אביקע אתרות ןב ןנחוי 'ר ל"א
 ,אבי אל דוד ןב ןיידעו ךייחלב םיבשע
 דומע ל"או ע"ר ינפל אבש א"פר ר"שו
 השרפה לע יתרבע אל ל"א הרותב ארקו
 ,םימכח והוחבשו

 ,ם אמויב רמאמ ונממ ונל ראשנו

 ויהש ינפמ הליש הברח המ ינפמ רמאש

 ידז"פ ר"שהשבו .,ע"נו םישְדק ןויוב הב

 תושחור ויתותפש תמ םדאש פ"עא רמוא

 .רבקב

 יתוכמה ןנחוי -- לגאש .רב ןנחוי.'ה

 ,התרות ןב ןנחוי
 בדהרפ 'פ יתבר אתקיספב רפוסי

 שרחו ם"וכעל ותרפ רכמ דחא לארשיש
 תבשה םוי עיגהשכו ,עובשה ימי לכ הב
 הדומיל התיהש שורחל הרפה התצר אל
 ףוחל תנוקה הצרו  ,תבשה םויב: חונל
 הרפה ינזאב שחלו לארשיה אבו ,וחקממ
 םויב החנ ולצא התיה איהש ז"כש ל"או
 ירכנל הרכמנ איהש וישכע לבא תבשה
 ארייתה הנוקהו ,רובעל איה תחרכומ
 ,םיפשכ הזיא לארשיה הל השע אמש
 רמאש המ תמאה ול רפיס לארשיה ךא
 וארקו הרותל הכזו דמלו רייגתה ז"יעו ,הל
 ןנחוי ול
 ,אתרות ןב 2 ב

 ןירבונ 5 ןנחוי יב

 .ןירבוג תיבד

 הפיה ןנחוי 2

 םחנפ :'ף ימוק יעב רכ-ב"פ ר"מב רכזנ

 ןתנוי 'ר ךרע .

 ודכ"פ .ר"קיובו .ןומיס 'ר םשב .אמח רב
 ,ופיד ןדוי 'ר ש"ע רמאמה אבומ

 כ"רד 'ספ רכזנ .הנטש ןמד 0-2 ₪

 .ימשב קחצי 'ר : זפק

 ,ןירפצד | ₪ תילזה

 ורמאמ | ,ב"אי"פדה"פ ר"שהש רכזנ

 לוכי אוה ימ רמוא שפט אוהש ימ רקיה
 ,םיקרפ םישלש ןיקיזנ הרותה לכ דומלל
 ינירה רמוא םכחהו ,םיקרפ םישלש םילכ
 ,'וכו רחמל םיתשו םויה תוכלה 'ב דמול

 ,ןייצרקד ןנחוי 'ר

 רמא ו"ה ח"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ
 קיפ הציבבו ,יאמיכ 'רב םוחנ  'ר  םשב

 .ןייצקרד ו םרנ 'ד"ה

 ,יתוכמה ןנחוי 'ִר

 'ר .םושמ ןנחוי 'ר :המ הכוס רכזנ
 ,זתוכמה ןנחוי 'ר םושמ יזוחמה ןועמש

 ,םינורחאה םיאנתהמ היהש הזמ עמשמו

 ןנחוי

 לע הז איבמ ד"הסבו ,התרות וב



 | האקוקח ןנחוי--ףוזנה ןנחוי

 .ףוזנה ןנחוי
 אבאב השעמ יסוי ר"א ,וטק תבשב

 אירבטל יבירב ג"ר לצא ךלהש אתפלח
 לש ונחלש לע בשוי היהש ואצמו
 ג"פר םש אתפסותבו | ,'וכו ףוזנה ןנחוי

 םירפוס .'םמבו .ףוזנה. ןב זנח" עת מה

 .ףוזנה ןנחוי תבית רסח ה"פ
 ,(הנשמד אגת) .רלדנסה ןנחוי יר

 שרופמכ ע"רד לודגה ודימלת היה
 ןובאפ"יפ .ר"בב :ובשה ןכו בכ תופמצ
 שמישש ןעיו  ,ע"רד  םינורחאה ידימלה
 ודימלת תא ערי ע"רו םיבר םימי ע"ר תא
 תיבב ע"ר בשישב ןבל "'בטיהוםיבחמ
 ע"רמ הלאש לואשל ןיכירצ ויהו ןירופאה
 | ולצא אבל ושרוה אלו הצילח ןיד ןינעב
 השעו ופכב ושפנ רלדנסה י"ר םש זא
 ןירוספאה תיב ימוק .רבעו לכורב ומצע
 -- יעב ןאמ ןיטחמ יעב ןאמ זירכמ הוהו
 תא ריכהש ע"רו והמ הניבל וניב הצלח
 תיא ל"או ןולחה ןמ קידוא ודימלה לוק

 תומבי ימלשוריכ רשכ ! ךל תיא ןישוכ ךל
 ה בי"פ

 | טעמ הטקששכ א"ה ג"פ  הגיגחבו
 תעקבב וצבקתהו 'רתיב 'ןברוחמ 'ץראה
 'ר ריאמ 'ר םש ויה הנשה רבעל ןומיר
 "רו יב"אר היטחנ "ר ש"רו :יםוי "המ

 שרוקב תולעמ המכ ורמא ,רלדנסה ןנחוי
 יתשמש רלדנסה ןנחוי 'ר ל"א 'גי א"מר
 ,תובישי תשמש אלש המ תודמוע ע"ר תא
 ותימאל ירדנפכלא רלדנסה  י"ר  ,ורמא
 ןיאור ונא הזמו | ,הקישנב ודמעו | ,אוה
 אלש ףא ע"רד קהבומה ודימלת היהש
 ,מ"רכ ונממ ךמסנש וניצמ

 האר ירפסב הריתב ןב .י"רמ לבק ןכו
 רלדנסה י"רו עומש ןב א"רב השעמ גנ"ם
 .בב"ירמ הרות רומלל ןיביצנל וכלהש

 ןינעל ה"מ בי"פ תומבי הנשמב רכזנו
 .ןועמש 'ר םע " ',ע"רכ = ל"סשתצולמ
 ןירב מ"ר םע קלוה ר"מ ה"פ ! קתובותב
 ,ה"מ ח"פ םילכבו ,ותשא ידי השעמ שידקמה

 לכ רמאש אי"מ ר"פ תיבא רקיה ורמאמו
 ,םייקתהל הפוס ש"של איהש היסנב
 ,םייקתהל הפופ ןיא םימש םשל הניאשו
 םעפב וצבקתהשכ וירבחל הז רמא ס"לבו
 תעקבל רתיב ]ברוח ירחא הנושארה
 ךא םאש תופר םידי קזחל ידכ ןומיר
 ,'ה םרזעי ש"של היהי םהבשחמ

 .ב3 .תוכרב "וניצמ .את"ירבב "ארמגבו
 ;ףסוי .רב .ןהנוי"'ר | ים "ד" םע  קללחש
 רמוא רלדנסה י"רו ,םולשיבא ןב ןתנ 'ר
 ,הָרּוהְי 'רו ,ע"ר םושמ

 ןידב .דל תוביתכ םסרופמה ונידו
 'רו "רואמ  "'ר  םע קלה " תבשב "לשבמה

 הרה
 ןירב מ"ר 'םע קלה בס *ןישוריקבו

 רהאל יל תשדוקמ תא ירה השאל רמואה
 .תשדוקמ הניאד ל"ס רייגתאש

 גב"שר רמוא ד"פ םילכ אתפסותבו
 .תוכלה 'ב ומשב

 תוא הזו אשוא תבישיב ומש וניצמ אלו
 ,החונמה לא ואבש םדוק רמפנש

 'ב ןיסחויה איבמ רלדנסה ארקנ המלו
 (ב ,םילדנס השוע היהש (א | ,םישוריפ
 תומאר םוגרתש תוילגרמ בקוג היהש
 ליעל ונאבהש ימלשורימו  ,ןוכלדנס שיבגו
 ,אירדנפכלאמ היהש עמשמ

 .האקוקח ןנחוי
 לואשל יבר ינפל אבש ,גי םיחספ רכזנ

 האלמ איקסיר ולצא ריקפה רחאש ונממ
 םש ימלשוריבו ,'וכו םירבכע הובקנו ץמח
 שנ רב רה השעמה אתיא ר"ה א"פ

 י"רא ,הבר ח"ר יבג ץמח איקסיד דיקפא
 ג"פ ם"בו . .,הוה .איקוקיח  ןנתוי = ןוב רב

 ת"ר בג ,היקפא .,הקוקח | נהוי  "ר ה וש

 .'וכו יברל לאש ץמח אבור
 אתיירקל קפנ א"פש רפוסי  :ג םיחספבו

 בישהו תופי ושענ םיטח םא ול ולאשו
 םיסוסל רשבו אצ ל"א ,תופי ושענ םירועש
 י"רו ,רפופ היהש ח"רפ םשו ,םירומחלו
 .הקוקח ריעמ היהש שריפ

 ןנחוי
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 .לודג ןהכ ןנחוי
 ןב = ןנחוי ןב והיתתמ היה | ויבא יבא

 בשוי אוהו םילשוריב בירוהי ינבמ ןועמש
 ,םינביהשמחב '. פרב הו ,תישלומ,רהב
 ,רועלא בבמה , הלוהו ןועמש > נהול
 ומעל העושה 'ה השע י"ע רשאו ,ןתנויו
 לכו .תרכי אל םלוע םש ושעו לארשי
 ומחל . .ירחא .ברקב ולפנ וינב העבהא
 ןורחאהו ,םינש המכ ךשמ 'ה תמחלמ
 ץרא הטקש וימיבו ןועמש היה םהבש
 ,ומעל בוט ךא: שעיו המחלממ | הדוהי
 ,ימור תכלממ םע םולש תירב תרכ אוהו
 ומע לארשיל השעש תובוטה לכ רובעו
 םהירפס לכבו םימיה ירבדב בותכל וליחתה
 אישנו רש ג"הב ןועמשל הנושארה הנשב
 םינב השלש היה ג"הב ןועמשלו ,םידוהיל
 ,(סונקרוה) ןנחויו ,והיתתמ הדוהי םשב

 ריקפ יבובא ןב ימלתל תאשנש תחא תבו
 היה אוה ךא .לודג רישעו וחירי תוברעב
 המרעבו ,םיקורצה תכמ לעילבו ער שיא
 "ךאד, רצבמב השעש התשמה לא איבה
 הדוהיו ונתוח ןועמש תא וחירי תוביבסב
 הצר .םגו = ,םנרה .םשו . ,וינב .והיתתמו
 ערותנ רשאכ לבא ,ונב ןנחוי תא דובלל
 דכלו םילשורי ירעשל אבו רהמ ןנחויל
 ,םיאנומשחה ירפסב אבומ ןכ ,הכולמה תא
 תוכרבב אברו ייבא ןיקלוח ג"הכ ןנחוי ז"עו
 אברו ,ןנחוי אוה יאני אוה רמא ייבא ,טכ
 עשר יאני ,דוחל ןנחויו דוחל יאני רמא
 ןכ תמאהו ,ורקיעמ קירצ ןנחויו ורקיעמ
 | .וימי .בור .קירצ הוה ג"הכ ' ןנחוי .יכ אוה
 כ"כ לודג היהו ,הקדצו טפשמ השעו
 וניקתהש :חי ה"ר ורמאש דע ומע יניעב
 ןנחויל ךכו ךכ תנשב תורטשב בותכל
 :ןוילע לאל מ חב

 ןואגה תעד םימעפ המכ ונראב רבכו
 ,ג"הב ינש ויה דימת טעמכש רה"ור לעב
 םוקמב אישנה היה אוהש ג"הכה (א
 הנוהכב שמשמ  היחש ב ב :,ךלמ
 בוב .פ'עש .ןעי .,שדקמש תיכב  הלודג

 לודג ןהכ ןנחוי

 ,המחלמב םידורט םיאישנההג"הכה ויה
 לבא ,םילשוריב ויה אל םימעפ המכו
 ומצעב אוהש ותוא וניצמ ג"הכ ןנחוו
 ,גל הטוס שרופמכ פכה"ויב הדובעה רבע
 םולבותסיראו םסונגיטנא וינב ינש תא חלשש)

 רשא םשדקמ תא בירחהלו םינורמשה םע םוחלל

 קה"ק תיבב פכה"ויב היהשכו (םיזירג רהב

 ולזאד אילמ וחצנ רמוא אוהש ק"ב עמש
 התוא תא ונויכו ,איכוטנאל אברק אחגאל
 אוה ןכ) ,העש התוא וחצנש ונויכו העשה
 ,(גי"פ םש אתפסותב

 נ"הכב שמישש ,ט אמוי ורמא וילעו
 םהירבד ןיבהל דואמ השקו ,הנש םינומש
 רמעש ינש שדקמבש ורמאש םישודקה
 תו למ "דתוי-וב ושמש הנש :ך"ה

 שמישש הנש םיעברא םהמ אצ םינהכ
 ג"הכ ןנחוי לש םינומשו קירצה ןועמש
 ןיעמשו ןתנוי םגש ועדי אל םאה ,'וכו
 יאני ןכו ג"הכב ושמש יבכמה הדוהי יחא

 סונקרוה וינב כ"חאו ג"הכ היהש ךלמה
 ,םולבוטסיראו

 אלש ונרמאש ומכ הלודג היאר הזמ ךא
 לצופכת"ןיב שדקמב ושמש ג"הכה לכ
 גחב גחה םויב ךא וארה הלודגה םתנוהכ
 ג"הכ היה ןנחויש פ"עא ןכלו  ,תוכופה
 ,ןופיסויב שרופמכ הנש םישלש ךרעל ךא
 הנוכה הנש 'פ ג"הבב שמישש ורמא לבא
 ךרעל היה = םיאנומשחהר ג"הבה לכש
 ,הנמאנ הלבקב םהל היה הזו ,הנש םינומש
 הפכו שו י"א .אשמ . תער : אוה .ןכו

 תורפ 'ב השע ג"הב ןנהויש ה"מ ג"פ
 ט"פ הטוסו וט"מ ה"פ ש"עמבו ,תומודא
 תא לטבו ,רשעמה ריבעה אוהש י"מ
 היה וימי דעו םיפקונה תאו םיררועמה
 םדא ןיא וימיבו  ,םילשוריב הבמ שיטפ
 ארמגב שרופמו יאמרה לע לואשל ךירצ
 = .ויתונקת לכ תוביראב םש הטוס

 וומאש המ םירצקה םהירבד ןיבהלו
 ג"הכב שמש ג"הכ ןנחויש ,םכ תוכרבב
 רשפא ךיא ,יקורצ השענ ףוסבלו הנש 'פ
 גהנתהש ותומבש לודג ןקז םואתפ עתפבש
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 09 לודג .ןחכ ןנחוי

 קידצ היהו םישורפה תרות פ"ע וימי לכ
 ךיא ,קח"ור םימעפל וילע החנ םגו ,רומג
 ימכח גורהלו רומג עשר תויהל ךפהתי
 ןירדהנפה ימכח תא ףאב ףודרלו לארשי
 ונא ןיכירצ ,םיקודצ לש ןיררהנס תושעלו
 םיקודצה ינינעב טעמ תוכיראב ראבל
 ,לארשוב ..הזה תכה ..ודלונ . התו וש
 םיתמאה םירברה תא חקנ ונירבדל דופסיו
 רה"וד לעב םכחה ןואגה בתכש המ
 ,א"חב

 תודמשה ימי ינפל םינשב תובר דוע הנה
 ברעתהל ובל לע הלע םרטו סוכויטנאמ
 רבכ ,תדה ינינעב המינפ םידוהיה ינינעב
 תומדתהל וצרש לארשי ינבמ התכ ואצמנ
 םיפיקתו עורז ילעב ויה םהו םינויהל
 ףסוי תומימ הדלונ תאזה התכהו ,םילודג
 קירצה ןועמש ןב וינח תוחא ןב איבומ ןב
 י"חת םיסמה תריקח תא הקל רשא
 וינבו אוהו םתומצע לעמ םרוע טישפהו
 דואמ בר רשוע ושע ןיסכומה תרבח לכו
 ,דואמ

 תומימ ל"זח תלבקכ תמאב ליחתה הזו
 וידימלתמ םינשש וכוס שיא םונגיטנא
 םהמו ,סותייבו קודצ םשב | ןיארקנ ויהש
 ךשמבו ,םיסותייבהו םיקורצה תכ ואצי
 לכ תא וחקיו וקוחתה םינשב תורשע
 האצישכ ףאו ,י"תת הלשממה תרשמ
 האבו םירצמ יכלמ די תחתמ י"א תנידמ
 ,םכמה רכממ לטבתנו אירוס יבלמ י"חת
 ונל .רמול  עורז .ילעבל רוה בכ לש
 אירוס יכלמ לצא ולדתשה המהו ,ץראה
 ויהיו םינויה תד תא הדוהי ץראב גיהניש
 .דחא םעל

 ךלמה תולעב היה םהישעמ תישארו
 ונק אירופ אסבכ לע םענאהפיפע םוכויטנא
 תא  חירהל םבהזו םפסכב ותוא ודחשו
 עשרוהו ,ג"הכמ וינוח תא םדאב .רשיה

 וכרד תא תחש אוהו  ,ויתחת הלע :ןאזאי
 תכה לבא ,דואמ ליהבמ ןפואב ץראה לע
 ןאזאי יכ = ,יר ורמא אל תאזה  הארונה

 דובעל זיעה אל כ"פעא ותעשר לב םע
 ןכל = ,םילשורי תוצוחב  יולג שירב ז"ע
 רקופה תא ג"הכל ומישיו ותוא םג ופדה
 ימי  ולחתוה זאו | ,"םואלאנימ,,  לודגה
 ,דואמ ארונ ןפואב תולודגה תומוהמה
 .תוביראב םיאנומשח רפסב רפוסי רשאכ
 ןהכה והיתתמ ותרותו ומע עשיל םק ואו
 ךשמ תוארונ תומחלמ י"עו םירובגה וינבו
 םינמאנה ידיב הלע תופוצר םינש שלש ןמז
 ,םינויה לע רבגתהל .םתדל

 תמחלמב םירובג תומ ותמ והיתתמ ינב לכו
 הדוהי :יתא רזעלא היה ןושארה ,תדה
 ירחאו םיאלפנה ויתומחלמ ירחא יבכמה
 םמושמ ץוקיש ךותמ שרקמה תא ורהמטה
 לארשי יצירפ דיב הרוצמה הראשנ כ"פעא
 הדוהי רצ רשאכו ,םינש המכו המכ וערהש
 לא םיכאלמ וחלש ורכלל הרוצמה לע
 ךלמהו םעישוהל סוכויטנא ןב רטפאא ךלמ
 ,הרוהי  תארקל ילגר ףלא האמ חלש
 רזעלא ללח לפנ תאזה הלודגה המחלמבו
 אבצ רשו ,םירובנ תומ יבכמ | הדוהי יחא
 שרקמה לע ורצ לודגה וליחו שאיזיל
 םעפב ולצנ םנ  פ"ע * ךאוש םיבהי םומל
 .םהיניב םולש ושעו תאזה

 ינבמ םינויתמה םיזחופהו םיקרה ךא
 ךלמל וכלה םשארב ןהכה םיקילאו לארשי
 ,ומע לעו הדוהי לע סמח וקעציו אירוס
 םיקילא די תא אלמיו םהל עמש ךלמהו
 םריחכב אבצ רשה תאו ג"הכק תויהל

 רשאכו ,ומעו הדוהיב םיטפש תושעל חלש =

 ודגנ ואצי םילשוריל סדיחכבו םיקילא ואב
 יכ םולש ומע תושעל לארשי ימכח לכ
 רוגבי אלו אוה וניחאו ןהכ אלה ורמא
 םולשל םהל ארק יכ היה ןכו ,ויחאב
 לבא ,הערל םהב עגי אלש םהל עבשנו
 גרה םהב שעיו ותעובש תא לליח ףכית
 ראובמכ ודוד רזעוי ןב יפוי גרהנ זאו ,בר
 לע .הארונ חרצ דוע הרבע וא ,וכרעב
 םדו "הכה רעכ :םחלנ !םוקילא אפ הו
 תדעו םיקילאש הדוהי  אריו | ,ךפש בר

 םיערמה
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 זא ,םיוגה ןמ .רתוי הברה וערה םיערמה
 ,המחלמל םתארקל תינש אציו 'הב קזחתה
 רונקנ: גרחנש' .הלורג העושת :השע 'הו
 ,םק טעמ םעה חור יחתו אבצ רשה
 שאונ ורמא אל סריחכבו םיקילא לבא
 לפנ תאזה םעפבו ,הרוהי לע תינש ואביו

 ואשנ טעמכ זאו- ,םירובג תומ ללח הדוהי
 .,םשארב םיקילאו םיצירפה תינש שאר
 דיגנל הדוהי יחא ןתנוי חשמנ י"מות ךא
 ינב | ינפל ופגנ .תובר תימחלמ ירחאו
 סריחכבו הנושמ התימ תמ םיקילאו לארשו
 ץראהו ,וצראל בש םיקילא תמ :יכ האר
 והיפ םיצירפה ךא  ,םימי םיתנש הטקש
 תא | תינש חלשיו אירופ ךלמ תא רוע
 ויחא ןועמשו ןתנוי ךא המחלמל םדיחכב
 ,םהיניב םולש ושע זאו :הבר :.הכמ והבה
 םיעשופה תא :ותירביו ומק םיאנומשחהו

 הרוראה תכה םנש ףאו ,ץראה ברקמ
 וטמקש אל הרשמה םהמ חקלנ רשא תאוה
 הממור דימת התיה ןתנוי די לבא ,וחנ אלו
 דיב קירצה ןתנוי לפנ רשאכו  ,םהילע
 ןועמש ףכית םקוה זא | ,והגרהיו ןופירט
 לכ טעמכו 'ה תמחלמ םחלו דיגנל ויחא
 ,המחלממ ץראה המקש ןועמש ימו

 לכ שאר ואשנ אל םינויתמהו םיעשופהו
 ווקיו םהירוחב ואבחהה ךא ןועמש ימו
 וחנ אלו ,םהל החלצומה העשה תא ןוכל
 םבבל ץפח ואצמ טעמכש רע וטקש אלו
 | ןועמש ןתח ימלה רישעה היה ןהמ דחא יכ

 רינפ ינשוו יטנתוה ותא יטנההי ,אוהו ג

 תא גורהל םילשוריל םיחולש חלש םגו
 אורו: .ךלמ ילא +" בתכ גו נב נחל
 ,הדוהי ץרא תא תשרל ליח ול חולשל
 םימורעה םישחנה יכ ןיבהל לכונ הזמו
 הזב חטב ימלתו מ"בב םירזופמ ויח ולאה
 םירהל ורהמי םילשוריב םיבשויה ויבהוא יכ
 איהה תעב רזגב היהש ןנחוי לבא ,שאר
 םיחולשה תא תימהו הערה תא םידקה
 ,שריג .ימלת תאו םילשורי תא רכלו
 רשא קידצ שיא תמאב היה  ג"הכ ןנחויו

 לודג ןהכ ןנחוי

 היהו וירוענמ םישורפה תרות לע לדגתנ
 ותרותו לארשי יקלא 'ה םע םלש ובבל
 בתכבש הרותמ אל לאמשו ןימי הטנ אלו
 תונקת לכמ אל םגו פ"עבש הרותמ אלו
 אוהו | ,ויניעב םישודק ויה םלוכ ןנברר
 .לארשיב תונקת ןקתו ג"הכב שמיש ומצעב
 רשאו ןוילע ישודק םלוכ ויה  ןירדהנסהו
 היחרפ ןב עשוהי היה ןירדהנסה אישנ
 לע וגנעתה וימיבו ,ר"באה ילבראה יאתנו
 .םולש בור

 ללובתהל וצר רשא םיאטחהו םיעשופהו
 ךא היה םהמגמ לכ רשא םינויה םע

 טישפהלו םדשל ץומלו םעה יררוש תויה
 התלכ יכ ואר ,בהז םהירוח אלמלו םרוע
 ץראה ןמ ולע םינויה יכ הערה םהילע
 םתטיש תא ופילחה ,הממור לארשי ןימיו
 ורמא םינויה םע ללובתהל .תחתו טעמ
 ןנברד  תונקתו פ"עבש הרותל ונל המ
 דחא םלוע ךאש ורמאו מה"חתב ושחבו
 ,זה"וע ןמ תונהיל ךא ונא םיכירצו שי

 םישחנה שרושמו שרח רוד ודילוה הככו |
 םדקמ ויה המהש ןעיו ,םינועפצ ואצי
 רישע יבהואו םירישעהו םיפיקתה התמרק
 רתסבו וטקש אלו וחנ אל ןכל ,םיבר

 ג"הכ ןנחוי םע םולש תושעל ךיא ומקר
 ,ולכיהב לגרה תסירד אצמלו

 הלודג הנכסש ןיבהו האר ומצעב ןנחויו
 רשא תאזה הלודגה הרובחהמ הפקשנ
 ךימת ךירצ היהו םעה ברקב םיבשוי
 יכ | ,ץוחבמו תיבמ ביואה רחפמ רחפל
 העשה תא רחיא ול יכ ויניעב האר

 םילשוריל אבל םדק אלו ויבא גרהנשכ
 ,הנוילעה לע םדי ותרובח םע ימלת היה וא

 ןיב ורזפתנו תוררשה לכ ןהמ חקלש ףאו

 ףא ןכלו ,הרבע אל הנכסה לבא ,םעה

 לבא ,ותרותלו ויהלאל ןמאנ  ןנחוי היהש

 אברדאו ,םפדר אל הנידמה םולש ינפמ

 ותיבב 'םיכלהמ םהל ןתיו וילא  םברק
 קפס םוש ילב התיה ותבשחמו ,טעמ
 בישיו םכרד תא ובימי התעמ יכ הבוטל

 תא



 לודג ןהב ןנחוי

 תמאב ויה המהש טרפבו ,הבוטל םבל תא
 ףסכה ליאו םהירוענמ המחלמ ישנא
 םישמתשמ ויה םיקורצהש ה"פ נ"רד תובאכו
 המחלמ שיא היהש ןנחויו ,בהזו ףסכ ילכב
 לכ .םע תובר .תומחלמ . השעג .וירוענמ
 וארה . יאדוב הדוהי - ץרא .ינכש  םימעה
 ורכנתיו . .המחלמב ...םתרובבג ,187
 םולש השענ יכ ו"ע חמש ןנחויו הבוטל
 ,המינפ ץראב

 הצילמב ל"זח ורבד בטיה רואמ המו
 תב תא המלש אשנש העשב :ונ תכש
 הלעו םיב הנק ץענו לאירבג דרי .הערפ
 איכה הזו ,לודג ךרכ הנבנ וילעו ןומרש וב
 ןיעב המלש םיבה ול יכ  ,המואה ןברוח
 תאז התיה תמאב יכ האור היה החוקפ
 הלטנ ז"יע יכ ,ןברוחל הנושארה הביסה
 םיסיסרל הצצופתהו הקלחתנו הכולמה ונממ
 השעש יושארה דעצה יכ ןנהוי האר ול ןכו
 ךלמל ןושארה דעצה היה םיקודצה תבוטל
 השוע היה אל המואה ןדבאלו תוהלב
 ןמזה םרזב ףחסנ םישמ ילבמ יכ ,תאזכ
 םע תא רכלשבכ יכ ,םיקורצה יכרד ירחא
 לואש ולו םרשב תא לומל םחירכה םודא
 הרותה ימכחו ןירדהנסה יפ תא לאשי
 לארשיל םירג םישק יב תאוכ השע אל
 חרפ ןהמ אצי תמאב רשאו ,תחפסכ
 תא גרה רשא סודרוה עשרה ץירעה ןודזה
 תא איבה רשאו ,םיבכמה תחפשמ לכ
 תצעל עמש אוה לבא ,םעה ןברוח
 הנידמה ינב  .לכש םהיפ . לעו .םיקודצה
 עריש פ"עא ,תחא תד תחת תויהל ןיכירצ
 םירומנ . םיוג . כ"חא .םנ המה כ במיה
 םג יכ ..הזל ..חיארו \. ,תדה הבה לאב
 שבכשב רומג יקודצ היהש ונב סולבומסירא
 תא .לןמל םחירבה כ"נ רוט נכה תא
 היהש ןעי ןכ השע אלו ,םתלרע רשב
 ךרד היה ןכ יכ ונרמאש ומכ יךא "ה מו

 וצר הממור םינויה די היהשכ םיקודצה
 םעל ויהיו םינויהב .וללובתי םעה לבש
 וצר לארשי ינב שמש החרז רשאכו ,דחא
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 תחה םישבכנה לכ ויהי םיניע הארמלש
 ,לארשי תד

 ןמאנ היה ומצעב ןנחויש ףא הנהו
 םע דימת וכלהש וינב לבא ומעלו ותרל
 םהיכרב לע .:וכנהתנ ' םיקודצה (:יהיכא
 ואר םינשב תורשע ךשמבו ,םהירוענמ
 יב ןמאנ םוקמב דתי ועקת יב םיקודצה
 ,םהיריב הנתנ רבכ םתואת יצח

 ןירדהנפה ישאר ויה  וימיבש ןעי לבא
 יאתנו היחרפ ןב עשוהי הרובחבש יראה
 םהירחא םיכורכ ויה. םעה " לכו .ילבראה
 שיא היה םידוהיה אישנו ,שפנ תריסמב
 ברקב הברתת האריהו הרותהו קידצ
 ,המואמ ושע ולכי אלו ןש וקרח ןכל ,םעה
 יצחהב וקפתסי םאה ולאה םינועפצה לכא
 לע הרעק ךופהל וצר המה + םהל ןתינש
 הוה רבדכ תושעל רשפא ךיא ךא היפ
 ןותמב ומקר ןכל ,ג"הכה -- אישנה ידעלב
 הרותה ישפות לע הלילע אצמל רתסב
 קתנלו אישנה תיב םע םלש אל םבל יכ
 ,םישורפהל ןנחוי תא רשקמה הבהא ליתפ
 ןיב עמשנ רבכ יב ןימאת תאצמו העגי
 אלש אישנה תיב לע הנולת ירבד םייחה
 ,הרותה ישפותמ קלח םבלו הרושכ וגהנתי
 םגש ןוניר לוק םעה ןיב עמשנ היה םגו
 ב"הב ..תויהל יראה .רניא .,רמבעב וממש

 תיבשנ ומא יב ומצעב הרובעּה רובעלו
 היובש . :םירפוס , ירבד .פ"ענ  םיעידומב

 .הנוהכל הלוספ
 םמצעב םיקורצהש רמול רואמ בורקו

 םידיחי םגש דע הזה לוקה ואיצוה
 שיבכעה ירוקהמו ,הזב ונימאה םישורפהמ
 הזב ךושמל קוחו ץימא לבח ומקר ולאה
 תלבתה ליתפ קתנלו םתרבחל ןנחוי תא
 .םישורפהל רשקנ רשא

 ןב רזעלא םשב םיקודצה ישארמ רחאו
 אוה (ןתנוי םשב ארקי תוינומדקבו) הריעופ

 בהוא היה ,לעילבו ער בל ,ץל שיא היה
 ןמאנ תוא ומצעב הזו ,ג"הכ ןנחויל ןמאנ
 תודמה תחשמ שיאש ,ותשודקמ דרי רבבש

 הוכ
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 אוהו | ,אישנהל ןמאנ | בהוא היהי \ הזכ
 ןנחוי בל לע דימת רבד ונושל תקלחב
 םלש םבל ןיא לארשי ימכח יכ  עמושש
 לבא .הזל ובל תש אל ןנחוי ךא ,ומע
 תוארהל רשוכה תעש אצמ הזה לעילבה
 .רבדי תמא יכ אישנהל

 ייבא רמא | ,וס ןישודיקב רפוסיש הזו
 היתטישל ייבא) ךלמה יאניב השעמ אינתר
 לבא | ,ןנחוי אוה יאני אוה .טכ תוכרב רמאד
 הזו םונקרוה ןגחוי לע השעמה רפוסי תוינומדקב

 רבדמבש תילבובל .ךלהש (םש אבר תעדכ
 חמש ותרזהבו ,םיכרכ םישש םש שביכו
 לארשי ימכח לכל ארקו הלודג החמש
 בהז לש תונחלש לע םיחולמ ולעהו --
 לאשש תוכיראב רפוסי תוינומדקבו) ולכאו
 הרותבש רבד םוש לע רבוע ינא םולכ םימכחל
 אל ורמאיו יברד תא ןקתאו יל ורמאת ןנברד וא

 ל"א ץלה הריעופ ןב רזעלא ךא ,(ונינודא
 ? םהל השעא המו ,ךילע םישורפ לש םבל
 זאש) ךיניע ןיבש ץיצב םהל םקה ל"א
 דחא ןקו םש היהש היה ןכו ,(תמאה ורמאו

 יאני ול .רמאיו ומש הידידג ןב הדוהיו
 התכ תחנה .תובלמ רתכ ךל .בה ךלמה
 ומא םירמוא ויהש ןרהא לש וערזל הנוהכ
 ,םיעירומב תיבשנ

 רמול בורקש ליעל .ונרמא רשאכו
 רקשה לוקה ואיצוה ןמצעב םיקורצהש
 שורדלו רוקחל ןנחוי ליחתהשב ןבל ,הזה
 לארשי ימכח ולדביו ,אצמנ אלו רבדה
 לארשי ימכחש תוינומדקב רפוסיו ,םעזב
 ויפמ איצוהש ג"ב הדוהי ישורפה לע וסעבכ
 אלו חנ אל לבנה רזעלא ךא ,רקש רבד
 תמאב יכ המדת םאה ןנחויל רמאיו טקש
 המה םג ,ךילע הבד איצומה לע םיסעוכ
 השעו ,ךינפמ םיארייתמ ךאו הזב ונימאי
 שנוע ונתיש םישורפה ימכחל לאש הנחבה
 לארשי ימכחו ,השע ןכו ,הביד איצומה לע
 ,הקול ר"ש איצומהש שרופמה ןירכ וקספ
 רמאיו וב רדגתהל סרח לעילבה אצמ וא
 וניד .אוה ךכ לארשיבש | םוידה  ,ןנחויל
 הכו .ךעד אוה ךכ בפן ךלמ "התאו

 לודג ןהכ ןנחוי

 ,םסמור יתהצעל עמוש התא םא ? השעא
 תחנומו הכורכ ירה + הילע אהת המ הרותו
 ,דומליו אבי דומלל הצורה לכ תיוז ןרקב
 לארשי ימכח לכ וגרהיו הערה ץצותו דימ
 ןועמש אבש דע םמותשמ םלועה היהו
 ל"זחו ,הנשויל הרותה ריזחהו חטש ןב
 תירחא תא ךא ץרמנ רצוקב ורפפי
 תוכיראב רפוסי תוינומדקב לבא םירברה
 ,םינש המכ רבדה ךשמנ תמאבו | רתוי
 םירחא תומוקמב אבומ ל"זח ירברב םגו
 זא יכ | ,ןאכל םיכייש המהש תוישעמ
 דימעהו םישורפה תאמ ןנחוי דרפתה
 ורזפתה םישורפהו ,םיקודצ לש ןירדהנס
 היחרפ ןב עשוהי סנ זאו ,חור לכל
 דע םש יהיו םירצמ לש אירדנסכלאל
 היהש חמש ןב ןועמשו | ,ונב יאני ךולמ
 טעמ ףדהו ותמכחב לעפ ךלמה לש ופיג
 רק זאו ןירדהנסה ןמ םיקודצה תא טעמ
 ראובמכ םילשוריל אבל פ"ב עשוהיל
 ,וכרעב

 י"א אשמ רקיה ורפסב נרובנרד םכחהו
 ש 0 ןיפלהנסה רברב דמאי  ,בכ רצ
 ירפסב רשא תונושה תועידיה לכמ םלואו,
 םוש איבמ וניאו) ז"אז תושיחכמה רומלתה ,
 ןנחויש רמאיו (ז"אז תושיחבמ ןכיה םוקמ,,
 עשוהי ויה םישארהו ןירדהנס דסי ג"הב,
 תאז לבא -- ילכראה יאתנו היחרפ ןב,
 רי רחבי כ האדי המ ונממ- אלפי

 ץלח רבכ רשא םישורפה תדעמ םישנא
 "םהירצל יהיו ןירדהנסה רסי תעב ןהמ,
 יכ לודג תועט העמ הליחמבו .ל"כע
 ןועמשו היחרפ ןב עשוהי חרב זא אברדא
 ,םיקודצ לש ןירדהנס זא דסי

 לעש (א הרעהב 46 רצ םש רמאי ןכו
 סונקרוה ןנחוי היה  םיאנומשח לש ד"ב
 רחהא ןינע בברעש הליחמבו | ,אישנל
 הרותב לודנ היה ןנחויש ףאש ירמנל
 אישנ םלועמ היה אל ג"הכב | שמישו
 ילבקמ ןמ רבודי םשש תובאבו ,ןירדהנסה
 םש םש  רכזיו שיא יפמ שיא הרותה

 ריו
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 (ןקזה) לאילמג ןברד ארפס ןנחוי---ךשחלמ ןנחוי 'ר

 ןנחוי םש אצמי אל םש ר"באהו אישנה
 ןינע אוה | םיאנומשח לש \ ד"בו = ןג"הב
 יבכמה :הרוהי היהשב הזו = ,ירמָנל רחא
 זא שמכמ ריעב םילשורימ קוחר ויחאו
 ראשנו .. ,םנחמ .ברקב ר"ב ;ועבה םילב

 ראובמבכ ג"זשנ לע ורזגש םתונקתמ ונל >
 ןנחוי ימיל ךייש הז המ לבא | ,םכרעב
 ,םיאנומשח לש ר"ב ולטבנ רבב זאש ג"הב
 בור לע וגנעתה וימיב ויהש ןירדהנסהו
 השענש דע םשארב פ"ב עשוהיו םולש
 תרמשמ רומשיש ימ  לכש רזנו \ יקודצ
 םישורפה ודמע ס"לבו ,שנעי שנע םישורפה
 דע ...בםירח .הצרפתהו . .,םחב " לפצ מ
 .בר גרה םהב השעש

 פ"עבש הרות לטבש רמואה לכ לבא
 ךירצ היה אלה כ"א יכ העומ אלא וניא
 ,הרותב שרופמ וניאש העירפ תוצמ לטבל
 ךירצ היה הזבו ,חמודכו ןילפה תוצמ םגו
 שרפל | םילודג םימכח ףוסאל תוחפל
 גח תושעל םגו ,שדחה וכרד פ"ע הרותה
 רבד עראי םאו ,תבשה רחא תו בשה
 תא םעה לכ ורסמ זא אלה . ,הזכ .לודג
 ,הזמ ושירחה אל ל"זחו  ,הז לע םשפנ
 רבד םושב עגנ אל ש"וחש תמאה לבא
 ךא לטב אוה לבא |,פ"עבש הרותבש

 היובשד ןיד לטבתנ אליממו ןנברד תונקת
 ,רורב הזו זעל אלו רופיא אל ןאב ןיאו

 בשוחשכ י"ה ה"פ ש"עמ ל
 ,ג"הכ ןנחוי לש ויתונקת לכ םש
 ,עורזב השעש המ ןהמ שיש ו"ע ל"ביר
 יאנגל אוה רשעמ יודו תא לטבש המש
 ןב הדוהיו הרותפ ןב רזעלא אבשמ יכ
 רזעלאו ,עורזב םתוא ןילטונ ויה הרותפ
 הריעופ ןב רזעלא לילה ס"לב אוה הז

 רמא

 | המש םש ורמאד אלולו ,וס ןישודיק רכזנה
 ןכו ,חבשל אוה ןיררועמה תא לטבש
 הבחר שרפמש הטוס ףוס ילבבב אוה
 רשפא ,ןשית המל הרוע | ןירמוא ויהש
 יקורדצ השענשכש ,יאנגל כ"ג אוהש רמול
 תונקת ןיד .לקיעהו בלה לכ "למ
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 ורמאש הזו ,ומשלו ול ךיישש המ היובש
 וילע ורריעש הז | ,ןיררועמה תא לטבש
 תונקת לטבש ןויכ יכ היובש ןב אוהש
 ,ונממ ןיררועמה ולמבתנ ןנברד

 וימי לכש ןעיו הרוב לע.'ופח. ל"זחו
 הנשמב ויתונקת וראשנ לארשיל בוט היה
 תורע פ"עו ,תראפתלו הלהתל ומש לע
 ותשאש הוצו ,הנש םישלש ךלמ תוינומדק
 אל ונב סולבוטסירא לבא ויתחת ךולמת
 אוהו בערב ומא תא תמיו ולוקל עמש
 ימרב תמ ךא ,ושארב תוכלמ רתכ םש
 ותשאו ,תחא הנש ךא ךלמ יכ וימי
 תאשנ הטש ןב ןועמש תוחא ןונימולש
 .וכרעב ראובמכו  ויחא יאניל

 ,ךשחלמ ו

 ,ךשחל ימ ןנחוי ר"א ןכו ,אצ ןיבוריעב
 הביתב ךשחלמ יסרגד תיא םש 'סותבו
 ןנחוי 'ר (םתס) לע יאקש ישרפמו תחא
 ,: בפ אמוי ראובמכ שחלמ דלונש ןעי

 .אתפונד ארפס ןנחוי 'ר
 אנוה ,'ר .. ה"ח ביפ הכוס ..סלשוריכ

 אמצ היהו שדחה שודיקל בט ןיעל לזא
 .אתפוגר ארפס ןנחוי 'ר תכוסל אבש דע
 ארפס ןנחוי 'ר אתיא ז"ה ג"פ הליגמבו
 רבל הארו י"אל (הלע ל"צ) דרי אתפוגד
 'סמבו  ,ראבה תריש ירק ארפס אנובא

 ארפס ןתנוי 'ר סרג "ה בי"פ םירפוס
 .'וכו אכהל תחנ ארתפוגד

 פ"ר . ימלשוריב ,.יירבנה הז. ןוא..לבא
 ראובמכ אתפוגמ ןנח םשב המהב המב
 ,וכרעב

 .ןקזהו לאילמג ןברד ארפס ןנחוי
 בשוי היהש ג"רב השעמ :אי ןיררהנסב

 רפופ .ןנחוי היחו | תיבה רה  הלעמ וש
 ארח אתרגיא לוט -- וינפל דמוע זולה
 ר"ה ה"פ ש"עמ ימלשוריבו ,'וכו ביתכו
 ,רפוסה ןהכה ןנחוי סרוג

 יה
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 ,אתוינתנע ןנחוי 'ר
 ימלשוריב רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ

 התוהב :תירב . רמאשי איה = היפ ::תוברב

 ,חכשמ אוה הרהמב אל ודומלתב עניה

 ,הריבה רש ןנחוי

 ס"לבו ,ג"פ ןשיה םילהת שרדמ רכזנ
 ,וכרע ןייעו הריבה רש ןתנוי ל"צ

 ,ידבע רב אנמילוי "מ
 ירה ,םלבו רבא ן"פר יתבר 'פפ במ

 רב ינאילול 'ר םרוג םש ל"דרהו ,קחצי

 ,ירבט
 הנוי

 ,אתעלבמ ,אריז רמא הנוי : גמ ןילוחב
 הנוי 'ר אתיא אנידנמשוק סופר ף"ירבו

 ואיבה םיקסופהו ,ס"קדב אבומדכ ז"רא

 ,שממ הנוי ךא םכח םש הז ןיאש

 ,(יםמ הד הזבא) דניה

 תא אלימ רשא הזה לודגה ארומאה
 ישארמ היהו | ויתוכלהב ימלשורי ס"שה
 יבאמ | לבקל דוע הכז .יעיברה רודב רורה
 הלוי 'ר .ל תוחקפבכ ןנחוי 'ר\ ימלשוריה
 הל ירפאו ה ירו רה ידיסלת .הימרי "רו
 קפסהו ,ןנחוי 'רד ירימלת ז"רו הנוי 'ר
 הני ה לכס תסאב ים םישהל איה
 היה יב ןעי = ןנחוי 'רד ידימלתמ ותרוה
 רבכ היה ןנחוי 'רו דוע םימיל ריעצ זא
 םשב םג ארקהל דוע הכו לבא ,דואמ ןקז
 ימלשוריב אוה ןכו ,ז"רכ ןנחוי 'ר דימלה
 ןנחוי 'ר םשב הימרי 'ר א"ה א"פ אמוי
 יתייה ךמע הנוי 'ר ל"א -- שדקה ידגבו
 ,לאשנ אלא רבוע = (ןנחוי 'ר) רמא אלו
 רה רת היפריי "רו הנוי 'ר קנ םיב כו

 א"פ הלחבו | ,ירמא | ןנחוי 'רד הימשמ
 תפבאבו | ,טחוי 'ר םשכ הע ה בהא"ה
 'רמ לבקל ךא וכזו \ םיריעצ ויה םהינש
 םיקהבומ םידימלת ויהו ,וימי ףוסב ןנחיי
 לדג היטרי 'ר .ךאו| שחה רד .ידימלתל
 ברע ראובמכ חילצהו

 הנוי 'ר---אתוינתנע ןנחוי 'ר

 תוכרבכ ל"בשר םשב הנוי 'ר וניצמ ןכו
 הלח ,ב"ה ד"פ תומורת ,ד"ה ,א"ה ג"פ
 ולה א"פ

 אליא 'ר ויה םיקהבומה ויתובר לבא
 תכיר ר"ה ב"פ תומורת שרופמב
 ןכ אחא 'ר ל"א -- ןירמא ןוהייורת יסוי
 ו "הב הוה י ןוכבר אליא" 'ר
 יעליא ל"צו) יאליע 'רל הנוי 'ר היחכשא
 ב"ה א"פ תומביבו | ,ולאשו | (ם"קד תפרגב

 ,אליא 'ר םשב רמא
 היה (אריעז 'ר ימלשוריבו) אריז 'ר ןכו

 ו רצ ₪ ל תורוכככ קהכומה ' ובר
 ן"ףא הנוי 'ר ,יריעז 'רד ידימלת הימרי
 ₪ ןע מנ ןימינ | ,,רי תוכרבכ
 ,אריז רמא הנוי :גמ ןילוח ןכו ,ה"ה ג"פ
 אנידנאמשוק םופד ף"ירמ ם"קד תסרג

 הר לוט .הלינמבו = ,ז"ךא הנוי 'ר
 פל  יז"רו דז"ר" ימוק יעב " ,י"עו -ף"ירה
 ,א"הס ג"פ הלרעכ הילבקל

 רימלת ומצעב היהש ףא הימרי 'ר ןכו
 'רו ,הנוי 'רמ שישק היה לבא אריז 'ר
 וו הב הלינמכ רגממ לבק הנוי
 יוחאל היפא היזחמל ולע הסוי 'רו הנוו
 רה היבורק הזומת רב הדוהיד
 'ר ןמת הוהו אינכוסד אתשינכב אנינח

 ל"א | ?ןיפוכו הנוי 'ר ל"א בכעו הימרי
 א"פ הלח ןכו ,בכעמ (הימרי 'ר) ךבר אהו
 ור .תכהתיא הנוי ר"א |: בדא"ה

 | עב  א"ה ביפ םשו .הימרי
 ,הימרי

 ו ₪ לא ויתובר | דבלמ | הנהו

 ,םמשב רמאו רודה ילודג לכמ תולבק
 ₪ והיפ .תוכרבכ אבא "'ר םשב רמא

 םיאלככ אבא 'רמ לאש ,י"ה ד"פ ןישודיק
 בראיה ריפ. תינעתי ,נ"ה ט"פ

 :ה"פר הכוסכ לממ רב אבא 'ר םשב
 הלח ,ה"פס תורשעמבכ והבא 'ר םשב

 ,א"פס הליגמ ,ה"ה א"פ
 ,ר"ה ה"פ . תומורתכ ייבא 'ר םשב
 שו הק ביפ תוכרבכ אהא "ר םשב

 םשב



 התור

 א"פ .הלח הפ הניגחכ .ימא "ר 5
 3 איה

 ,א"ה ב"ש ,ש"עמב איעשוה 'ב..םשב

 ,ב"ה ר"פ תורשעמב אנונמה בר םשב
 .ו"ה ,ח"פ .תומבנ

 יב) הנוח "ף-י 3

 ,ח"פר
 יגח 'ר:הרמא :,ה"ה .ב"פ ההבנה

 ,ןימתח יסוי 'רו הנוי 'רו חתפ

 .א"הר א"פ הלחכ היקזח םשב

 ב"פ הלחכ [אבא רב] אייח 'ר םשב
 םירוכב ףוס | ,םיאלכ שיר  ,ג"פר ,בה"ס
 .א"ה ג"פ הנגיגחו

 רב = 'אטה "רח םשפ

 .בידח"מפ
 ןיבוריעכ אבקוע רב אמח 'ר םשב

 זה "ב

 הלחכ ןנברד ןורבח היננח 'ר םשב
 ,ה"ה ג"פ  ק"ומ .ולאש =: ,ך"ה הב

 .ד"ה ב"פ תוכרבכ אדסח בר םשב
 ףופ ימלשוריכ הריזג ןב יפוי 'ר םשב

 .תוכרב
 ג"פ תוכרבב אנינח 'רב יסוי 'ר םשב

 ,א"ה ז"פ ריזנ ,ג"'פס םיאלכ ,א"הס

 ,ב"ה ה"פ תומורתב יאני 'ר םשב
 ,א"פר ה"רכ ןמחנ רב רקחצי ישב
 ,ד"ה ב"פ = םירובבפ  .אשיומ "רי ששב
 ב"פ תוכרבכ אדא רב ןמחנ בר םשב

 הזה

 ןבקוע 'רמ וא = בקעי ב" "רם ב
 דח  יפוי 'רו הנוי -'ריא"ה ץ"פי| יב שש

 ,בקעי רב נ"ר םשב דחו-ןבקוע רמו

 ,מ"פר םיאלככ לאעמשי רב אלוע םשב
 שיר ימלשוריכ אפסירק "ר  םשב

 ,תובותב
 ,אמוי שיר .ימלשוריכ ארפק רב םשב

 .ג"ה ר"פ תוברבכ כר

 ןישודיק ,אה"ר א"פ הלחכ לאומש םשב
 .א"פר

 םיחספכ | (אנוה

 ריב יי -אבינה
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 ו"פ הלחכ איקרופק לאומש 'ר םשב
 ,א"הס

 תינעתכ אבא רב ןועמש 'ר םשב
 ר"קיוב שבתשנ הזה רמאמהו ט"ה ג"פ
 ל"צו = ,אפא הב הנוי | םשו...הל"יפס
 ,אבא רב ש"ר םשב

 יאפרכ-הירכזו יהבכ .ןועמשקויה משב
 ,א"ה ב"פ

 א"פ תורשעמכ אריסח ןועמש 'ר םשב

 .אלהפ "פי. תוברב! ב"ה

 רב 'םוחטת ."ר םשב

 ,א"ה ה"פ

 ימא 'ר תדימפ ירתאש יתארנה ייפבו

 תצובק ךאו אתביתמ שיר דוע םקוה אל
 ןיארקנ ויהו  תומוקמ המכב ויה םימכח

 אייח תופהבכ

 קרות רציפרה .ןכוי י ןירפיקר" ןנפר ששב

 בוחאה וחיבה םעי הנויי 'ר או "'(ירופוצב

 איפבטב הברה יהרות" הציברה יפו 3

 ב"ה א"פ ןירדהנסכ םיבר םידימלת םע
 יסוי י"רו הנוי "רג "חתפ "נח "רף  ורמאש

 אירבמב | היה- יגח 'רש \ עודיו =" ןימתח

 .אקרבמב  רופק חרש  עוריכו ,הכ ק"ומב

 ורמא -- הנוי ר"א א"הס ו"פ תיעיבשבו

 היאר ןיא םשמ ךא ,אירבטב ךמע ירהו ול
 רוקמהו ם"ט לפנש רשפא םש יב כ"ב
 ורמאש םשו ד"פר תיעיבש אתפסותמ אוה

 ,אירבטב .ךלצא :ןה \ ירה ..הרוהי ''רל
 ,דימת דחיב וניצמ ולאה םירבהה ינשו

 יפי ירו הנוי זר "בח דפ "תיעיבשב

 ישנא ליבשב תבשב םחל תופאל וריתה
 ןוקלפ. םהינש .. ה"ה ר"פ \תוכרבוי  (לוחה
 ,היינתנע אנניח 'רר .היתיתשמל

 רה או יבלכ תוברב רי סב נובה

 .א"ה ו"פ ןיבורוע | ,ר"ה בם תומוהת

 יוחאר היפא היזחמל ולע םהינשו
 היה .ד"פ .הליגסב השמת בו הדחה
 םהינש ואבש רפופי א"ה ה"פ תוכרבבו

 םקו (ריעה רש) סניקסרא םארו אכויטנאל
 ז"יעו המחלמב םתומד הארש רמאו ןמקמ

 ,תצנ
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 ש"עמכ ןייב םיפתוש םהינש ויה ןכו ,חצנ
 ,ו"ה דך"פ

 ילשוריב תומוקמ המכב וניצמ םתוקלחמ
 אדבז רב יפוי 'ר :ע תוחנמכ ילבבב םנו

 'ר םע קלוח (ימלשוריד יפוי 'ר םתפ אוהש)
 'ר ןב תמשכ א"ה מ"פ םירדנבו | ,הנוי
 היהשכ הנוי 'רל העומשה האבו יסוו
 .תינעתב םויה לכ םילשה רוצב זא

 האלילג יסוי 'רו הנוי 'ר וניצמ ןכו
 ,א"הס דיפ :תוכרבב 'דחיב

 שיר הנוי 'ר היה אלש ףא הנהו
 םידימלתו הלודג הבישי גהנ לבא אתביתמ
 ייסס רב אייניא 'ר וניצמדכ וינפל הברה
 ,ג"הס ד"פ ש"עמכ הנוי 'ר היבגל קילס

 הימק ביתיה םורמ רב רזעלא 'ר
 ,ג"ה ד"פ תינעתב

 ,א"פר תומורתכ ומשב ןיישא 'ר
 ק"ומכ הנוי 'רמ | ןטק היה ןוירוג 'ר

 . הי היה ג"פ

 יד רמי/:יבקעי ./רה= = הירב ..ידבז 'ה
 ,:ז ב"ה א"פ תוכרבכ ומשב

 תובותככ הימוק יעב היירמ רב אויח 'ר
 ,א"ה ט"פ

 תיעיבשכ הימוק ביתה יילפ רב ןדוי 'ר
 .(תועטב אידפ רב םשו) ה"פר

 הכוסב הימוק ימורד עשוהי 'ר

 א"פ תועובשב הימוק האמורד יפוי 'ר

 ,ח"ה
 תומביכ ומשמ ח"רד הירב קחצי 'ר

 ,ר"ה .בי"פ

 ,ר"פס /

 א"פ ה"רכ ומשב התצצק רב קחצי 'ר

 ,א"הר
 יעב ,ז"ה ז"פ יאמדכ ומשב יטניול 'ר

 תבש ומע יחפימ ,ח"ה ט"פ תומבי הינימ

 יה ניב

 תומביכ הימוק יעב אבס רב אחוינ 'ר

 הנוי 'ר וניצמ א"הס ב"פ ןיבוריעבו ,ט"פר

 םיספה ןיב לטלטל והמ לאש אסנ 'ר ,רמא
 תו ך .םשב רמא אנ ₪ נ"פה ם''בבי

 ,םירבח ומכ ויהש עמשמ הזמו

 הימק ביתה הטורפ רב אפיליפ 'ר
 .ז"ה א"כפ םירפוסו אה"ס א"פ הליגמכ

 ,ריחא"פ ר"שכ ומשב רבחה סחנפ 'ר
 תומבי ,ח"פר םיחספכ ומשב אפידר 'ר

 ;ב"ה א"פ

 לבבב עמשנ ומשש דע כ"כ לודג היהו
 ,'וכו הנוי 'רדכ רמא אברש ,זק םיחבזכ

 י"אד יפיקתמ ארקנ היה הנוי 'רו

 ארפס ברל אקירז 'ר ל"אש :גכ תינעתכ
 ידיסחל = י"אד יפיקת ןיב המ יזח את
 יפיקת -- ח"רו ה"ר לבבד ידיפח ,לבבד
 הוה ומ יירד הובא "הנוי ;!ר ןוגכ י"אד

 ימחר יעב -- ארמטמל אמלע ךרטצמ
 יעדי יוה אל ב"ב וליפאו ארטמ יתאו
 ןכ ארקנש הארנו ,היתמחמ יתא רטמהש
 : גי ה"ה ג"פ ק"ומ ןוירוג 'רל רמאש ןעי
 ח"פ אמויבו ,אריעז שנ רב ןמ ןניפלי אל
 הקילד הלפנ א"פש ט"ה ד"פ םירדנו ה"ה
 חינה אלו תובכל םו"כע הצרו ותונכשב
 לכ לצינו סנ  השענו (היה תבשש) ול
 ,הנוכשה
 ורמאש דע כ"כ הלדג הרותל היתוביבח =
 אחא 'רל ורשעמ ןתנש ג"ה ה"פ ש"עמ
 למעש ךא ןהכ היהש ינפמ אל אלוע רב
 ללפתמ היהשכ א"ה ד"פ תוכרבו ,הרותב
 ותיבבו | ,שחלב ללפתמ היה  םנכה"בב
 ב"ב ועמשיש ירכ םר לוקב ללפתמ היה
 רפוסי האפ ףוסבו .ללפתהל ךיא ודמליו
 רריש םיבוט ןב ינע האור היהשב וילע
 הלפנש ךילע יתעמש ינב ל"א ויסכנמ
 תאו :האולה ינממ לוט -- השורי ךל
 ןיא  לדל ןתונ .ירשא שרדו | ,יל ערופ
 אוהו) ,לד לא ליכשמ ירשא אלא ביתב
 .(התושעל ךיא הוצמב לבתסהל םדא ךירצש

 ןרמאדכו רישע היהש ןיאור ונא הזמו
 ,ןייב ורחסמ היהש ליעל

 הנוי 'ר יתש הוה יכ א"ה ה"פ תבשבו

 ושאר היל ביאכ הוה חספ לילב תוסוכ 'ד
 ,גחה רע

 : הנק תבשב תויחה תועבטב יקב היהו
 שרדש



 ןתגוי 'ר--לאעמשי 'רד ויבא הנוי 'ר

 הב"קה עדוי ,האישנ יבד אחתפא שרדש
 ההוש ךכיפל ןיטעומ | ויתונוזמש בלכב
 .םימי 'ג .ויעמב ותליכא

 יה .םשב עודיה הודה .לודנ 132 8
 וניצמדכ ויבאמ ותרות לבקו ,ינמ וא אנמ
 רמוא אבא הנוי 'ר ,רמאש תומוקמ המכב

 ב"ה דיפ תיעיבש .,ר"פר אסד וש

 .תומוקמ המכב דועו
 ,ויבא הנוי 'רל לאש א"פס ק"ומבו

 ירומ הוה דכ אנמ 'ר י"ה ד"פ הליגמבו
 ,'וכו ויבא ןמ עמשד ןילמ אתרובחב
 הנוי 'רו ינמ 'ר הל ףיקתמ :₪ םירדנבו
 ,ול בישמ

 וריבח םדוק רטפנ הנוי 'רו
 ,ו"ה ד"פ ש"עמ שרופמכ

 ק"ומכ אנמ 'ר יחא אנינח 'ר וניצמו

 לש ונב כ"ג אוהש רשפאו :גי ה"ה ג"פ
 הפו: ה

 .לאעמשי 'רד ויבא הגוי 'ר
 שי לבא | ,קלח שיר ימלשוריב רכזנ

 ,לאעמשי 'ר ךרע ןייע ם"מ םש

 ;אבא הב חו

 ,ןנחוי 'ר םשב רמא הל"פס ר"קיו רכזנ
 רמאמה אבומדכ ל"צו ם"ט אוה ךא
 ןועמש (םשב) הנוי "ר ₪ט"ה 'נ"פ יתונעת

 תבית תועטב טמשנו ,י"ר םשב אב רב
 ,ןועמש

 יסוי 'ר

 .אפפ רב הבוייייה

 תסרגל א"פס הליגמ ימלשוריב רכזנ
 רפכ שיא אליש 'ר םשב \רמא " ף"ירה
 ,אפפ רב אגינח 'ר ונלש אסרגו ,אתרמה
 .\"י השענ 'ח | ןמש אב תועמהו

 הפי "י'ר''" ךרק ...היידצ רב ו וש
 | ,היירצוב

 .אפילחת רב הנוי 'ר
 היל קירב היה .אברש :: ל :ןילוח ףצקנ

 ,חרפד ידהב ףוע הב חשו אריג

 ויירה ו

 (הנוי 'ר לש וגב) אנמ 'רד ודימלת היה
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 ,אנמ 'ר ימוק יעבש ט"פר םיאלככ
 םא אנוה 'רל לאש ג"ה ב"פ ק"ומבו
 .דעומב םירפס רוכמל ול רתומ

 .ז"ה ב"פ | תיעיבש | ימלשוריב רכזנו
 אה .ג"פ .ןיבוריע  ,ר"ה כזה חם .םיעלכ
 :םירדנ ,ח"ה ב"פ הציב ,אה"פ ה"פ אמוי

 .םיה דיפ .ריוג ..,א"ה .םיפ
 רכוב .,. גאו יכ"הפו אשה הפ ,תבשב)

 יסשב בי םשו :,היולצ ,ןכ הגוי 'ך ,םשפב
 אשת .'פ. יתבר .יספבו ,היהצ .ןב הנו "ה
 ..אצרצגבמ הנוי יריב אוחנה .'ר תייפ
 ,ה"כפ לאומש 'דמב רבזנ ןכו

 יא הפכה יות ה

 .(ם"הפ ד"פ | םירדנ ימלשוריב רכזנ
 ,ז"ה ו"מפ תבשכ  ןדוי 'ר ל"צ לבא

 :ןימיג רכזנ ,ימא 'רד הומח הגוי 'ר
 ,אה"ס ב"פ

 .ןתנוי
 ר,בפס .החנ .ימלשורי .. .ןתנוי ,רב .קחצו
 זמ אמוי ןתנוי רב הבר

 ,ןתגוי ר
 (.הישאי 'רד וריבח

 'םתסש | רוריבב הארנ בר ןויע ירחא
 רב ןתנוי "רו (הישאי 'רד וריבח) ]תנוי 'ר

 :ילבבב רכזנה .ףסוי רב ןתנ 'ר וא ףסוי
 ימלשוריב רכזנה יסוי 'ר יב | ןתנוי 'רו
 .ןםה דחא אנה לש וללה תומשה לכ
 אבומרכ י"א רבי היהש ןעי ןתנוי "רוחה

 :תובאב רכזנ ג"פ  ב"ח ג"שרד תרנאב
 תא םייקמה לכ רמוא ןתנוי 'ר ט"מ ר"פ
 .'וכו רשועמ המייקל הפוס ינועמ הרותה
 ל"פר נ"רד תובאב הנשנ הזה רמאמהו
 הזמו .ףסוי רב (ןתנוי 'ר וא) ןתנ 'ר םשו

 ןתנ 'ר אוה ןתנוי 'ר םתסש ןיאור ונא
 זמ | תוכרבבו " ,ףסוי רב תנו ה א
 לכ ה"ע והזיא רבוסו ןתנ 'ר םע קלוח
 .ת"תל ןלדגמ ונָיאְו . ,םינב ול שיש ומ

 .אנת)

 "רבב הטופבו  ,,ףסוי ךב תג קשה
 "ד"פ המטוס ימלשוריבו

 גיה

 ,ףסוי רב ןתנוי
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 ןתנוי 'הו  הדוהי 'רו מ"ר ןיקלוח

 סרג :ם תובותכבו ,הקינמ
 ושאר ןתנוי 'ר הזו

 לאעמשי 'רו

 ג"ה
 ןידב יסוי 'רב
 .הסוי \ רצ 'ןתנ 'ר
 הביקע 'ר רודל דוע עיגמ
 'ר :זט ב"ה ב"פ תורשעמ ימלשוריכ
 האוָבתל ןינמ  רמוא יסוי 'ר יב | ןתנוי
 ןתנוי 'ר -- ה"ר ינפל .שילש האיבהש
 הזו ,הרמא ובר ע"ר תטישב יסוי 'רב
 הכז י"א רב היהש ןעי ונרמאש ומכ

 לבא ,ע"ר תא שמשל דוע וימולע ימיב
 ךא הכז ילבב היהש הישאי 'ר  וריבח
 לאעמשי 'רש ןעי לאעמשי 'ר תא שמשל
 םשו | ,ונממ לבק זאו םודאל ךומס ךלה
 תוחנמכ הישאי 'רו ןתנוי 'ר דחי ורבחתה

 ידימלת ןתנוי 'רו הישאי 'ר ורמאש :זנ
 ןהנוי ר"א :ע ןילוחבו ,לאעמשי 'רד
 לאעמשי המו יל םנ -- יאזע ןבל יתמנ

 יל-המא וה .ןושלבו --- הז ךכדב .דמוו
 'ר תא תשמיש אלש יאזע ןב ךלע לבח
 .לאעמשי

 רכזנש מ"כש ונידיב התלע הז ללכו
 ראש םע תקולחמב וא תקולחמ אלב
 'ר םשב רכזנ הישאי 'רמ ץוח םיאנת

 לוי , רב טל "א ,ףסוי ,רב ןתנ

 רב ןתנוי 'ר",יפוי 'ר ןיקלוה בכ תופרבכ
 :הפ אמויבו ,םולשיבא רב ןתנ 'רו ףסוי
 רב ןתנוי 'ר ,הדוהי 'רב יפוי 'ר ןיקלוח
 ,בכ  המוסבו = .אימנמי ןב 'ש"רו  :,ףסוו
 ףסוי רב ןתנוי 'ר יאזע ןב ,מ"ר תקולחמ
 .םירחאו

 ןתנוי 'ר אינתר ןושלב תקולחמ ילבו
 ןילוח ,: ם תובותכ ,,ני ה"רכ רמוא/ה"ב
 ב ןנחוי 'ר אינתד = ,זלק םשו :נפ :אל
 ןתנוי 'ר ל"צ היח שידקה רמוא ףסוי
 'ר 'אתפסותב ו"פס תואוקמ ןכו | ,י"ב
 ןתנוי 'ר א"רגה תסרגכ ל"צו י"ב ןנחוי
 .ףסוי רב

 'ר ינת ו"ה ב"פ םיאלכ ימלשוריבו
 הכורא עלפ םש היה רמוא יפוי ןב ןתנוי
 ,:אל הליגמכ ףסוי רב ןתנ 'ר םשבו ,'ובו
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 ,(ם | תובותכ | ,(ףסוי רב ןתנוי 'ר ם"קדבו)
 םילכ ,ח"פ תומורת אתפסות ,:אס הדנ
 הוטוקמה .לכבו = .ב"פ .הרנ  ,נ"פ מ"ב |

 לע העמנ אלש ירכ ויבא םשב אב וללה
 וריבח םע רכזנשכ לבא ,רחא ןתנוי 'ר
 'ר םתס םשב דימת רכזנ זא הישאי 'ר
 וריבח לע תועטל לכונ אל יכ | ,ןתנוי
 ,רחא ןתנוי 'ר אוהש רמול הישאי 'רד

 ריזנ ,,חי הגינח ,: זנ אמוי דחי ורכזנו
 רב ,ךכ ,המוס | ,,י ןישודיק ,:םל :ו

 ו ואומ ,ןיק .ב"ב | ,:ךצ ,דנ מ"ב

 :צ תוחנמ ,:ומ
 הברה רכזנ אתלכמבו

 ןכו . ,הישאי 'ר םע

 ,ארפסב רכזנ
 ו ם"בכ ןהכ היה ןתנוי 'ר הזו

 המסח יאמיס 'רמ | ןתנוי 'ר הינימ

 התא ךיבא היבמ ל"א -- והמ ץוחבמ
 ןהב י"שריפו) תשת לא רכשו ןיי דמל
 יאמיכ 'ר יכ ודימלה היהש אלו .,(היה
 לבא יבר רחאש םינורחאה םיאנתהמ היה
 רמאמה אבומדכו ,ותוסנל ולאש ס"לב
 אביקע 'ר א"ה ט"פ תומורה ימלשוריב
 "היניקרבימ,, יאחוי ןב ןועמש 'ר תא לאש
 ,'וכו ץוחבמ םסח היב

 ותנוי 'ר יעב אתיא איצניוו םופדבו

 הנוכנ רתוי אסרגה הזו ןועמש 'רמ
 ר"פ יהיו 'פמ חלשב אתלכמב וניצמדכו
 לבא ,י"בשר תא ןהנוי 'ר לאש

 ,(אייה 'רד ודימלת) ,ןתנוי 'ר

 ושיח(; ירד :ורימלת היהו | ,ילבב היה

 תקולחמב םימעפ
 אל לבא ,ירפסב

 'רו אייח 'ר ,חי תוכרבכ ןהכ היה אלו |
 הוה תורבקה תיבב ילזאו ילקש ווה ןהנוי אי
 ןהנוי 'ר הזו .ןתנוי 'רד אתלכת אידשק
 רמאש ינמחנ רב לאומש 'רד ובר הוה

 ןתנוי'ר ףאו םש םייפמרכו ,ומשב דימת

 ןתנוי ר"א ינמחנ רב ש"ראד היב רדה

 ב"פ תוכרב ימלשוריבו .'וכו םיתמל ןינמ
 רחא וכלה ןתנוי 'רו אבור אייח 'ר ג"ה
 הוהו אינוקל ןב יסוי 'רב ש"ר לש ותטמ

 יר



 ןתנו ה

 אבומו | ,'וכו הירביק לע עספמ ןתנוי 'ר
 ןווה 'ןתפזי  'רג הבר .ח"ר הטיפ רצ

 ןב .יסוי ןב ש"רד | היסרע ימוק :ןיבלהמ
 אכלהמ | ןתנוי 'רד היתילט הוה אינוקל
 -- ךתילט ילט ינב ,ח"ר ל"א ,הנורא לע
 .אע ןירדהנסבו .'וכו ביתכ אל !ייבר ל"א
 (הרומו ררופ ןבל) יתיאר ינא ןתנוי ר"א

 .ורבק לע יתבשיו
 ז"עכ אייח 'ר םע הרבחל חרא ןכו

 אחרואב ילזאק הוה ןתנוי 'רו ח"ר ,זי
 | .'וכו יליבש .והנהל וממ

 'רב ןועמש 'רמ הז ןתנוי 'ר לבק ןכו
 ג"פ ןיבוריע ימלשוריכ אינוקל וב יסוו
 םשב הבור ח"ר ימוק רמא ןתנוי 'ר ד"ה
 ב"פ | תוירוהבו | ,אינוקל ןב .י"רב | ש"ר
 אבומ :חי תועובשבו | ,ונממ לאש ה"ה
 רמא :חל תורוכבו | .תועטב  רמאמה
 'ר יל חס | (אנח רב הבר ל'צו) ח"בבר

 דחא ןקז | (ןתנוי 'ר תצבוקמ הטישבו) ןנחוי

 אינוקל [ןב] ןועמש 'רו  וניתונוכשב היה
 .'וכו בש ינב בש יל רמא -- ומש

 ל"בירו יאני 'רו אנינח 'רל רבח היהו
 ווה יאני "רו  אנונח ירד :  טמותופותבב

 'רל היקשנו ןיחג ארבג אוהה אתא ימייק
 ןעי = אנינח 'רל רפיסו | ,היערכא  ןתנוי
 ,ונוול שיאה ותוא לש ונבל  הפבש
 השעמה רפוסי ז"ה א"פ ןישודיק ימלשוריבו
 ב"יה ב"פ תינעתבו  .יאני 'ר םע .היהש
 הלטב ןירמא ןוהיורת ןתנוי 'רו אנינח 'ר
 'ה | ד"הס ו"פ ןיבוריעבו ,תינעת 'תליגמ
 רדגד  התמחל | ןיקלס ןתנוי 'רו :אנינח
 םורדה ינקז ואביש רע | ןיתמנ | ןירמא
 ,היל ןילאשו המורד ןתנ 'ר אתא "ןאבל
 םפ 'ר אתא ל"צש וכרעב יתראב רבכו
 יחה"פ ר"הקבו = .ספא  'ר אוהו  אמורד

 ,אימלט םחנמל ולאש ןתנוי 'רו אנינח 'ר
 סחנמש רמא ח"ביר םשב היכרב 'רו
 ג"פ ש"עמ ימלשוריבו ,ןהמ לאש אימלט

 ולע . .ל"בירו-. .ןתנוי .'רו אנטה 29%
 .'וכו תוריפ םהל ונמתנ םילשוריל
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 ותנוי 'ר.יסשב ןהנוי ה .זחחופ ר"הקבו
 ןומופ . 'ר .ל"צו -. םלמ ,אוהג .,ןותשונ ,םגבר
 םש. ..אבומדכ , .ןוהתוג..היבד רה.  םשב

 בפ
 השקה ןתנוי 'ר איבמ וכרעב ד"הסבו

 ודובכמ הליחמבו ,םוקי ןב ןועמש 'רל
 ימלשוריל . ,התננב כ ..(יתרתב ..גגשש
 ותנוי .יר ...שפ ל" "ה. ."פ ןורדהנס
 אה אנינח 'רב יסוי 'ר ל"א ,ישקמ ביתי
 אלו "ליעל םיקי, ,רמא ,םיקי ןב ןועמש
 ןועמש 'רל ךימסיש אלא ח"רביר ןוכתיא
 השקה ןתנוי 'רש ר"הס בשחו ,םיקי ןב

 וידימלתמ היה תמאבו ,םיקי ןב ש"רל
 יר .אלו .ןנחוי 'ר.ל"צש (ב | ,ןא .היכמסו
 ןב ש"רש :ל ןירדהנס אבומדכ | ןתנוי
 .ןנחוי 'רד ידימלת ויה ח"רבירו םיקילא

 יאניגח 'רל רבח ומכ היהש ףא הנהו
 ןכלג .,הברה .ןהמ .ריעצ היה לבא :היריבחו
 ןיבשחנ ויהו ןנחוי 'ר לבק ןלוכמש וניצמ
 ומכ ובשח ןתנוי 'ר תא לבא | ויתוברל
 המ .ןילוח .' ,חע .ןיטוג ,. .גניצמדבו ..רבח
 ןירבח ןיעדי ןתנוי 'ר לע ןנחוי 'ר רמאש
 יישריפו) ? אמעט יאה יכ ישורפל האלבב
 אל הלעו. היה לככמ ןתנו ה

 היה ןנחוי 'ר לש ותורענ ימיב  רבכו
 "רש .ורמאש ו"ה ב"פ ה"רכ ותרבחב
 ל"א ןהבש ןטקה היה אוהו םנכנ ןנחוי
 האר | ןתנוי ר"א -- הנשה ירה | רומא
 ב"פ םירוכבו .'וכו חפנה ןב ונדמלש ןושל
 תוכרבו ,ןנחוי 'ר ולאש בכ"פס ר"קיו ,ד"ה
 .המורדד אתיירקל ילזא םהינשש ט"פר

 היה אבס שנוא רבכ ןנחוי 'ר היהשכו
 יהש היה. .ח"יפ ..תרמוכתב לח, ןתנונ רע
 רבפ ..:ןתנוי ."רו  ..הפופפוסב דצתיא גמא
 ונירפב תמה ךרכי רמאו | ונממ שאייתה
 ואביש ןינלזגהל רמאו וליצה ל"בשר ךא
 (ןנחוי 'ר) אבס יבגל

 .ןנחוי 'רו ןתנוי 'ר תקולחמ :ל ןימיגבו
 :.,הדג"פ ,ר"הקכ .רמ (אהק, ל"ב תא .םגו
 וריבח היה אביבח ברש 'איבמ ד"הסבו

 אוהו
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 רו בר ורמאש :דנ תבש ארמנמ אוהו
 יפולח -- אביבח ברו ןנחוי 'ר  ,אנינח
 יתראב רבפ ךא ',ןתנוי 'ר לייעמו ןנחוי 'ר
 ,םנמזב היה אלש אביבח בר ךרעב

 הב | יגילפ -- רמתיא :ופ תומביבו
 ,איבפוי ןתנוי ''ר

 ודימלת פ"ע ונל וראשנ וירמאמ בורו
 רשאכ וא ינמחנ רב לאומש 'ר קהבומה
 ילבבכו ,ןמחנ רב ש"ר ימלשוריב ארקנ
 המה ימלשוריבו ,הדנאב בור פ"ע המה
 ,הכלהב בור פע

 :ט אמויכ ויתוגהנתה ונממ רפסי ןכו
 ארק יאהל ןתנוי 'ר יטמ יכ | נ"בשרא
 ,ומר ןתנוי 'ר המא : בכ 'םשו ,יכב

 שוריפב אתיא .גכק ב"ב ,,רכ םיחספו
 לאומש 'ר ךרע ןייעו ,ובר היה ןתנוי "רש
 ,ינמחנ רב

 רמא אבא רב ח"רד הירב אבא 'ר ןכו

 ,א-ה"לפ ר"קיו ,ב"ה ב"פ ןיררהנסכ ומשב
 .נ"גיפ "ר"הקב ומשב :והבא "רו
 ג"ג"מפ ר"בכ ומשב תפי רב ןימינב 'ר

 אמוחנתכ ןנחוי 'ר םשב ל"צ םש ךא
 ,אידךל

 ומשב תוכלה איבה ימיד בר
 אנ תורוכב ,,םמע :רע

 םיאלככ .ומשב אריקז 'ר
 אה היפ .תובותב

 זום ק"ב ןתנוי ר"א אדפח בר
 ד"פ תבשכ ומשב יזפ ןב הרוהי 'ר
 בהר

 ש"עמב ומשב אחא רב בקעי 'ר
 היה  א"פ .תבש א"י נב

 ר"פ תבשכ ומשב ידיא רב בקעי 'ר
 ומצע םדא ענמי לא םלועל רמאש ב"הס
 ש"ע :גפ תבש אוה ןכו ,דמה"בל ךלילמ
 ;ןגהוי ריי "פיקד :תפרג | לבא תמרי ''ר
 'ר םשב א"ב בקעי ר"א די"פס םש ןכו
 םיחספבו ,ז"עמ ץוח ןיאפרתמ לכב ןתנוי
 תמאב יכ | ,ןנחוי 'ר ש"ע .רמאמה ,הכ

 .ןנחוי 'רד ודימלת א"ביר היה

 ה"בכ

 ד

 ורכא רד רכיב ןתנוי 'ר

 ,ר"ה ו"פ האפכ ומשב םחנמ
 תומביכ : ומשב  ימא רב לאומש "'ר
 שיר .-ל"צ םש דא הל - ז"ע הק
 .ינמחנ

 ילשוריבו ,חדט"מפ ר"ב ולאש יאלמש 'ר
 וילא אב יאלמש 'רש ג"הר ה"פ םיחספ
 ,הצר אלו ןיסחוי רפס ומע רמליש ושקבו
 ומכ ל"צו ןנחוי 'ר יסרג :בס םיחספבו
 וידימלתמ רחש ח-א"פ ר"הקבו ,ימלשוריב
 ,וליצהל וירחא ךלה אוהו םינימהל קרע
 19 רצ רומלתה הרוקב רפסבו ,ש"ע
 ושפנ בהא רשאכ םימעטמ הזמ השע
 ןתנוי 'ר  וכד"פב םג ל"צש האר אלו
 ,ןתנ 'ר אלו

 פ"שה לכב םיאלמ םירקיה וירמאמ
 ינועמש תלחנ רפסב אבומדכ ,םישרדמו
 הישאי 'רד וריבח ןתנוי 'ר בברע אוה ךא
 דימלת ןתנוי 'רו ת"רד ודימלת ןתנוי 'רו
 .דחיב ןנחוי 'ר

 ןב ןתנוי 'ר אוהש רמול דואמ בורקו
 ןב ןהנוי 'רש וכרעב ראובמכו רזעלא
 ןועמש 'רד ודימלת ן5 םג היה .רזעלא
 'ר םשב א"פ ארקנ ןכו ,אינוקל ןב י"רב
 .ע"צו הריבה שיא רזעלא ןב ןתנוי

 לאומש 'ר רמאש :דפ מ"ב הרכזנ ומא
 איעתשאד ןתנוי 'רד הימיא יל איעתשא נ"ב

 ,ש"רב רזעלא 'רד''רהתיבר הל
 רישע היהש וניצמ םיטרפה | ויתורוקמ

 חה ביפ " ז"עו 'ה"ה א"פ תבש  חכומרכ
 ויהיש ידכ םירשהל תונתמ חלוש היהש
 רשנש חהא"פ ר"הקבו ,ןיעמשנ וירבד
 ,חרק השענו ורעש

 < חכומדכ אירבמב היהש הארנ ומוקמו
 תמח ןמ לילע ווה ל"בשרש דידג"פ ר"הק
 בולו ךכו .ןתנוי 'ר היב /עגפ"' רדגד

 אתמחל ןיקלס ןתנוי 'רו ח"רש ד"הס ו"פ
 אירבטל הכומס רדגד אתמחש עודיו ,רדגד
 שחי (ו"ה ה"פ ןיבוריעו ץב .הלינמכ

 ,(רהיבא 'רד וריבח) ןתנוי ה

 רדד"ספ ר"בכ ןנחוי 'רד ודימלת היה אוה
 רמאש
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 'ר .זל ןיטיגבו | ,ןנחוי 'ר םושמ רמאש

 אבא רב איה 'רל ..ילימ .הםשה נחה
 אל ל"א | אנירחא ידימ ךירצ םא ולאשו
 רתיבא 'ר היל חלש ;ו ןיטיגבו ,תכירצ

 בובו רמא  רתיבא "רה -- אחח- ברל
 ,הל אצמ אמינ רמא ןתנוי 'ר ,הל אצמ
 יאמ ל"א והילאל רתיבא 'ר  היחכשאו
 ינב רתיבא ל"א -- ה"בקה דיבע אק
 רמוא אוה ךכ ינב ןתנוי  ,רמוא אוה ךכ

 היתרב רב אייה 'ה "הדמ םי רבו

 ,'וכו ןהנוי 'ר ל"א ---יהיברב "רד

 .הריבה שיא ןתנוי 'ר
 ןב ןתנוי 'ר םשב ארקנה אוהש הארנ

 גהג"פ םילהת 'דמבו ,הריבה שיא רזעלא
 'ג לואשל ליבשב לבבמ הלע | נ"בשר
 רה"סבו ,הריבה שיא ןתנוי תא אצמ םירבד
 ,הזה שרדממ הרובק שיא ןתנוי 'ר איבמ

 ,ול ןמדזנ שטשוטמ אמוחנתו
 ר"א נ"בשרא ח"פ תישארב תדגאבו

 ,הריבה שיא ןתנוי
 לאש ד-יתקחב | אמוחנת וניצמ ןכו

 הנש ל"א ,רזעלא ןב ןתנוי 'ר תא נ"בשר
 -- דומלתה תיבל ךל ל"א דחא קרפ יל
 ונא הזמו | ,'וכו ינתדמל אל יבר ל"א

 ןתנוי 'ר םתס אוהו ,ודימלת היהש ןיאור
 ,נ"בשרד ובר היהש | אייח 'רד ודימלת
 ודימלת היה ןתנוי 'רש ונאבה רשאכו
 'רש וניצמ ןכו | ,אינוקל ןב ןועמש 'רד
 :טמ תבשב ודימלת היה רזעלא ןב ןתנוי
 ןב ןתנוי 'רל רועלא ןב ןהנוי 'ר רמאש
 רמא ךכ אמח רב אנינח 'רלו יאניכע
 תועטב .אנ םיחספבו) .אינוקל ןב י"רב ש"ר
 ,(ןנחוי 'ר

 הגיגח רזעלא ןב ןתנוי 'ר םשב רכזנו
 ,הדחלשב וכדחלשיו אמוחנתבו -,הכלהב ב
 רזעלא ןב ןתנוי 'רב השעמ י-הוצת םשו
 ר"בבו ,םידימלתל ארקו -- בשוי היהש
 .הריבה ךש .ןתנוי "ה רכמו חה

 ןתנוי 'ר ךרע .הרובק שיא ןתנוי 'ר
 ,הריבה שיא

 1 םלושמה ןב ןתנוי 'ר--הריבה שיא תור

 .סומלוטבא ןב ןתנוי 'ר
 ,(אתיירבד אנת)

 איגתה גטו. .הדג- ..קדפ .ןיהסתנה תב
 החירפל ןינמ רמוא סומלוטבא ןב ןתנוי 'ר
 ןתנ  ר .יסרג ממ .,םיתבזבנ . ,"ךכו םידגבב

 יאנה. רב .ןקלוהבו | ,םוסלומבא ב
 ,'וכו אמטל וכות רמאנ רמוא א"ב ןתנוי

 .הריבה שיא רזעלא ןב ןתנוי 'ר
 ,הריבה שיא ןתנוי 'ר ךרע

 .הירא ןב ןתנוי
 רמא טנתת זמר םילהת טוקלי רכזנ

 םופדה תועמ אוה ךא ,ןנחוי 'ר םשב רמא
 ,א"פר האפ ימלשוריכ אירמ ןב ל'צו

 ןנחוו "ר .ךרע ,אריתב ןב ןתנוי 'ר
 ,אריתב ןב

 .םינכרוה ןב אסוד 'ר יחא ןנחוי

 ע"בארו עשוהי 'ר ואבשכ ,זט תומביב
 תרצ ןינעב .. םינכלה .ןב .אסוד. .!רל. עו
 ןיחאל תבה תרצ הרתוה וימיבש תבה
 'ר תעד אוהש ובשח םימכחהו ש"בכ
 חא ול שיש ל"א אוה ךא. ה"ב אפוד
 רעשי ח"הצ ןואגהו) אוה ןטמש רוכבו ןטק
 אוהו ומש | ןתנויו | ("ןונש רוחב, ל"צש

 םכתא חפקי אלש ורהזהו יאמש ידימלתמ
 תובושת תואמ 'ג ומע שיש יפל תוכלהב
 ע"רב עגפ -- תרתומ איהש תבה תרצב
 אביקע אוה התא ל"א הימקואו היל ישקא
 ופופ דעו םלועה ףופמ ךלוה ךמשש
 תעגה אל ןיידעו םשל תיכזש ךירשא
 ו"ה א"פ םש ימלשוריבו .רקב יעורל
 אסוד 'ר יחא ןתנויש טעמ א"עב רפוסי
 תבה תרצ המ ינפמ םהל ריבסמ הוה
 ,וירבד וניבה אל תופירח בורמו תרתומ

 .םלושמה ןב ןתנוי 'ד
 איבמ ועמש | םויב 'פ תוטמ טוקליב

 יתלאש א"פ בקעי ןב א"רא אטוז ירפסמ
 ןב עשוהי . תאו  .םלושמו ןב  ןתנוו תא
 יתאבשכו -- ע"ר רמאש ול ורמא אלמנ

 לצא
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 ס"מ לפנ ס"לבו | ,'וכו  עשוהי 'ר .לצא
 ,וללה תומשב

 ויחאי יסוי" 'רש | רה"סכ" איבטש הפו

 ותנוכו ,אמסח א"ר םשב ומשב | ריעה
 אתפסותבו, ןנחוי 'ר םש ונתסרג ,בס ןיטיגל
 ,ןתנ "רי םרג פר יאמר

 לה כ תני יר

 ןתכו רו | הירוע | יפו בידט"פ ר"תקב
 םשב .. ןוירמ. רב .קחצי 'ר םשב ינח ב
 ץראב אטוהש םדא ךל שי  אנינח 'ר
 ,'וכו םימשב אטוח וניאו

 'ר םשב םהינש ורמא ז-ב"מפ ר"בו
 ,ןוירמ רב תבית רפהש רשפאו קחצי

 םהינש ורמא הדב"כפ לאומש 'דמבו
 ןתונדפק הפי | ןוירמ רב קחצי 'ר םשב
 ,םינב לש ןתונתונ עמ תיבא לש

 ןתנוי 'רו הירזע 'ר זטדהאר אמוחנתבו

 םירבור םשכ ירמה .ךפ קחצי "ירו .יגח.רב

 תולבנ לכוא ולאכ םילבמ ויתוריפ לכואה
 ,תופרטו

 לח
 ,ה"ה ו"פ  ןירדהנס ימלשוריב * רכזנ

 ובמ 'רה .היתרב רב .ימדובא 'רו אוהש
 ,הישאי 'ר םשב ירמא

 .אדיש ןתנוי ךרע .אנינח 'ר רב ןתנוי

 .רסונג שיא אשרהח ןב ו י

 יסא ר"א ב"ה א"פ תורשעמ ימלשוריב
 תא רסונג שיא אשרח ןב ןתנוי לאש
 אתפסותבו .הגביב םימכחו לאילמג ןבר
 יסיו ל"א . אתיא ב"ה .ה"פ ב"ב םילב
 אתפסותב לבא אסרה ןב ןתנוי לאש
 ,ארמגבכ אתיא לדנמרקוצ

 יה .ךתש .סוו-ףא םוי רב ןתגו
 ,הישאי 'רד וריבח ןתנוי

 ,אינוקל ןב יסוי ןב ןתנוי 'ר
 ןכ העפש הרס יעבש" תו תועובשב

 ,היב קתפ אלק לקש אינוקל ןב יסוי
 'לשוריב ומכ ל"צו ס"מ לפניארמגב לבא

 ש"רמ לאש ןתנוי 'רש ה"ה ב"פ תוירוה
 קרזימ הפיכ אעבו | ,אינוקל ןב י"רב
 ,הירתב

 ,אחא רב קחצי .רב ןתנוי 'ר
 ,ב"ה א"פ םילקשו ה"פר האפ רכזנ

 ,ןנחוי 'ר סרוג םש ש"רב האפבו

 .לאיזוע ןב ןתנוי
 םידימלת םינומשבש לודגה היה אוה

 היהש העשבו :חכ הכוסכ ללה לש
 דימ וילע חרופש ףוע לכ הרותב קסונ
 הבלהב ודגנ דמעש ח"ת לכש הנוכהו) .ףרשנ
 ויפ לבהב ךא הברה ומע לפלפל ךירצ היה אל
 רקיה ברה ידידי יפמ יתעמש .ותועט ול הארה
 .(תדה יקיזחמד דמ"הבב מ"מ ןהבה לאינד 'ר

 ןהנוי םיאיבנ לש םוגרת ,ג הליגמבו
 וניצמדכ םושמ ומכ) יפמ ורמא לאיזוע ןב

 ,(ןוילמבאו היעמש יפמ יסוי 'ר דיעה .זפ תומבי
 'ד לע הסרפ תואמ עברא י"א העזעדונו
 אוה ימ הרמאו ק"ב התצי ,הסרפ האמ
 ןתנוי רמע ,םדא ינבל יירהס הליגש הז
 יתילגש | אוה ינא רמאו וילגר לע ע"ב
 ידובכל אלש ךינפל עודיו יולג | ,ךירתס
 ךרובכל אלא יתישע אבא תיב דובכל אלו
 .לארשיב תקולחמ וברי אלש

 אוה םא םויה ונידיבש ןתנוי םוגרתה רברבנ)

 וכיראה רבכ רחואמ אוה םא וא לאיזוע ןב ןתנוימ

 ,(ונתכאלמ ןיעמ הז ןיאו םינורחאה ימכה הזב

 חיה ואלש = החאב השעמ = + גלק .ב"בו
 גיסכנ | בתפו  דמע | הרושכ ןיגהונ וינב
 ,שילש שידקהו שילש רכמ | ,ע"ב ןתנויל
 יאמש וילע אב ,שילש | וינבל | ריזחהו
 ההא םא ,יאמש ,ל"א  ולימרתו ולקמב
 ןב ילע חיטה | ,יאמש רמא -- לוכי
 והלודג תא | ןיאור ונא הזמו | ,לאיזוע
 ,וילא ךלה ר"באה יאמשש

 .יאניכע ןב ןתנוי 'ר
 .(לארשי ץרא יארומאל ןושארה רודב)

 יןןיסש ןב ןתנוי 'ר ביתי ..םמ תבשב
 רב אנינח 'ר ביתיו רזעלא ןב ןתנוי 'רו
 ל"א -- והל איעבימ אקו והייבג אמח
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 רב ח"ר ל"א --  רזעלא ןב ןתנוי 'ר
 רדה -- יפוי 'רב לאעמשי ר"א ךכ אמח
 רב ח"ר ל"א -- והל איעבימקו יבתו
 ךכ רזעלא ןב : ןתנוי 'ר ל"א -- אמח
 ,אינוקל ןב | יסוי 'רב .ש"ר רמא

 .יאמכע ןב ןתנוי 'ר
 ,(יימגע ןב סרג ג"בפ פ"ובבו)

 .די ןירדהנסכ ןנחוי "רד ודימלת היה
 ןמש ברד הילע רעטצמ הוה ןנחוי 'ר

 'ר .היכמסילד והייבג הוה אלד אבא רב
 'ר ונמו הימיעד דחו  דוריז ןב ןועמש

 והייבג הוהד דח -- יאמכע ןב | ןתנוי
 ,והוכמס אל והייבג הוה אלד דחו  ,והוכמס
 ןנחוי 'ר לע יאק ןושלה תומשפ יפלו
 .ןהמ דרחא ךמס אוהש

 ףוס ימלשוריב שרופמ ןכ  תמאבו
 והבא ר"א א"הס ר"פ תבשו תומורת

 ז"ר ל"א -- יאמכע ןב ןתנוי 'ר יל הנש
 אוה לודג םדא ל"א +היבוט הוה המו

 אייח 'ר (םסריפ) השריפו ,וניתנשמב יקבו

 םכח היתנימו יבר | ימוק  ןימוחת רפכד
 םשב ימלשוריב ןיארקנ םיאישנה לבש עודיו)

 .(ןנחוי "'ר י"בר ת"ר אוהש וא ,יבר

 .יימסע ןב ןתנוי 'ר
 יאמכה ןב ס"קדבו | ,יאמבע ןב י"עב)

 ,(יאסכע ןב סרג גידתישארב אמוחנתבו

 ק"ומכ יאחוי ןב ש"רד דימלה היה
 םירג ןב הדוהי 'רו יימסע ןב ןתנוי 'ר ,ט
 ל"א -= י"בשר יב  'םיררפ .תשרפ נה

 ,הירבל י"בשר ל"א -- וניבר 'ונתרמל
 ליז םה הרוצ לש םישנא וללה םדא ינב
 והוכרבו םלצא ךלהו -- ךוכרבילד ןוהיבג
 אלו לייעה ,דצחת אלו ערזתד 'אוער אהי
 ,ךזיפשוא בותילו  ךתיב בורחיל | ,קופית
 אתדה אתש יזחת אלו ,ךרותפ לבלבל
 ,איעבמ אל ל"א הובא היבגל אתא יכ
 רפיסו ןרועצ ירועצ לבא ןכרב אל יכורבד
 םהש ול שריפ ויבאו ,ןהירבד תא ול
 .תולודג תוכרב ןלוכ

 39 ןירבוג תיבד ןתנוי 'ר--יאמכע ןב ןתנוי 'ר

 הלודג ההפשמ וניצמ :וט תומביבו
 ,יאמכע תיב לש םילשוריב התיה

 רחיב ןתשלשה לכ  בבריע ר"הסבו
 דימלת היה דחאש האר אלו ז"ע המתו
 'רל רבח דחאו ,יאמסע ןב אוהו י"בשר
 'ר דימלת דחאו ,יאניכע ןב אוהו אנינח
 .יאמכע ןב אוהו ןנחוו

 ,(יבו דימלת) ,םרמע ןב ןתנוי 'ר
 ויתורצוא חתפ יברש רפוסי ,ח ב"בב

 ארקמ ילעב | וסנכי רמאו תרוצב ינשב
 םרמע ןב ןתנו" קחד ,ה"ע אל לבא "וכו
 ל"א ,הנש וא ארק םא ולאששכו םנכנו
 ,יבר ..,ל"א .? ךסנרפא המב כ"א * ,אל
 יבר ביתי .היסנרפ :(ברועכו בלככ .ינסנמ
 ,ה"על יתפ יתתנש יל יוא רמאו רעטצמקו
 םרמע ןב ןתנוי אמש הירב ש"ר ל"א
 רובכמ תונהיל הצור וניאש אוה ךדימלת
 יבר רמא זא ,חכשאו וקרב ,וימימ הרותה
 .םלוכ וסנכי |

 יל היה, לוהצ העד "ראה דל "שבה
 ,ןנחוי- ור. קאא-..יסא- רו. ,יםא 'ר 8
 ןתנ 'ר לצא יאני 'רו יאני 'ר לצא י"רו
 .יבר לצא ע"בירו ,םרמע | ןב (ןתנוו ל"צ)
 ןתגוב ס"לבו יבר ימיב ןלוכ ויהש 'פותה ובתבו)
 ויהש עודי ז"רו יסא 'ר-יכ - ךליאו ןנחוי..'3/ןמ
 .(םינורחא

 הגיגחב תחא הכלה ךא ונממ ונל ראשנו
 םילכ ול ופלחתנ םרמע ןב ןתנוי ר"א כ
 ,ואמטנ ןשבלו לוח לש םילכב תבש לש

 ,לואש ןב ןתנוי 'ר
 ,יהנ .ןיררהנפב - אתיירבב ג
 ,ש"ב *ןנחוי "ה לע

 ןייעו

 .ןירבוג תיבד (ןתנ 'ר םימעפלו) ןתונוי 'ר
 ןיבא 'ר א"הס א"פ תומבי ימלשוריב

 אחא 'ר ר"מפס ר"שבג ,ומשב אנסיב רב
 ,ומשב

 'ר ר"פ"-ר"פ ר"שהשו ג"ה ו"פ אמויבו
 ,ומשב ןומיס

 היבד ,.ןתנ 'ה אתיא  ברנ"פ רי הבה

 ןירבוג
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 ןהנוי 'ר תועמב אתיא ידה"פ םשו ,ןירבוג
 .ןומיס 'ר ל"צו ומשב

 4 םשב יבקעי יד" הדקיכ  ריקייכה

 ,ןירביג תיברי תני רי בשב הרדוהי
 םשב אבא ר"א גכ-תודלות אמוחנתבו
 תני "רך ל"צ יקפס ילבצ יח מה
 'ך תתפ ךכ וסדאשת 'פ יתבר 'ספבו

 .ןיהבו:: תיבח ץתנוי

 ,ינומקה ןתנוי
 םע קלוח ,וצ ןיבוריע אתיירבב רכזנ

 ותכ יר

 'ר ךרע ..אתפונד ארפס ןתנוי 'ר

 ,אתפוגד ארפס ןנחוי

 .אפיק ןתנוי 'ר
 םחנמ 'ר תורשעמ ףוס ימלשוריב רכזנ

 ,אפיק ןתנוי 'רד ויחא אמיסבמ רב

 .אדיש ןתנוי
 יל .רסאי .אנינח ר"א  .בכק \ תומביב

 (םידשהל) והל תיא האובב ,אדיש ןתנוי
 היה דש י"שריפו) ,והל תיל האובבד האובב

 תועטב אתיא ,ופ ןיטיגבו ,(ןהב יקב וא

 ,ינב .ןתנוי יל רמא

 ןתנויה5,יהרע ,חהי בה רש ןתנוי 'ר

 ,הריבה שיא

 וייר

 י"פ מ"ב ימלשוריכ ל"רד ודימלת היה
 ןתונ ןותחתה ל"ר םשב אטסוי 'ר ב"ה
 םשב ארקנ ,זיק םש ילבבבו ,הרקת
 ,ינמסוי אסרנ איבמ ס"קרבו ,ל"רא אניטסו
 יר םשב :אינוח!ה .בהח"פ ד"פ .ר"שהשבו
 ח"פ ב"ב רכזנה אוהש הארנו ,אטסוו
 ימוק .אדבוע היל הוה הניטסוי 'ר ה"ה
 תובותכבו ,ל"ר ימוק םק היניבייחו ןנבר

 ןר דמוק "רעב ' הנימסוי "י"ד ןנבר ש"פר

 .ןנחוו
 .ןותמ 'רב אטסוי 'ר

 ר"א ןותמ רב. אטסוי 'ר ,ם% םיחבוב
 'רב יאתסוד 'ר אסרגה :ל אמויבו ,ןנחוי

 ו

 ןותמ 'רב יאתסוד 'ר יכ ם"ט אוהו ,ןותמ
 ה כו 1 הוכרב תכומדכ אנת היה
 אטסוי 'ר ד"ה ז"פ ק"בו ,ם"קרב אסרגה

 .ביתמ ל"רו לאש ןותמ 'ר

 .ןומיס 'רב אטסוי 'ר
 ר"שב רמא ל"ה ו"פ ןיבוריע ימלשוריב

 רשפאו ,ב"פר םילקש רכזנ ןכו ,םותייב
 'ר םשב ב"ה ר"פ ש"עמב ארקנה אוהש
 .ןומיס 'רב :יסוי

 :םתש רכ אטסוי:'ה

 (הנוי 'ר לש ונב) אנמ 'רד ודימלת היה

 תומורתכ אנמ 'ר ימוק יעבש וניצמדכ

 םילקש ,א"הס ה"פ ש"עמ | ,ד"ה א"יפ
 םשב רמא ןכו ,א"הס א"פ הליגמ ,א"הס
 רכזנו ,וחאציו אמוחנתכ ןינכסד עשוהי 'ר
 ו"פ תיעיבש ,ז"ה ,ח"פ תוכרב ימלשוריב
 'רב יסוי 'ר אידחלשב אמוחנתב רמאמהו) ב"הס

 ,ר"ה ר"פ הלח | ,(ימלשוריבב ל"צו םגוש

 ןירההנס :,ב"הס א"פ ק"ומ ,ו"ה ג"פ הציב

 א"פ ןיבוריעבו ,טדא"לפ ר"קיו ,ג"ה ,ב"פ
 לבא ,הנוש רב אהיי 'ר .אתיא י"ה
 לאומש 'דמב | ןוגהכ אבומ | רמאמה

 ,םרג בפ
 .ןירופיצד אטייח אטמוי

 ןה אצמ אוהש רפוסי ו"פס ר"שהשב

 רבד הזיא ינממ לאש ל"א ךלמה יניעב
 ,ריעה לע סכוד ומושיש ושקבו ,ךל ןתאו
 ריעב רבוע היהשכ וז הררשל הלעתנשכו
 ,אל םא אטייח אטסוי והז םא ועדי אל
 םוקמ לע  רובעישכ ןמיס השענ !ורמא
 אוהש אוה ןמיס ,וב לכתסיו ןשיה ובשומ
 ןיהמת ןותא ל"א ,היה ןכו אטייח אטסוי
 ,'וכו םכמ רתוי ילע המת ינאו ילע

 ,ארבח יטפסוי

 ו םשב מא .ו"פר .רלב הפו
 תבית רסח .דק זמר םילהת םוקליבו
 .ארבח

 אפוי "ה. ךרע ' ,הניטסוו ירה

 תיא אנפוי 'ר ול ז"ע רכזנ אגסוי 'ר
 .ימא

 יד



 אתפלח ןב יסוי 'ר

 .אתפלח ןב (פתפ) יסוי 'ר
 אוה יסוי 'ר םתסש םכסומ רבד הז

 ןכו .ירופיצב שיר היהש אתפלח 'ר ןב
 ,רומעה ףופב : חנםיחבזב י"שר תעד אוה

 שרופמ ותבצחמ | רוצו ותחפשמ
 ורמאש ב"ה ר"פ תינעת ימלשוריב
 הב בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי תליגמ
 ,בכר ןב בדנוי ינבמ אתפלח ןב יפוי 'ר
 ינבמ ויה בכר ןב בדנוי תחפשמש עודיו
 ןארק רכשב י"ראד ,דק ןירדהנסכ ורתי
 תכשלב ובשיו ב"ב וכז םחל לכאיו ול
 המה -- םירפוס תוחפשמו רמאנש תיזנה

 ,בכר תיב יבא תמחמ םיאבה םיניקו

 רימת ובשי בכר ןב בדנוי תחפשמו
 (אוהי) םשמ ךליו וטדב םיכלמב י"אב
 הימריבו ,'וכו בכר ןב בדנוהי תא אצמויו
 וינבל הוצ בכר ןב בדנויש רפוסי הל
 ועטי אלו תיב ונבי אלו ןיי ותשי אלש
 ל"א םהיבא תוצמ תא ורמשש ןעיו םרכ
 בדנויל שיא תרכי אלש 'ה םשב הימרי
 המייקתנו ,םימיה לכ ינפל דמע בכר ןב
 רצנש םימיה ףוסב םג הימרי תאובנ
 וניתובר המה ולאה םימכחה ואצי ועזגמ
 ,יסוי 'ר ינב 'הו ונב יסוי 'רו אתפלח 'ר

 שבכו הנשמב םש ורמאש :וס אמויבו
 אל ח"בברא ,םיילבבה ינפמ ול ושע
 אל הרוהי ר"א ה"נת --- דיה ' םיילכב
 ךותמו) ויה םינורדנפכלא אלא ויה םיילכב
 (ןמש לע ןתוא ןירוק ויה םיילכבה תא םיאנושש

 תא תחנהש ךתעד חונת יסוי 'ר ול רמא
 היהו לבבמ התיה ותחפשמ י"שר 'יפו) יתעד

 םש ורמאש .,ק תוחנמבו ,(רבדה ול השק

 יח אוהשכ ותוא ןילכוא םיילבבהו הנשמב
 םיילבב אל .י"רא ח"בברא ארמגב ורמא
 ויה םיילכב אל רמוא יפוי 'ר ה"נת---ויה

 םשו) .ךהער חתונת * הרהור הלא
 ךכיפל התיה לבבמ הדוהי 'ר תחפשמ י"שריפ

 םש אמויב ם"קדבו | (יסוי 'ר ירבדב חמש
 ןכ רמא הדוהי 'רש תוחנמב ומכ םרונ
 ,המ תוחנמב םג וניצמ תמאבו ,יסוי 'רל

5 
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 חונת ןושלה יפוי 'רל רמא הדוהי 'רש
 יכרד רקיה רפסבו ,יתעד תחנהש ךתעד
 רצ הנשמה אובמבו ,164 דצ הנשמה
 אל  הדוהי 'ר  תחפשמש ורמאי 8
 'רש .יסרג .תומיקפה . לבבו לבבמ התזה
 ךתעד  חונת "חדוהי 'רל  ןכ  רמא"יסוי
 ,י"ר .תובית .ישארה י"ע אצי  תועטהו
 א"חב ר"הוד לעב ןואגה חיכוה רבכ לבא
 'ר וא הדוהי 'ר תחפשמ אלש 190 דצ
 לבא ,""אמ .קר\ 'ךאי .,לבבמ ריח "יס
 הנינ הנשמהש ןעי תוחנמבו אמויב הנוכה
 ועדי. םישודקה :וניתוברו  ,םיילבבה תא
 המה לבבב ןיבשויה לארשי ינב יכ .בטיה
 ןהב וברעתנ אלש המואה תלוגס ביטמ
 'רל דואמ השק היה ןכל לוספ םוש
 םיילבבה ושעי ךיא יפוי 'רל וא הדוהי
 אל תמאב יכ וריבחמ עמש רשאכו +ןכ
 ןמז ובשייתהש םיילבבה ךא ויה םיילבב
 ויה אירדנסכלא ישנאו ,אירדנפכלאב בר
 ל"א ןכל םיילבב םשב דימת ןתוא ןירוק
 לעמ הפרח ריפהש ,ךתעד חונת הו רובע
 .וננינעל רוזחנו ,המואה תלוגס םיילבבה

 תא תוארל דוע הכז אתפלח 'ר ויבא
 ירופיצב שיר היהו ,,וטק תבשכ ןקזה ג"ר
 יבור יסוי 'ר ונבל רפמ אוהו ,זמ תינעתכ
 עידי  היפטקמ | ןיצוב | ןיצובו | ,ותרות
 : *דמב גילע .רפוסי רשאכ רצונ תולודנלש
 היהשב אתפלח ןב יפוי 'ר ,נ"פס םילהת
 ותוא האר ,םירענ םע קחשמ היה רענ
 ל"א -- ךיבאל רמול שי ל"א דחא שיא
 יבאל רמאת םא ,ךל תפכיא המ ךייח
 ןנושל לינרמ התאו ,יתוא "הכמ  עוק
 תובלה רמאש רניצמ" ןכו " ,ר"השל רמל

 יסוי" 'ר" ר"מ. רולכפ  םילככ' יבא |
 יסוי ר"א וכ תורובבו ,ויבא  םושמ רחממ

 ,רתומ אוהש הזב אתפלח אבא הדומ
 רמאש דע כ"ב ויניעב שודק היה ויבאו
 ,ןהיניב אתפלח אבא וליפא ,פ ןירדהנס
 ראובמכ ויבאמ תוישעמ הברה רפסי ןכו
 ,וכרעב

 לבא
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 הביקע...'ר,. .היה ..קהבומה ...ובר  .לבא
 ע"ר תטישב יסוי 'ר ,חי םיחספ שרופמכ

 ע"רמ השעמל הכלה איבמו ,הרמא ובר
 ,ג"ימ .ה"פ ..תומורת ,ה"מ .ן"פ . םיאלבכ
 הזב יסוי ר"א ד"פס הרפ אתפסותבו
 : בס .תומביבו - ,ע"ר .ינפל יתצפק ,הכלה
 םלועה היהו ע"רד ידימלת לכ ותמשכ
 םורדבש וניתובר לצא ע"ר אבש דע םמש
 ,יםול ץ "ר=:ן(תדוהי, ה, ..מ"ר. םהל ..האנשו

 התוא הרות ודימעה םהו ש"בארו ש"רו

 ירמ אלא," ע"רמ .ךמסנ .אל ךא  ,העש
 ,רי- .ןירדהנס ..שרופמכ . אבב ןב הדוהי
 אשוא ןיב .דמשה תעשב ונממ ךמסנש
 ' ,םערפשל

 לבק םג לבא לבק ודבל ע"רמ אלו
 ;הכק/"תבשב \:הגבו: :ימבח:\ ילורנ:.,לכמ
 ,י"באר םושמ דיעהש

 פומקומטבאש ,ול ןיבוריעב ורמא ןכו
 הב לויתיה

 ןישודיק אתפסותכ ג"ר םושמ רמא ןכו
 ,א"פ

 .גק םיחספכ עשוהי 'ר םושמ

 ,:ס םיחבז ,:דנ ק"בכ לאעמשי 'ר םושמ

 תיעיבש אתפסותכ ט"ר ילגרל בשי ןכו
 ונויהו -- השעמ | הדוהי 'ר .רמא ר"פ

 םשמ יסוי 'ר ל"א מ"ר פ"ע --- ןילכוא
 םילכ אתפסותבו .,'וכו יתייה םכמע היאר
 אשרח ןב ןתנוי לאש יסוי ר"א ה"פ ב"ב
 ,הנביב םינקז ינפל רסונג שיא

 :הונושכ מחה הס הברה .לבק , בו
 תובותככ ומשב השעמל הכלה רפסיו
 נ"בירא---תקוניתב השעמ יסוי ר"א א"פס
 ל"פ, תיעיבש .אתפסותבו וכו בור םא

 ולאשו ואבו -- השעמ יכוי 'ר רמ
 הקינמ סשה רהב ,ןב הכח רה תא
 הארקש נ"בירב השעמ יסוי 'ר רמא ב"פ

 אתפסותב ומשב רמאו: ,הלילב ירופיצב
 מ ב"כ .,םש היפו ב ק"ב \ םילכ
 ,ז"פ ינימש 'פ .כ"וה

 אתפלח ןב יסוי 'ר

 יחא םומינ יל חס :י תורוכב רמא ןכו
 .יסרגה עשוהי 'ר

 ויתובר לכש ךיא ומע ינעב האר אוה
 אוה  ,חכטל םילבומ לארשי ימכח לכו
 הנכסב התיה ותדלומ םוקמש ךיא האר
 רפדמב ןכו ... ,ב"פ ..הלינמ אתפסותכ
 אטרפ ןב רזעלא 'ר ימיב ג"כפר הבר
 ןמ ..םיער .םיבתכ | ירופיצ ילודגל אב
 זא הברחנ הארנה יפכו | ,וחרבו תוכלמה
 אינת :הע ב"ב ורמאש הזו ירופיצ ריעה
 התוולשב ירופיצ יתיאר ינא רמוא יסוי 'ר
 חרבש רשפאו ,םיקווש ףלא ל"ק הב ויהו
 ,רפ מ"בב איסאל זא

 םורדב העש יפל בשייתהו אב םשמו
 א .םהל רפמ ע"רו ויריכח ראש םע
 רסאנש ךיא ויניעב האר כ"חאו ,ותרות

 ריא ..הנשמב ו"פס ןיטיגכ שודקה ,ובר
 ונוא שיא אנינח 'רל) חילשל ונימונ יסוי

 נרהנשכו ,(ןירוסאה תיבמ ע"רמ הכלה הלעהש
 הדוהי 'ר שאמ לצומ דוא ראשנו ע"ר
 ,םתוא ךימסהו ושפנ רסמ רשא אבב ןב
 לכ ולטבתנו ,חור לכל  ורזפתנ זא
 ולכי אלש דע לארשי ץרא לכמ תובישיה
 ,י"אב םישדח עובקלו םינש רבעל םג
 תא .,,עשוהי .'ר .יחא ןב היננה רביע זאו

 חינה אלש רוקפ רהנב לבבב םינשה
 ו הר ..רשא דע  ,ץראב .ותומכ
 תמ רפיק םוניירדאו המלפה | תיראש
 הרמ שפנו הרס חורב םיער םיאולחתב
 וררועתה זא טעמ ורבע תושקה תוריזגו
 וצבקתהו ע"רד ידימלת לארשי ימכח
 ג"פ הגיגח ימלשוריכ ןומר תעקבב רדחי
 ,הדוהי 'ר ,מ"ר םשל םינקז 'ז וסנכנש א"ה
 רו יטיבארו ,הימחנ 'ר .,ש"ר , ,יסוי 'ר
 הקיפסהש ימ לכ ורמאו -- רלדנסה ןנחוי
 הרבעמ | הניאו הנשה תא רבעל ודיב
 א"ב היננחל וחלש זאו ,ז"ע דבוע ולאכ
 דוע רבעי אלש דוקפ רהנל עשוהי 'ר
 ולקוהשכו ,ם תוכרב שרופמכ ל"חב םינש
 אשואל וצכקתה | תוריזגה טעמ רוע

 ר"שהשכ



 וסנכתנ דמשה יפלשב גהב"פ ר"שהשב
 'ר ,הדוהי 'ר ןה ולאו אשואל  וניתובר
 ונב א"רו . י"בשרו 'יסוי "רו מ"ה ומ מע
 לילגה ינקז לצא וחלשו י"בארו גה"יר לש
 וקלחו דומליו אבי דמל אוהש ימ לכ
 שאר אוה היהיש הרוהי 'רל רובכ
 אל ךא | ,ריע ןב אוהש ינפמ םירבדמה
 ןמזל הנביל םשמ וכלהו בר ןמז םש והש
 השרוה אל םש םג הנביב ויהשכו ,רצק
 מ"ר תא חלשל וכרצוהו םינש רבעל םהל
 הזו ,:חי הליגמכ םש רבעיש איסאל
 םרכל וניתובר וסנכנשכ :גל תבש ורמאש
 עריא זאו ,'וכו הדוהי "רף: םש היה .הנביב

 הדוהי 'ר ובשיש םש אבומה השעמה

 ןב: הדוהי ביתיו ' :,ןועמש "המוח

 לש החבשב רבד הדוהי 'רו ,והייבג םירג
 הער רבד ש"רו :,קתש :יסוי -'הו:ימוה
 רפיסו םירג ןב הדוהי :ךלה | ,םהילע
 הדוהי ,ורמא  ,תוכלמל ועמשנו םהירבד
 זאו ,גרהי הניגש ןועמש ,הלעתי הליעש
 'ר לעו  ,ונב םע הרעמל י"בשר חרב
 .ירופיצל הלגיש ורזג קתשש יסוו

 הלגי - ל"צש * היגהל "הצר רוחבו
 ,םינורחאה ימכח תעד אוה ןכו ,ירופיצמ
 יסוי 'ר לש ושנוע יכ ,האורב ונש לבא
 ריקמ אצי אלו ותרלומ םוקמל הלגיש חיה
 םע רבחתהל לכוי אלש ידכ הצוחו ריעה
 ,ויריבח ראש

 יניעב ןח אצמ הדוהי 'רש ףא הנהו
 הריזגה לקהל לדתשה ס"לבו הכולטה
 וסנכנשב :גס תוכרב וניצמדכו יסוי "רמ

 הדוהי 'ר םש ויה הנביבש םרכל וניתובר

 םירבדמה שאר הדוהי 'ר חתפ -- יפוי 'רו

 דובכב = יסוי 'ר חתפ -- .םוקמ לכב
 רכזנ אל ןועמש 'ר לבא = ,'וכו אינסכא
 יפכ לבא ,םשמ חרב רבכש ןעי הזו םש
 יסוי ירו: .ותשקב = .הליעוה . אל הארה
 תבש ורמאש הזו ירופיצל ךליל ךהצוה
 ירופיצל יסוי 'ר ךלהשכ אנינח ר"א ,חל
 רסא אלו הריכ ג"ע ההתשנש ןימח אצמ

 07 אתפלח ןב יסוי 'ר

 הזו .ןהל רסאו -- תוקמוצמ םיציב ,ןהל
 רחאו הברחנ ירופיצש ליעל ונרמאש ומכ
 םש ובשייתהו ירופיצל תינש ובששכ ךכ
 םש ןקתל ריעה שירכ יפוי 'ר  ךרצוה
 הזו .השרח ריע ומכ התיהש תונקת
 רמוא יסוי 'ר ה"מ ב"פ ןישודיק ורמאש
 לש .. תנשיה .יכרעב ,'ךע הנהש למ תא
 ,ירופיצ

 םש. >וםוי .ר/-.ןיקתהה זמ, ןירלהנסבו

 הנבו קושב תכלהמ השא אהת אלש
 ןעו הז) היהש השעמ םושמ הירחא
 םש ןיטעומ י"נבמ ןיידע ויהו שדחמ הבשייתנש

 הליחתהשכו השאה דלי בונגל םיכנג ואבו
 יכל ל"או םיצירפה ןמ דחא הילא אב קועצל
 ,(התוא וניע המש תאבשכו ךנב תא ךאראו

 תורפסמ םישנ אהיש םש ןיקתה | ןכו
 השעמ :ופ ןיבוריע ורמאש הזו | ,ז"אז
 פ"ע אל השענ ימ פ"ע ירופיצב השענש
 שרד ,טק ןיררהנס ורמא ]כו ?יפוי 'ר
 'ג איליל איהה ןירתחא ירופיצב יסוי 'ר
 ירעצמ אקו ותא ירופיצב אתרתחמ האמ
 ימ ל"א יבנגל החרוא תיבהי ל"א היל
 ?יבנג ותאד אנעדי הוה

 :בל ןירדהנפכ הלודג הבישי םש דסיו
 ןכלו ירופיצל | יפוי 'ר  רחא ורמאש
 אישנל הנמתנ ג"בשרו אשואב ובשיתהשכ
 ןהנ 'ר תאו םכהל ריאמ 'ר תא ונימ
 יבד אניירומ תויהל הדוהי 'ר תאו ד"באל
 חקל לוכי היה אל יסוי 'ר לבא האישנ
 ול רופא היהש ןעי ןהמע קלח םוש
 ,םשמ תאצל

 והילאש ורמאש דע כ"כ לודנ היהו
 'ר שרד : גיק ןירדהנסכ ולצא ליגר הוה
 ליגר הוה ןדפק הילא אבא ירופיצב יסוי
 אלו ימוי 'ג הינימ היפכיא היבג היתימל
 ל"א רמ אתא אל יאמא ל"א אתא יכ ,אתא
 אקר ןמקד אה ל"א +יל תירק ןדפק
 היחכשא : גם תומבי וניצמ ןכו ,רמ דיפק
 ול השעא | ביתכ ל"א והילאל יסוי 'ר
 אלפי .יפוו - . הלא 3 (תוכרפה כו רע
 --.םילשורי תוברוחמ תחא הברוחל יתסנכנ

 אב
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 -- תתפה לע יל רמשו ל"ו והילא אב
 .ינב והילא וארקו

 זא תוריזגה ולטבהנשכ כ"חא לבא
 תוירוהכ אשואב םג יפוי 'ר תא וניצמ
 גב"שר תא ריבעהל נ"רו מ"רוצרשכ :גי
 תיבמ םשרג ג"בשרל עדותנשכו ,ותואישנמ
 תואקתפ ןיבתוב ויהו ץוחבמ ובשיו ,דעוה
 רמא זא ,םינפל ןיחלוש ויהו תוישיק םע
 ונאו ץוחבמ הרות יפוי 'ד
 רזחיש םהל ג"בשר השרה פ"עו

 + םינפבמ

 ,ןמוקמל
 ערי יכ דואמ אישנה יניעב ביבח | היהו
 תוכלה ונממ לכקו ותלודנ ךרע תא
 ויה, .יםושב ירתוא; .ביבשר + רניצמרכ

 ,: בי ק"ומ ,:ו הלינמכ
 יתשח א"פ ג"בשרא | ,וב תוכרבו ,: הס
 יבירב יסוי 'ר יל ריתהו ירסיקב יניעב
 םיחספכו ,(י"שר ,ורודבש ףירח םכחה יפוי 'ר)

 יסוי 'רו הדוהי 'רו ג"בשרב השעמ ,ק
 םויה םהילע שדקו | וכעב ןיבוסמ ויהש
 קיספנ ךנוצר יבירב יסוי 'רל ג"בשר ל"א
 ל"א ,ונריבח הדוהי 'ר ירברל  שוחינו
 'ר ינפל ירבד בבחמ התא םויו םוי לכב
 הדוהי 'ר ירבד בבחמ התא וישבעו הדוהי
 ? תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה ינפב

 הדנ :;,,הע וע

 ויתוכלה :הנשמב -%%
 ץוח ם"שה תותכסמ לבב רכזנ יסוי 'ר

 ,הליעמ | ,תוירוה | ,הגיגח | ,םירוכב ןמ

 א"פ ךא רכזנ תותכסמה ולאבו  ,דימת
 םירוכב ,ח"מ ר"פ הלה ,ג"מ ב"פ תוכרב
 םינושארה םיקרפ 'גב רכזנ אלש פא
 ,ב"מ ר"פ הציב | ,ה"מ ד"פב רכזנ לבא
 תועובש ,ר"מ ד"פ ק"ב ,ג"מ ב"פ הלינמ
 וניצמש המו) ,ו"מ ד"פ תובאבו ,ד"מ ז"פ
 ןחכה יפוי 'ר אזה ,רמוא יסוי 'ר די"מ ב"פ םש

 ,(הזב גגש ר"הסבו ,יאכז ןב ןנהוי ןברד .ודימלת

 .ד"מ א"פ םינקבו

 א"כב רכזנ םיעננ ,תודמ ,תוידע 'סמבו

 ,םימעפ דל םילכבו ,םימעפ 'ב

 ,םימעפ דנ םיערז רדסב רכזנ ה"סב

 ן
| 

 אתפלח ןב יסוי 'ר

 ,םימעפ גל םישנ ,םימעפ רנ דעומ
 ,םימעפ טל םישדק ,םימעפ טכ ןיקיזנ
 תואמ שלש הזו ,םימעפ אלק תורהט
 .הנשמב ונממ תוכלה םיעבראו

 אסרגו י"מ ו"פ תבש בישח אק דה"סבו
 תואוקמ ,ג"מ ב"פ תוכמ ריסחהו ,מ"ר ונלש
 .תימ ו"פ

 הנשמ םהס םע ותוקלחמ בור פ"ע
 .םימעפ א"סק ךרעל םהו

 ,םימעפ השש םימכח םעו

 םישמח ךרעל הדוהי 'ר וריבה םע
 ,םימעפ

 ש"עממ ץוח הנורחאב יסוי 'ו בישח םלוכבו)
 ,(הנושארב יסוי 'רש ג"מ ב"פ תוברבו ז"מ ד"פ

 ,םימעפ במ ךרעל מ"ר וריבח םע
 ,םימעפ וט ךרעל ש"ר םעו
 ןיבוריעכ (עומש ןב) א"ר םע קלוח זכו

 ל"צו רזעילא 'ר תועטב אתיא םשו) ה"מ י"פ
 ,(ןתמחב ת"ס ערקנש :וצ תומביכ רזעלא 'ר

 תולהא ,ה"מ א"פ הדנ א"ימ ו"פ תואוקמ
 ,ז"מ אי"פ

 ומ. ב"פ םילכ צ"רב א"ר םע
 הרשמ ןב הרוהי '"ר = םע

 ,ז"מ אי"פ

 ,ריזנ ףוס יארוהנ 'ר םע

 .ע תבש ילבבה ןתנ 'ר םע

 ו"בפ םילכ ,ג"מ ז"פ יאמד ג"בשר םע
 ינפל אב השעמ ח"מ ח"פ מ"בו א"מ
 שרח תא וקלחי ורמאו | יסוי 'רו ג"בשר
 ,רוביעה

 ,א"מ ח"יפ םילכ ירוזש ןועמש 'ר םע
 וריבח היה ע"ר לש ונב עשוהי 'ר ןבו

 ,ו תועובשב "עשוהי, וארקש
 דואמ ובישחה החרק ןב עשוהי 'ר ןכו

 ,מ"פ ינימש ארפס יבירב יסוי 'ר וארקש

 םע קלוחש ,ח אמוי וניצמש המ לבא
 ןמ ם"לב הז םינהכה ןגס היננח 'רו מ"ר
 ןגס ח"ר תעדש ןעי תותיירבה ירדסמ
 ,יסוי 'רו מ"ר תעד ןיב עירכמ םינהכה

 תולהא

 ויתוכלה

 חתר רטרו



 וו

 תומסרופמה ויתכלה
 .ארמגבו הנשמב

 ונזאל עימשה אלו עמש תא ארוקה
 אצי  היתויתואב קדקד אל םאו אצי אל
 הג"מ,.ב"פ תוברב

 םימכח ועבטש עבטממ הנשמה לכ
 ,:מ תוכרב אצי אל תוכרבב

 ,האפה ןמ םירוטפ םילצב לש תוהמא
 - ,ר"מ ג"פ האפ

 ,ז"פר םש םיתזל החכש [ןיד] ןיא
 ולש וניאש רבד שידקמ םדא ןיא

 ,ה"מ ז"פ םיאלכ
 םש םדאכ להאב אמטמ הרשה ינדא

 ,ה"מ ח"פ
 ,ו"מ םש היח ןימ רבה רוש
 הלרע ירפ אוהש ינפמ רוסא רדמס

 ,ז"מ א"פ

 םירוכב המצע ינפב הירב סונגורדנא

 ,המ-.ר"פ

 ,פ ןילוח ע"פב הירב יוכ
 ןלוכב רטופ יסוי 'ר -- רנה לע םחכ

 הכאלמש) ה"מ ב"פ תבש הליתפה ןמ ץוח
 .(רוטפ הפוגל הבירצ הניאש

 .ע תבש תאצי ואלל הרעבה
 ,ה"מ ג"פ | ןיבוריע רשכ בוריע קפס
 זע םיחספ תוליכא לע הצרמ ץיצה ןיא

 רוטפ ר"הרל תבשב בלולה איצוה םא
 די"מ ג"יפ הכוס
 .(רוטפ הוצמ השעו

 .: זט הגיגח תושר תוכמוס םישנ
 ז"פ תומבי ליכאמ  וניאו לסופ רבוע -
 .גמ

 לארשי תב אשנש ןהכ םונגורדנא
 ,ח"פס תומבי המורתב הליכאמ

 ןודינ תותימ 'ב הב שיש  הריבע רבע

 ,בל תומבי הנושארה הקיזב
 ןמקו הטוש שרח תאיצמ

 .(הבוזכ הבוז וניאש ושעש) ח"מ ה"פ ןיטינ
 אל ילימד) ו'פס םש חילשל ונימונ

 .(חילשל ןרפמימ

 הוצמ רבדב העט! רבופד)

 רומג לזג

 יור
-| 

 ,ג"מ ו"פ אמווב |

 9 אתפלה

 ולוכ -- תונב יתכ יתש ול שיש ימ
 שניא לייעמ אלד) ם"מ ג"פ ןישודיק תורתומ
 ,(אקיפסל ;זישפנ

 הנוהכל הרשכ התב תרויג אשנש רג
 ,ז"מ ר"פ םש

 ,: בע ןישודיק תרזממ אשונ רג
 לש ותרפב הרוחס השוע אוה דציכ

 במ  ג"פ מ"ב  רריכה
 .ד"מ םש יאמרה דיספה המ כ"א
 ,ח"מ ח"פ םש רובעה שדוח תא וקלחי
 רדגו .:דמעו -- גריכח תא . ףיקמה

 א"פ ב"ב לכה תא םלשמ תיעיברה תא
 נ"מ

 קיזמה לעש) י"מ ב"פ םש לדרחב ריתמ
 ,(ומצע תא קיחרהל

 ,ה"מ י"פ םש אינק אתכמסא
 ,ו"מ י"פ םש רבוש ןיבתוכ
 ינידל רשכ תונוממ ינידב םזוהש רע

 .:זכ ןיררהנס תושפנ
 םש םירשב לואשל רופא לוחב וליפא

 ,אק
 הרזח ןידושח םהינש םא

 ,ר"מ ז"פ תועובש המוקמל
 ךירעמו .רדונ - - .גרהול  אציהו םסוגה

 ,ג"מ א"5 ןיכרע שידקמו
 ה"פ הרפ ןילחוזב ןירהטמ םימיה לכ

 העובש

 ח"מ

 דחא םירבכ ינש םיליבש ינש
 תורהט םיאמט ךכ ןיבו ךכ ןיב -- אמט
 .ו"מ .ה"מ ה"פ

 םודקה ןמזמ תוישעמ איבהל וכרד ןכו
 "מ אפ תזה

 דיעה ןכו . ,,הק תובותכ זמ הנינח ומ
 זס תומביכ ןוילטבאו היעמש יפמ

 ט"פ םיחפפכ הדוקנה שורדל וכרד ןכו
 : זפ .תוחנמבו ית לע חוקנ 5
 ,\"יוה דוקנ המל

 ויתוכלה לכ תא איבהל ונל רתומלו
 ילשוריו ילבב ם"שה לכב םיאלמ המהש
 ,םישרדמו ירפסו ארפס אתלבמ אתפסותו

 ןיבוריע

 תארנו
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 רכזנש םוקמ לכ טעמכש רוריבב הארנו
 וניא אוה יסוי 'ר םתפ םשב םישררמב
 ארומאה יסוי 'ר ךא אתפלח ןב יסוי 'ר
 רמא אנוה 'רו ,הנוי 'רד וריבח ימלשוריה
 וירמאממ ךא איבנו ,ומשב םימעפ המכ
 / ,הדגאב םירקיה

 תעשב םדאל ןיצרמ ןיאש | ,ז תוכרב
 םדא לש ובלב תחא תודרמ הבוט ,וסעב
 .תויקלמ האממ רתוו

 ,ךרבבה ןפ רתוי הנועה לודג :גנ םש
 ,ןטשל ויפ םדא חתפי לא :ם םש

 הלוחה תא רקבל םנכנה :בי תבש
 ילוח ךותב ךילע םחרי םוקמה רמאי
 ,לארשו

 תדמכ אלש הארו אב ,הע אמוי
 טנק לוב == הכי, רשב תדמ ה"בקה
 לבא,.-.רוחל רש. רמע ...ררע .גהיבח ,..תא
 הלוע שחנה תא ללק ןכ וניא ה"בקה
 השאה תא ללק -- ומע ויתונוזמ גגל
 לכה המדאה תא ללק ,הירחא ןיצר לכה
 בה ווב

 אל םלועמ ,ה הכוס אלפנה ורמאמו
 והילאו השמ ולע אלו הטמל הניכש הררי
 ,םורמל

 תואורש תוירבל םהל יוא :בי הגינחבו
 תודמוע | ,תואור ןה המ = תועדוי | ןניאו
 ץראה ,תודמוע ןה המ לע | תועדוי ןניאו

 לש = ועורזב היולת -- תודמוע המ לע
 .ה"בקה

 יתייה ימי .לכ פוט ...ר"א :רכ .הליגמו
 ששממ | תייהו הו ארקמ לע רעטצמ
 יכו הליפאב רועה ששמי רשאכ םירהצב
 הרואל הליפא ןיפ רועל היל תפכיא המ
 ךלהמ יתייה א"פ | יריל השעמ אבש דע
 -- .אמופ יתיארו הליפאו הליל ןושיאב
 וז הקובא ינב ול יתרמא ודיב הקובאו
 יריב הקובאש ןמז לכ ל"א = ,ךל המל
 ןמ יתוא ןיליצמו יתוא ןיאור םדא ינב
 ,'ובו\ ןיתחפה

 ומוקמ אל : אכ תינעת רקיה ורמאמו

 אתפלח ןב יסוי 'ר

 .תא דבכמ םדאה אלא ודבכמ םרא לש
 ,ומוקמ

 םהיניע תוימס הארו אב .אע מ"בו
 ,'וכו תיברב יולמ לש

 הרותה תא דבכמה לכ ו"מ ד"פ תובאו
 ,תוירבה לע דבוכמ ופוג

 יכ םייקמ האנו שרוד האנ היה אוהו
 ודעלבו הרוהל תראפת תרטע השע אוה
 יאתיירבה איה הליפאב רועכ ןיששממ ונייה
 שרופמכ םלוע רדס תארקנה הרקיה
 אנת ןאמ י"ראש :ומ הדנ ,:בפ תומבי
 ןח יראה רבכו .,יפוי 'ר םלוע ררפ
 בוטב י"נ רנטר ב"ר לודגה םכתה ברה
 .תעדו םעמ

 'ר רימת וילע ורמאש הזב חבתשהו
 ,יזס ןיטינ ,.אנ :ןיבוריעכ ומע וקומנ יסוי
 :תתל ומע ושוריפ י"שריפו ,זל תורוכב
 ןח טניצמ | ןכו  .ויהבד לכל םעמ
 ,רי"מ ג"פ הבוס ,אי"מ ג"מ י"פ תומורתב

 לא רמא ג"מ ג"פ הרפבו ,י"מ ד"פ תומבי
 יירפסבו  ,תודרל םיקודצל םוקמ | ונתת
 ל"א ,םכח והזיא םוירא ולאש  גידםירבד
 .ודומלת םייק תמאב אוהו ,ודומלת םייקמה

 .תורקיה ויתודמ

 ר"א ,חיק תבש ומצע לע דיעהש המ
 לירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל ימימ יסוי
 ןבלו םדא םוש לע רה"של םלועמ רביד אלש)
 היה אלו םדא םושמ ארייתה אל רבידש המ לב
 ' ,(שיאה ותוא עמוש ןפ וירוחאל לכתפהל ךירצ

 יאל ימימ | ,ילש הליסב יתלבתסנ אלו
 ימצעב ינא עדוי ירבח ירבד לע יתרבע
 'הלע .יריבח יל ןירמוא םא | ןהכ יניאש
 :תורוק :ואר אל ימימ | ,הלוע ינא ןכורל
 ,יקולח ירטוא יתיב

 'ג ילכואמ יקלח אהי :חיק םש רמאו
 .,םוי לכב ללה ירמוגמ ,תבשב תורועס
 ,הוצמ ךרדב יתממ ,םייעמ ילוחב יתממ
 .תבש יאיצוממו אירבטב תבש | יפינכממ
 "ידימעממ אלו ד"מהב יבשוממ  ,ירופיצב
 .,הקרצ יקלחממ אלו הקרצ יאבגמ ,ר"טהב

 אחי



 אתפלח ןב יסוי 'ר

 ,וב | ןיאו ןידשוחש יממ יקלח אהי
 יקלח אהי יסוי 'ר רמאש םש ורמאש המו)

 תסרג רתוי הארנ ,המח ימודמד םע םיללפתממ
 אנינח 'רב יסוי 'רש א"ה ד"פ תוכרב ימלשוריה
 ז"ע רמאש המ ןוכנ רתוי היהי הזבו ,הז רמא

 המח ימודמד םע ללפתהל הוצמ י"רא ח"בבר םש
 'ר לש ותונתונע ןנחוי ר"א | .ונ ןיטיגב ךופיהלו
 יב יסוו 'ר רמא ל"צ םש 'וכו םלוקבא ןב הירכז
 אתיא םשו ז"יפ תבש אתפסותב אוה רוקמה
 ,ןויצ ינב '5פ ר"כיאב אוה ןכו | .יסוו ר"א ןנוהב

 .(אתפסותב רכזנ אל ןנחוי 'רו

 תבשה תא גנעמה לכ ,חיק םש רמאו
 ,םירצמ ילב הלחנ ול ןינתונ

 םכח תדמכ קותשל וגהנמ היה ןכו
 רטפנשב ריזנבו ,קתש יסוי 'רש : גל תבשב
 וידימלת וסנכי אלש הדוהי 'ר רמאו מ"ר
 ר"א ,הדוהי 'ר םעכו םנכנו םוכמוס קחדו
 יסוי ,סעכ הדוהי ,בכש ריאמ ורמאי יסוי
 ?הילע אהת המ הרות קתש

 השעממ תאזה הדמה וילע לבקש רשפאו)
 תובב השעמ :וצ תומביברפוסי רשאבכ וב עריאש

 'רו רזעלא 'ר וקלחנש -- אירבט לש תסנבה
 'ר םש היהו ןתמחב ת"פ ערקנש דע -- יסוי

 היהי אל םא ינא הימת רמא אמסיק ןב יסוי
 .(הוה ןכו םו"כע תיב הזה םגבה"'ב

 תוכרבכ ושפנכמ רתוי ריקוה וירבח תא
 מ"ר אבשכ ה"ה נ"פ קיומה ו ול
 ,שודק םרא ,לודג םדא םהל רמא וריעל
 ,אוה עונצ םדא

 ימלשוריכ הדמ דגנכ הדמ םלתשנו
 העניצב לבוט ותוא וארש ר"ה ג"פ תוכרב
 לע רמימ ךל תיא ,ורמאו םירופכה םויב
 ?חכושב שודקה ףוגה ותוא

 ךרדב וכלה א"פש רפוסי :גפ אמויבו
 קייד היה מ"ר = ,יפוי "רו הוה ומ
 ופמ ,יקייד ווה אל יסוי 'רו י"ר ,אמשב
 מ"ר רמא רודיכ ומש היהש אזיפשואל
 םילשא אל מ"ר אוה עשר מ"ש (ותעדב)
 ,ולצא ומילשא יסוי 'רו י"ר  ,ולצא ופסכ
 הלובחתו הצע י"ע ךאו םהל שחיכ ףוסל
 םג זא ינמו ודימ םפסכ תא ואיצוה
 אזיפשואל ואבשכו ,םשב יקייד המה
 רפוסי ןכו ,היבגל ולייע אל הלב הימשד
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 ךרדב וכלה  יסוי "דו" הלוק הש םש
 העורל הפכו הדוהי 'רל םומלוב היזחאו
 יסוי 'ר ל"א ומחל תא הקזחב וממ חקלו
 היזחא ריעל ואבשכו ,העורה תא תחפק
 ריעה ינב לכ ול ואיבהו יסוי 'רל סומלוב
 ינא הדוהי 'ר ל"א זא ,םימעטמ ינימ לכ
 לכ תחפק התאו העורה תא ךא יתחפק
 ,הלוכ ריעה

 רח הדוהי "דו פו "כ (  מ. םירדנבו

 אצוהב ליכא דחו היתעבצאב אסייד ליכא
 ,'וכה

 רפוסי "ד"הס ג"פ תוכרב ימלשוריבו
 וירחא רמחמ רמחהו הלילב ךלה א"פש
 ל"א לובטל רמחה הצרו רוב לצא ואבו
 לעב אוהש ל"א | ,ומצע תא ןכסי אלש
 ,היה ןכו קופי אלו תוחיי ל"א ,א"או הדנ

 ידנועמ) תחא הנורטמש שרדמב וניצמו

 רימת ומע חבוותהל הליגר התיה (שחנה
 ר"בכ תומכוחמ תובושה הל בישה אוהו
 ביתכ אל המל ותוא הלאשש | ו-ד"פ
 הרמגנ אלש יפל ל"א | ,בומ יכ ינשב
 ישילשב ביתכ ךכיפלו .םימה תכאלמ
 ,בומ יב "םיטעב "ב

 חקיל ה"בקה ךרצוה המל זדז"יפ םשו
 דחא ,לשמ ל"א ,הבנגב םדאה ןמ עלצה
 ול תרזחהו יאשחב ףסכ ךדיב | דיקפה
 ? הבינג וז איפהרפב בהז

 ונא ןיא ותוא הלאש ה"כפר םשו
 קידצ היה אלש פ"עא) ךונחב התימ ןיאצומ

 ותוא חקל יכ | ונניאו ביתכ ל"א (רומג
 .(תמש מ"ש) םיקלא

 ל"א ,הלחת ושע אצי המל ג"ספ םש
 ,התיה בקעי לש הנושאר הפמ

 ה"בקה השוע המ הלאש רדחס"פ םש
 גווזמו בשוי ל"א | ,םלועה ארבש םוימ
 תושעל הלוכי ינא ףא ול הרמא ,םינוויז
 ךיניעב איה הלק םא ל"א ,הלק העשל ןכ
 הלטנ .ףופ םי תעירקכ וינפל איה השק
 רחמל | ,ןגוויזו תוחפש ףלאו םידבע ףלא
 תומופ םיניעו ןיחומ יעוצפב הבגל ואב

 םילגרו
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 ל"או ח"בירל הארק זא ,תורובש םילגרו
 .תחבושמו האנ םכתרותו תמא םכיהולא

 הנש זי ןב ףסוי רשפא ודז"פפ םש
 דימ| .? הזה רבדה השע אלו ומוח .לכב
 ,ההלבו ןבואר ישעמ לכ | הינפל ארק
 אטח ףסוי םא ל"או רמתו הדוהי ישעמו
 אל רשאכ ואטח הסכ בותכה היה אל
 .םהיאטח התסכ

 לודג (שחנה) יהלא ל"א בי"ג"פ .ר"ש
 הנסב השמל 'ה הארנשכ יב ,ךיהלאמ
 שחנה תא הארשכו | ,וינפ ךא ריתסה
 ןאל 'ה הלגנשב ל"א ,השמ חרביו ביתכ
 ,גרובבנ = םלועה .לפב חה. יב, .'השמ .חרבי
 ונממ תועיספ 'ג .חרבי םא שחנה לבא
 ,לצינ דימ

 הבוט ןתונ םכהולא ל"א בדג"פ ר"מב
 (,ןיחבמ וניא רמולב) קירצ וניא אוהש פ"עא

 התיהו ,םינאת לש הלכלכ הינפל איבה
 תעדוי תא ל"א | ,תלבואו הפיה תררוב
 ,? ה"בקה אלו הפיה רורבל

 המכחביהי ביתכדיאמ ולאש זחא"פ ר"הק
 ? ןישפמל המכח ביהי ל"צ היהו ,ןימיכחל
 ףסכ תולל ךילא ואבי א"ב ינש םא ל"א
 ,הולת ןהמ הזיאל ינע דחאו רישע רחא
 ךינזא .ועמשי ל"א | ,רישעהל ול הרמא
 ,ךיפמ .איצומ התאש המ

 עדוי ימו ביתבד והמ ולאש ג"פס םש
 ולא ל"א ,הלעמל איה הלועה א"ב חור
 ,'וכו םיקידצ לש ןהיתמשנ

 ןעמל ביתכ -- תישארב אמוחנתבו
 ץראה לע םימשה ימיב -- םכימי וברי
 ןימייק או"שש ו"ב אלא ןימייק םתא ןיא
 ל"א -- .'אנש תולבתהל או"ש ןידיתעו
 היאר איבא םשמ היאר תאבהש םוקממ
 .'ובו ךופיהל

 תורבדה תרשעד ב"פ יתבר אתקיספבו
 לכמ הובג אוה ר"מלה המ ינפמ ולאש
 זירכמש'ופ) זורכ אוהש ינפמ ל"א תויתואה
 הובג םוקמב רומעל זורכ לש וכררו (דומל
 :ירכהלו

 אתפלח ןב יסוי 'ר

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 םידימלת הברה ול וניצמ אלש ףא הנה

 ול ויה קפס םוש ילב לבא םמשב
 וינב דבלמש ונל עודיו ,הברה םידימלת
 וניצמ ,האלה ראבנ רשאכו ונממ ולבקש
 יבר רמא :חס הדנכ ונממ לבק יברש
 רמא | ,די תוחנמו | ,יסוי 'ר תא יתלאש
 יבר יניעב כ"כ לודג היהו ,יסוי 'ר םושמ
 . החבלה יברל יסוי 'רב לאעמשי'ר רמאשכ
 .ןקז הרוה רבכ רמוא היה | ויבא םושמ
 רהרהל ןיאש םירואה ירבדכ ול ויה וירבדו
 הצרשכו ,: הק תומבי ,,אנ תבשכ ,םהירחא
 רמא | יסוי 'ר ירבד לע תושקהל יגר
 - -*אייבולע ןנא ז"ה ו"פ ןיטיג ימלשוריב
 ונירוד ןיב ךכ לוח ןיבל ק"הק ןיבל םשכ
 שי 'ר: .רודל

 םירדנכ ודימלת הדוהי ןב יסיא היה ןכו
 'ג יתא אל הדוהי ןב יסיא ורמאש ,אפ
 סומידרו היחכשא ,יסוי 'רד אתביתמל ימוו
 רמ 'יתא אל ט"מ ל"א יסוי 'ר לש ונב
 אל ךובאד אמעמ ל"א ,אשרדמ יבל
 ה"ה ח"פ תיעיבש ימלשוריבו :,'וכו אנעדי
 ח"ב יסוי 'רמ לאש יצוה שיא הדוהי
 .הבושת ול בישיש סומידרבא ונבל רמאו

 הדנ ומשמ רמא ארגא ןב הדוהי
 ,33 ?בנ

 גנ"פ ש"עמ ומשמ הרוהי ןב ןועמש 'ר
 .ב תוכמ יו מ

 ולאש אינוקל ןב יסוי ןב ןועמש 'ר
 | ,: בס םיחבז

 ולא ןיא יסוי 'ר רמא םוכמוס לעו
 ,בי ב"ב תואיבנ ירבד אלא

 יעב אמורד רועלא 'רש איבמ ד"הסבו
 עדי אלו איה הגגש הליחמבו ,יסוי 'רמ
 :םינורחאה םיארומאהמ היה אמורד א"רש
 הו הו רכיבה יסוי 'רד דימלת. :היהו

 ,ויגבו ותשא

 אל תשא םשש ףא
 שיר ימלשוריב שרופמ
 תשא התיה

 לבא הרכזנ

 איהש תומבי

 :םבי יסוי 'רו תמש ויחא

 התוא



 ותהי יה

 רמאש ומכ תחנ ייח המע יחו ,החוא
 יתשא יתשאל יתארק אל ימימ ,חיק תבש
 גדח"מפ ר"ב רפיסיו ,יתיב יתשאל אלא
 ןתנ יסוי 'רו התחפש םע התבר א"פש
 המל ותשא ל"א הינפב החפשהל קדצ
 ךכ אל ל"א +? יתחפש ינפב ינשיחכמ תא
 ,יתמאו ידבע טפשמ םאמא םא בויא רמא
 םידמחנ םינב השמח ול הדלי  איהו
 םיזא 'ה יתעטנ רמאש |: חיק תבשכ
 'ר רזעלא 'ר  ,לאעמשי ד לארשומ
 'ר הזו ,םחנמ 'ר | ,םליטבא "ר  ,אתפלח
 ןימוד ויה וינפש םומידרו כ"ג ארקנ םחנמ
 ,סומירבא ארקנ םש ימלשוריבו  ,דרול
 ןרומז | ויה ריניעש "' ההה בע ה

 ,הימיאל ןיימדו (ןפגה תורומזכ)

 היהש לאעמשי 'ר היה ןהבש לודגה
 ויבאו  ויבאמ הברה לכקו יברד וריבח
 םיכישש המ | תורקי תועידי ול  רפמ
 ,וכרעב ראובמכ לארשי תודלותל
 רודה לודג .היה = ונב  רזקלא ו

 ינב רזעלא יסוי 'ר רמאש | ,זיק םיחספכ
 ןיארנו .וירבח | וילע | ןיקלוחו -- רמוא
 רפוסי :זי  הליעמבו | ,ןהירבדמ וירבד
 תוריזג למבל ימורל עםיל .א"פ וכרצוהש
 ךא יסוי 'ר ןב א"רו י"בשר תא וחלשו
 םע ונב תא חולשל ארייתמ היה יסוי 'ר
 לבקש דע ושנעיו וילע סועכי ןפ י"בשר
 .הישנעי אלד וילע י"בשר

 היה ונב = .םומידרו מ
 ,ח"ה ח"פ תיעיבשו ,אפ

 עדונה םכחה יבא היה ונב אתפלח'רו
 יתראב רשאכ אתפלח ןב ןועמש 'ר
 ,וכרעב
 יסוי 'ר לש ונב תמו השעמ ,אכ ק"ומב
 םויה לכ שרדו ד"מהבל םסנכנו ירופיצב
 אתפלח 'ר אוהש איבמ ןיפחויבו | ,ולוכ
 יסוי 'רלש הארנ רתויו ,היאר םוש ילב
 ל"צ םש ק"ומבו ,וייחב ןב םוש תמ אל
 תוחמשב אבומדכ ילילגה יסוי 'ר לש ונב
 ,י"פ

 םירדנכ ח"ת

 | וייחכ ןב ול \ תמש" וניצמ

-1 = 5 

 הת רומכ

 'ר: םדוק יפוי "רך רשפנ האלנה ככ

 'ר שרדשכ = .,חי הכוסמ עמשמרב תרוהי

 ! יבר יסוי "רב לאעץמשי 'ה ל"א המוהי
 ,אבא רמא ךכ --- אבא שירפ ךכ
 הואצוה) ,וק דצ ו"פ חרפו רותפכ רפסבו
 ז"ה ג"פ ק"ומ | ימלשורימ איבמ  (ץנול
 ללושל יסוי 'ר הרוה הרוהי 'ר ךמד דכ ל"זו
 ןנחוי 'ר .ךמד דכי ל"צו ם"מ אוהו ה רחמל
 .רורב הזו ,יסא 'ר אוהו אפי "ר הדוה

 ק"ומכ ירופיצב ותדלומ ריעב רטפנו
 ירופיצד יבזרמ ועפש יסוי 'ר תמשב :הכ

 תמשכ א"ה | ג"פ ן"ע ימלשוריבו ,אמד
 םד תורונוצ וכשמ אתפלח ןב >י"ר
 ,אתריזג לע הישפנ ביהיד ןירמא איקרולב
 ןיארקנ ויה אוהה רודה יימכח לבש עודיכו
 ןילמ ךרעבו דול איהו ,םורדבש וניתובר

 ךרע | תומבח  עבש ךפסבו ]00
 ךובא ל"צ :דפ מ"בבש ורמאי | ירופיצ
 ךפיה איסאל קורע תא איקדולל קורע
 ,הזל ןיבירצ ונא ןיאו ונלש אסרגמ

 ןילמב והודיפפה הטוס ףוס ימלשוריבו
 הקספ יסוי 'ר תמשמ ורמאו ,םירצק
 ונב לאעמשי 'ר רמאש הזו  ,הניבה
 בהו ןיבש םשכ ז"ה ו"פ ןיטיג ימלשוריב
 ,יםרי יר יבא .רודל ונירוד יב ךכ/ רפעב
 אבומש רקיה רמאמה רמול לכונ | וילעו
 תפנבנש / יסוי י"ד יףירשא % םילפ ו ןתלפ
 ,הרהטב תאציו האמוטב

8 
 ,(אםי 'ְִר ארקנ םימעפלו ימלשוריב םתס)

 ויתוכלה רשא הזה  לודגה ארומאה
 פ"ע רכזנו ימלשורי ם"שה לכב םיאלמ
 תמכ חבשב- הנוי. /'ר הרבה .םק קמ וב בה
 איהש רמוא. .ינמ.-'ר ךרע .ןיטחויב ב בלט

 ןןיבא רב .הפוו ה בא  אניכח/ כ ו

 יה אוהש | רמוא | הנו רש הרע 7 ספ

 םתס יב = ,האורב .ונגש .הליחמבו ,יפא
 ח"רב = יפוי 'ר , אל -  ימלשוהיב ים "ר
 'רה םיקהבומה | .ידיטלתמ .תיקש ה ה

 ןנחוי
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 יפוי 'רד ובר היהש יפא 'ר אלו | ,ןנחוי
 םימעפ הברה שבתשנ ימלשוריב ךא הו
 יב . ךופיחל ,רא | יפי "רך לע , פא 'רמ
 'ר אוהו אסי וא יסא 'ר ארקנ םימעפל
 ,יסוי

 ,תמאה לא ןווכל הכוש ןושארהו שארהו
 אובמ רקיה ורפסב פ"ור ג"הרה | אוה
 אוה ימלשוריב יסוי 'ר םהסש הנשמה
 | יסוי 'ר םשב ילבבב םימעפ המכ רכזנה

 ךריבה היה :אוהו ,אדבמ ךב הא 'אדיבו רב

 הלודו ,הואר איבמו | הני ירד .ביבחה
 םא ורמאש א"ה א"פ הלח ימלשורימ

 'ר  ,ריתמ רמועה רמועל םרוק יושירשה
 רמוא יסוי 'רו האבהל םדוק רמוא הנוי
 ילכבב אבומ  רמאמהו "= ,הריצקל םדוק
 תאבה .םדוק .רפוא הנוי ירי .ע תוחנמ
 םדוק רמוא ארבזו רב יפוי 'רו | ,רמועה

 אל המל ונל ץרותי הזבו ,רמועה תריצק
 ארומאה םש ימלשוריב םוקמ םושב רבזנ
 רב, .ךשא | אריבז לכ יפוי ."ר- לודגה
 י"רש ןעי הזו ,י"*אב היהש שוריפב ילבבב
 ,ימלשוריב יסוי 'ר םתס אוה אדיבו רב

 ורמאש : גל תוכרבב היאר יתאצמ ןכו
 יסוי -'ר אברעמב יארומא ירת הב יגילפ
 רטא דה. -.אריבורב נסוי .רו .ןיבא רב
 ,הישארב ישעמב האנק ליטמש ינפמ
 ןומיפ 'ר םשב יסוי 'ר ט"ה ד"פ הליגמבו
 ,ה"בקה לש ויתודמ לע הבצק ןתונב

 רזעלא 'רמ לבקל רוע הבז יסוי 'ר הזו
 בקי ירל ישו רול אש ג"ה ר"פ .ךימב
 ריזנב ןימייק ןותיוהד תא ריהנ אחא רכ
 ,'וכו אתינתמ רזעלא 'ר רמאו -- ןנירמאו
 ,(תחא הנשב ורטפנ ןגהוי 'רו א"רש | עורוו)

 ןנחוי 'ר ידימלתמ ויה ויתולבק רקיע לבא
 'רמ לאשש ב"ה ה"פ הציבכ אבא 'רמ
 םיאלכבו ומשב רמא א"ה ר"פ האפו ,אבא
 'ר הימוק | אתיישק יפוי ר"א  ד"ה ו"פ
 ,אחא רב בקעי

 ד"פ הליגמכ ןומיס 'ר םשב רמא ןכו
 ,ב ה היפ הירכ ומיפ -ירמ יעב .-,ם"ה

 יפי יל

 ,א"ה נ"פ תוכרבכ ל"בשר םשב רמאו
 (יפא 'ר) אסי 'ר םע ותוא וניצמ ןכו

 רו ול לא . אסי 'ר. . י"ה ו"פ םירדנכ
 ל"א -- ןיחפולט יומוק | קיפאו -- יסוי
 ורמאש ןישישא | ןוניא ןיליא | (אסי 'ר)
 'ך ורטפנשכ רמול דואט בורקו  .םימכח
 בשי זא םתחת ךלמ ימא 'רו ,א"רו ןנחוי
 ןיטיג וניצמש הזו ימא 'ר ינפל יסוי 'ר
 יסא 'ר ל"א -- ןנחוי ר"א ימא ר"א זי
 היחכשא ןינמז ,ןיא ל"א -- התעמ אלא
 אלא יסא 'ר ל"א -- רמאקו ביתיד
 תרמא אל ןינמז אהו ןיא ל"א -- התעמ
 ,םומת אלש איה דתי ל"א ?יכה ןל
 דימ ריבי  הלק העידי םג ול שיש ימו
 רבחל רבחמ ןושלה ךררמ הו ןיאש
 םהינש ויהש יפא 'רו ימא 'ר  טרפבו

 'רל יסא 'ר רמאי ךיא כ"א  ,שממ ןיוש
 אוהו יכה ןל תרמא אל ןינמיז אהו ימא
 ךא הוש ,םומת אלש איה דתי ובישה
 אוה ךא ,דימלתל בר ןיב אירמו אלקשה
 ה | אוהש < (אדיכז רכ) יסוי !ר ס"לב

 ,ימא 'רל דימלת ומכ תמאב

 זא  ,ןירפוקל ותבישיו ימא 'ר ךלהשכו
 רווה \,וקבוו "רו א ..יגח 'ר\ .וראשנ

 יפא 'רו ימא 'ר תריטפ רחאלו ,אירבטב
 שיר יב .םש רודה ילודנמ המה | ויה
 ךא היהו ימא 'ר תחת םקוה אל אתביתמ
 אירבטבו ,םימכח תצובק תומוקמ המכב
 זא רבכ היה ינח 'רו םישארה המה ויה
 ןיררהנס וניצמש הזו ,הב ק"ומכ לודג ןק
 ים רו הנוי"ר ,חתפ יגח 'ר ב"ה א"פ

 םשו .,(ודימלת .היהש ב יגח 'ר שיו) ,ןימתח
 תופאל ןירוה יסוי 'רו הנוי 'ר ה"ה ג"פ
 ןותדמש ןווכתא אל -- םנקיטראל תבשב
 תוכרבו ,המח תפ לכימ ןווכתא אלא
 ןולע יסוי 'רו הנוי 'רש רפוסי א"הכ ה"פ
 הארשכו אכויטנאב (רש) סניקסרא הימוק

 הימוק ןמ ל"או -- םהינפמ םק ןתוא
 ןוהיפא ל"א +םיאק תא יאדוהי | ןיליא
 ונא הזמו  ,חצנו אברקב יזח אנא ינהר

 ןיאור



 דוק יהיה

 הזו ,רודה ילודג ישארמ ויה םהש ןיאור
 ,יסא 'רו ימא 'ר ורטפנשכ רבב היה

 ןיבוריעכ דחיב דימת םתוא וניצמ ןבו
 (רמא) דח יסוי 'רו = הנוי "רי אמ ןש
 ,בקעי רב ג"ר םשב דחו ןבקוע רמ םשב
 םשב םהינש ורמא א"ה | נ"פ" תוברפו
 סניקפרא א"ה ג"פ הלינמבו לבשה
 הבורק ריע .איה) הארבנצב אתיירוא דיקוא

 והמ יסוי 'רלו הנוי 'רל ןולאשו ןותא (אירבטל =
 דחי וקסעו ,םיברב (שמוחב) רפסב תורקל
 הבהאהו ,ט"ה ר"פ ש"עמכ ןייב איטמנרפב
 םירדנב ורמאש דע כ"כ םהיניב התיה
 הנוי 'דו ,יסוי 'רל ןב תמשכ א"ה שב
 לכ םילשה תאו עמששכו רוצב זא היה
 תוכיראב יתראב רבכו | ,תינעתב םויה
 הנח רהב

 ןיבא רב = יסוי 'ה: הכח הל
 תוכרב וניצמדכ לבבל ואבו םחוהבשע
 ירת הב ינילפ .:רצ (אב בשק: ךב
 'רו ןיבא רב יסוי 'ר - אברעמב יארומא
 יסוי 'ר ביתמ ןושלב וא ,אדיבז רב יסוו
 אדיבז. רב = יפוי "ר  .אמיתואו "לבש ב

 , המ = תומבי. < ,,חסי תבש
 ,יהנ.. .ןילוח = ,,ד .תויחוה ד וו
 ל"צו אליבז רב תועמב אתיא :זל הכופבו
 אנינח רב אתיא :טנ ןירדהנס ןכו ,אדיבז

 .ם"קר תסרגב אדיבו ל"צל

 יפוי 'ר םתס םשב ילבבב לבן"
 דא ארקש פ"עא ל"בירא :ד תוכרבכ
 'ובו ארק = יאמ יסוי "ה: רמאו שק
 ,ףסוי בר וא יסא בר ל"צש בתב ס"שה ןוילגבו)
 יפוי 'ר אוה יכ הוגהל ןיבירצ = ןנא ןיא לבא"

 הב יגילפ :בל תבש ןכו | ,(הנוי 'רד וריבה
 סרג ןואג ג"ו שוריפבו) אבא רב אייח 'ר
 (תיתימאה אסרגה איהו א"בחרד הירב אבא 'ר

 :הכ ב"בו הז יסוי 'ר או ויט ה
 ןידילחמש ינפמ יסוי 'ר םשב (ב אגח ר"א
 םיהיגמה ידי וטלש אל ןאכו ,עקרקה תא
 תיעיבשבו ,י"אמ אבוהש ומכ ןושלה ראשנו
 אנינח 'ר  ש"ע "הז  אבומ "ב"ה מ

 ןישוע ןהש אלא םישרשה ינפמ אל רמאש
 'ה הימוק אדבוע אתא -- חוחית רפע

 אלו איה ידיחי .רמא ןוב 'ר | יב אסי
 םשו .,'ובו א"שר הלע ינתד וילע  ןובמס
 ןוב 'רב יסוי 'רש "שרפמ הרעה ןברקב
 ךלה . .הליחמבו אנימה , "רו לע לה
 'רב י"רש טושפה טשפו קוחרמל ושוריפב
 'ר כ :,אנינח "ה .יירבהלו ךייש 2
 המ אתיירבה ירבד ךא ץרתמ אנינח
 ךירצ הטמלמ ןיבו הלעמלמ ןיב .ורמאש
 ב"ב .ילבבב .אבומדבו המא הכ קיחרהל
 ןוב רב יו"ר ..ינפל חה ,אבשב .ךא א ףב
 ךירצש הרמאש אתוירבה לכש רמא
 האדיחי איה 'וכו הלעמלמ ןיב קיחרהל
 הכלה ןיאו התוא הנש ןועמש 'רש ונייה
 ,רורב הזו הוב ירבדכ

 ימכחמ המכו י"אב תוריזגה וברתנשבו

 תרגאב .אבומדב לבבל א דקו שש
 רתב) יפה .רתבו -. ל"ג - ג"פ: פלח \.פשתב

 ארמש | שיפנו |,אברו ייבא (?סוי ברו הבר

 ןיבר ןוגכ -- ןמה הוהד ןאמ תחנו י"אב
 ,אכהל ןיתחנד | יתוחנ והלוכו ימיד ברו

 הפ יפוי 'חיהריבחו .יסוי יה םנ הכי

 אניבר רמא : המ תומבי וניצמש הזו ,ןיבא
 ןיבא רב יסוי 'ר עלקיא אזג בר יל רמא
 (ישא בר ל"צ) תשש בר רמא -- ןירתאל
 ןיבא :'רב .י"ר אל אוג בה ."דמא מורל
 ןכו = הוה .אדיבז רב: רסוי "ה אלא ₪ קח
 ודצב םשרנו) -- .יסוי ר"א :הל תבש וניצמ
 'ר  אוהו ,ייבא ל"א (םנח ילע ףסוי בר ל"צ

 השועה אדיבז רב יסוי ר"א םשו הז יסוו
 תאטח בייח תושמשה ןיב ינשב הכאלמ
 (ז"ב יסוו 'רד) היעמשל אבר ל"א ,נ"ממ
 ןנברד | ירועישב וכל | םייק אלד "ןותא
 :הצ םשו | ,(ול אוה קפסש ונממ עמשש יפל)
 ורועיש םרח ילכ תעמש יסא בר רמא
 אל אמשו אבר ול רמא ןומיר איצומכ
 בר יכ הז יסוי 'ר אוהל וכו קש

 :הע .םיתבובו ,  ,אבב ימיב היה אל פא
 ימר ירבר לע ש"ת אדיבו רב יסוי .ר"א

 חב
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 אריו רהזב וניצמש המ רשפאו ,אמח רב
 הוה דב 'ףסוי בר  םלענה .שרדמב ,ביק
 הוהד | איקוור ןוניא אמח לבבל | תיחנ
 ,ןאטח אלו ןריפש ישנ יניב יקפנו ילייע
 אל ל"א ? רה"צימ ןילא ופתסמ אל ל"א
 הו אוה | ,'וכו אניתאק אשיב ןיטודנוקמ
 לכו ,ילבב היה הפיא בד יכ ךעי סויה
 .לבבפ הומו

 | בר ןמז לבבב ההש אל הארנה יפכו
 : 'ר היה זא הנוי 'ר רטפנשכו י"אל רזחו
 מכח לפו ילודה ילודג .יסוי
 ו"ה ד"פ ש"עמ שרופמכ | ,וידימלת ויה
 ומאה .יסוי רוד םרוק (הפפני  יהנויי""דש
 ארדנסבלאמ םגש רע קוחרמל ךלה בוטה
 די"ה ג"פ ןישוריקכ תולאש וילא וחלש
 יסוי 'רל ליאש חלש אפפ רב םוחנת 'ר
 יפוי 'ר אוהו) אירדנסכלא ןמ ןידבוע ןיתרת
 ןכו :,(םיתחו בס .ודימלת אגמ  'רל רמאש
 ןוהל בתכ חלשמ יסוי 'ר  ג"פס ןיבוריע
 םכל יתבתכש פ"עא | (אירדנסבלא ינבל)
 םכיתובא גהנמ ונשת לא תודעומ ירדס

 ייבא רמאש :ד הציבכ הנוכהו ,שפנ יחונ
 ,'וכו אחריד אעיבקב | ןניעדיד .אתשהו

 רמול הצור אירדנפכלא ךרע ןילמ ךרעבו
 .ןליר יסוי 'ר ןמ עדי אלו יא 'ר אוהש

 ,םילודגה .וידימלת
 אמוחנתב ;חימול זהבה = אבא  יר

 .ב-רתלעהב
 יעב המורה | רזעלא 'ר

 ב"ה ח'"פ

 הב .ביבכ רמשב - ךפא | .(ב :אגה /'ר
 טה דפי ,םיחפפכ הימוק יעב

 ש"עמב ומשב (אנמ 'רד וריבה) איננח 'ר

 ,ה"הס ר"פ
 יסוי 'ר ימוק .רמא איקדופק ]רוי 'ר

 הופ תוברבכ וי יזפ ןב = ההוא ים םשב
 חב -א"ה

 ודימלת .היח .הנוי 'ר לש ב 5 ה
 אנמ ר"אש ה"ה ז"פ םילקשכ קהבומה
 הופי תומורתפו בר יוכויאה \ .רמא כ

 האפכ הימוק

 : ישימחה רו

 ל"א -- אנמ 'ר ימוק (ב אריעז ר"א ר"ה
 ליאש ה"ה ב"פ הכוסבו ,ןבריסוי ר"א ןכ

 ר"א ה"הס ,ג"ה ב"פ םילקשבו ,יסוי 'רל
 ,הומוקמ המכב רדועו | ,יסוי 'ר ימוק אנמ

 ו"פ האפכ יסוי 'ר ימוק יעב סחנפ 'ר
 | "ה ה"פ .תנבותכ , ,ב"ה

 ב"ח א"פ תומבי ,ג"הס ה"פ םיחספבו

 ,יבר ןפלא ןכ אל יסוי 'רל סחנפ 'ר ל"א
 תומביבו ,ארומסמכ ךבכג עובק אה ל"א
 ךיה םחנפ 'רל לאש יסוי 'ר ה"ה י"פ
 'רכ ל"א (ילבבב רמ ומב אוהו) יבר | רבס

 בתוכ ינא אל יאו ךב רווח ל"א הימרו
 ,ארממ ןקו ךלע

 הול הצור .הי"פו .י"פ .ג"ח רו"רבו
 ,ימלשורי רומלת רביחש אוה הזה יסוי 'רש
 רמאי דוע ,אק דצ ימלשוריה אונמבו
 ארודהמ ימלשוריה ןמ- השע הז יסוי 'רש
 היאר ןיאיבמו ,ארתב ארודהמו אמק
 א"פ תומבי ג"הס ה"פ םיחספ ימלשורימ
 רזח אניינת הרוזחמב םש אתיאש ,ב"ה
 כ רמו יתועמ אוה לבא * ,יסוי "ר רב
 א"ה א"פ תבש וניצמש המ ושרפי ךיא

 לע הליבח רחא ול ןתנ יברל לאש ברש
 אניינת הרוזחמב = ,האיצוהו חכשו ופיתכ
 יברש ושרפי םש םג םאה | ,בייה ל"א
 תבש שרופמ אלה + תורודהמ יתש השע
 העשב יברל לאש תאזה הלאשהש :ג
 אייח 'רו תאזה אתכסמב יבר קסע אלש
 יבר יאק יכ ךל אנימא ואל ברל ל"א
 ,אנירחא תבסמב היליישה אל .תבסמ אהב
 וה שוריפהש וכרר הרוי תמאה ךא
 ם"בשרב אבומ ןואג יאה בר שרפמדכ
 םעפ ורומיל רזחשכ שרפמש :זנק ב"ב
 אתרואב יבר :רכ הציב וניצמרכו ,הינש
 וכ המ וב רזח ארפצבו ןב' רמא

 ארקנה רודה לודג ןב וירחא חינהו
 'רב .רזעלא 'ר .םשב ימלשוריב רימת
 ןכו  .וכרעב שרופמכ ודימלת היחו יסוו
 אריצוק אסי 'רל תאשנש תב ול היה
 ,ומשב רמאו א"ה י"פ ב"ב שרופמכ

 היהו



 יר --יפווי םר

 דע... ביריסלת .יניעב בב =לדג ומה
 'ה ךמה .דכ ,: כדא"ה נ"פ  תנבחב

 ולכאו (םינהנה) וידימלת ול ואמטנ יסוי
 ןמ .אדח אנמ 'ר . .ל"א .ןי" תש

 םתא | םילבא םא ןוכל טילפ אל יתרת
 םתא ןיא םאו -- רשב םתלכא המל
 יסוי 'ר אוהו  ,םתאמטנ המל ןילבאתמ

 מש .רמאנ .יסא 'ר .יכ הנוי "רד

 ,אבא רב אייח 'ר םדוק רטפנש

 .ףסוי בר ךרע יארובס ןנברמ ,יסוי בר

 ,רותייצ שיא ימוו 1%

 השעמ היכרב ר"א ט"םישודק אמוחנתב
 לע יורש היהש רחא חורב ונתירקב היה
 שקבו ,הל גוורזהל דחא חור אב ,ןיעמה
 'רו דחא דיטה םש היה ,םשמ האיצוהל

 סרגהד"בפ | ר"'קיובו) ומש רותייצ שיא יסוי

 !יבר ל"א חורה ותוא ול הלגנ (יסוי אבא
 יתקזיה אלו ןאכ ןותנ ינא םינש המכ ירה
 שקבמו ילע אב הזה חורהו ,הירב םושל
 ל"א ,תוירבה תא קיזהלו ןאכמ ינאיצוהל
 םכילגמו םכילקמ ולמ ל"א +השענ המ
 ןכו -- חצונ ונלש ורמאו -- וילא ואצו
 .םשמ והוחירבהו ושע

 לע השעמה אבומ 1-ך"פ םילהת 'דמבו
 ,יאתסוד ןב יסוי אבא

 אבא רב יו

 ,אבא רב ףסוי בר ךרע

 "כא רב ו

 ןנחוי'ר ,בחה"ה ר"פ תינעת ימלשוריב
 ויה ..תוחולה = ייבא .רב לטקסט יה ל
 םיחבזבו ,ןשפות השמ היהו חורפל ןישקבמ
 ,אבא ןב יכוי אכא םושמ ןנחוו "74

 אבא רב יסוי 'ר םושמ "ראי. ( כ משמה
 ,אוה רחא לכהש הארנו

 .(ןוב רב ימלשוריבו) ,ןיבא 'רב יםוי 'ר

 יה ,לש רגב ..הוהש . ..ףמול. ךואמ בפ
 .אתוחנה ןיבר םשב ארקנה ןיבא

 ןיבא 'רב יסוי 'רש רפוסי ,דכ תינעתבו

 382 רכ -

 ווד יבא .ףּב יםוי

 תקקוי זמרי .יסוי רד. הימה השש וה
 דח אמוי ,ישא ברד הימקל אתאו היקבש
 הלושה לאומש רמא ,םירג אקר היעמש
 עלסב וב שביש ןויב .תבשב םיה ןמ גד
 רמ | אמילו | (ןיבא רב יפוי 'ר ל"א) בייח
 רט תל .רבס אלו ול .רמא  ,וירופנס ו
 ל"א... ,הרמא ,ןיבא הב יפו "רו אוהתמ
 ינפמ השעמה לכ ול רפיסו והינ אנא
 הנהו ,תרקוי ןמד יסוי ;ר תא קבש המ

 אב | ןיבא רב י"רש ונל ראובמש פ"עא
 ישא בר ןמזב אב אל לבא לבבל י"אמ
 כ"או יתוחנה לכ םע אברו ייבא ןמוב ךא
 ?ישא בר ינפל אבש רמול רשפא ךיא
 ותער געק 'הרעהבי ץ"ה  דצ ב"הי הרבו

 ןיא לכא ,ןורחאה ןוב 'ר לש ונב אוהש
 תסרנ ייפ " תורעשהלו . הול" ןיבירצ, חנא
 המו | "יסא 'ר, ינפל אבש תמא ם"קד
 תבשמ = היאר "ב: :הרעהב "םשי איבמש

 הגגש הרובחבש ירא וארק אברש : איק
 היהש ןיבא רב אייח 'ר אוה :םש באיה

 ,וכרעב ראובמכ אברמ ןקזו לודג תמאב
 וניא יסא 'ר הזש רמול דואמ בורק לבא
 רחיבח :יסוי: יח; אופ ךא : ישא  :הד+הכיבש

 עודו :תיח אל.( .ילבבבש .ןעלו =( "ףק
 יב = ,עודיה יסא 'רל שבתשנ ןכל  ומש
 אל זאש יסא 'ר אוהש רמול רשפא יא
 רורה ילודגמ :דוע זיבא ''רב .יסוי "ה הוה
 ול רמולו .ומשמ הכלה עמשי יסא רש
 יהב .ויפוי;'ר: ;איהתה -המ" הל. לבסאלק
 רמול ונא | ןיכירצ .כ"עבו | ,הרמא ןיבא
 ירש ןעיג "הנוי "הש רריפח יופויי "= ואש
 ןבל אירבטב רודה ילודגמ זא היה :יסוי
 דחי ודמלו .ורבחתה זא יגמו ,וילא אב
 ,ראבנ רשאכו

 ןכלו ןנחוי 'ר תא דוע ריכהש .רשפאו
 ןנחוי 'ה .םשבה ל ןוב רבים

 ,ב"הר .ג"פ. םילקש | ג"הר .ג"פ .תומורתב
 ירבד לע יאק ,גל ןישוריקו : גנ םיחספבו
 ו

 ,ב"ה א"פ .אטויכ ל"ביר םשב רמא ,ןבו

 לבקו



18% 

 ירמ = םתוי 'רה קפלת . לכמ .'לכקו
 ,ב"הס א"פ ןירדהנסכ ול השקהש והבא
 ,ו"ה ב"פ הלרע ומשב רמא

 ,אי"ה ד"פ תומביכ אבא 'ר םשב

 מ"פ תיעיבשכ לממ רב אב 'ר םשב
 היה

 .גנ"הס א"פ הלחכ אניבא 'ר םשב
 לאש אקיפ רב רמא ב"ה ט"פ ריזנבו

 ,'וכו ברל

 תומורתב ....אנינת רב ..יפוי ."'ר םשב
 .בפ תוחנמבו ,ה"ה ד"פ ריזנ ,ב"ה ט"פ
 תרמוא תאז ח"רביר ירבד לע רמא
 ,'וכו הוצמ יריש

 ו"פ םיחספכ ייסד רב בקעי 'ר םשב
 .ה"ה

 הכוס ,ד"הס א"פ תבשב יול 'ר םשב
 .(ר תבית רפח םשו) ,א"ה ר"פ

 ש"עמכ קחצי רב לאומש בר םשב
 ,נ"ה ר"פ

 'ף ינפ ליעל ונרמא רשאכו
 יסוי "רש דע רודה לודנ היה יסוי
 םירבח ויה זא ינמו ,ומשמ הכלה עמש
 רב יפוי 'ר ךרעב ונראב רשאכו ,םינמאנ
 הזו ,ימלשוריב יסוי 'ר םתס אוהש אדיבז
 רב יסוי 'ר ביתמ ילבבב דימת וניצמש
 תוכרבכ אדיבז רב יסוי 'ר אמיתיאו ןיבא

 תובותכ ,:המ תומבי תבש
 :זל הכופבו ,,הנ ןילוח ,,ד תוירוה ,: דמ
 ,אדיבז ל"צו אליבז רב יפוי 'ר אתיא

 ל"צו אנינח רב אהיא
 םירבח ויהש ןעי הזו ְז

 ,הכלהה רמא ימ ארמנהל קפס ןכל םירומג

 יות אבשכ
 =ש = ₪

 ב

 ,,זוס ןיבב

 יגילפ םשב רימת ןיקלוחש וניצמ ןכו
 רב פוי .יר .אבהרעסב + יארומא כה הב

 בב .'נתברצכ" אריבו רכ' ו הוו ןיפא

 ןיבא 'רב יסוי 'רו ,וצ :אכ תבש ,: גל
 רשפא יכ ,אריבז רב י"ר םדוקדימת רכזנ
 ג"פ םילקש וניצמ ןכלו ונממ ןקז היהש
 יורל = היהש) אגוז לאילמגש ב"הפ

= - | 
 (ןנחוי 'ר 4

 בא :ךב יסוי 'ר

 ל"א ןלוכבש רווחמה והזיא ונממ לאש |
 .לארשימו 'המ םייקנ םתייהו

 ייבא ימי תלחתו ףסוי בר ימי ףוסבו
 לכ ואבו י"אב תוריזגה וברתהשכ אברו
 םירבחה ינש םג ודרי לבבל יתוחנה
 אדיבז רב יסוי 'רו ןיבא 'רב יסוי 'ר ולאה
 יארומא םע ירטו ליקשש ותוא וניצמ ןכלו

 איטמגרפ אבר רמא :י ק"ומב לבבד
 דובאה רבדבו ןיבא רב י"רא רופא ש"כ

 הימשמ אריוע בר רמא ,הנ ןילוחבו ,רתומ
 ,'וכו ןיבא רב יסוי 'ר ביתמ -- ,אברד
 לבבב ותויהב אברמ תאז עמש ס"לבו
 בר ש"ע עבקנ ארמגב ךא ,ול השקהו
 רמא :המ תומביבו אברד הימשמ אריוע
 'ר עלקיא אזג בר יל רמא אניבר רמא
 תוכלה לבק םשו ,ןירתאל ןיבא רב יסוי
 המכ רמאש וניצמדכו וינפלש תורודמ
 ,ד"ה ר"פו א"פ םיאלככ בר םשב תוכלה
 ןישודיק ,ב"ה ה"פ הטוס ,א"ה ז"פ םיחספ
 ; ;ר"יה ג"פ

 ,ב"ה | ג"יפ .תובותככ לאומש םשב
 רב אייח 'ר וריבח םע ד"ה ד"פ םירדנ
 .יניילול

 ןירדהנפכ אנוה בר םשב
 ,א"הס םשו

 ,ת"פס תובותבכ אדסח בר םשב
 וריבח םע ו"פר אמויכ ףסוי בר םשב

 ,אנוה 'ר

 הציבכ אבא רב לאומש (בו) םשב
 ,: בדא"ה א"פ

 רמאד ארמימ לע :בי תוכרב רכזנ ןכו
 םיתספבו ,אדיבז רב | הדוהי בר
 .בר רמא הדוהי ברכ אלד ץרתמ

 השענ הארנה יפכו י"אל הלע כ"חאו
 ה"ה י"פ | תומורתכ ארבכע ריעב שיר
 ;ארבכעב ןוב 'רב יסוי 'ר ירוה ורמאש
 אבר םשב תחא הכלה איבה לבננמו
 ןוגלפתיא רמאש ג"ה א"פ הציב ימלשוריכ
 ,(עודיכ אבר אוהו) ףסוי רב אבא 'רו ז"ר
 ינילפ אברעמב ירמא ןושלה :ח הציבבו

 הב

 א"ה ב"פ

 : םו



 הל ירמאו  ז"רו = אמה רבי יס חש
 "רו אמח רב ףסוי ברד הירב
 ןנבר םשב רמא "= נ"היים'יפי תבנה

 בי"פ םיחספו א"ה ח"פ תוכרבו ,ןמתד
 שדקמ ה"ד :וק םיחספ 'סותב אבומו ב"ה
 םוקמב ןמת ןיגוהנ :ןוב דב יפו וש
 ,'וכו .ןיי ןיאש

 -- ןיניכר ןוניא רמא ג"הס ב"פ ב"בו
 ,לפנ אייסרפ ירוג לק ןמ

 ןישודיק ,: כ ק"ומכ ילבבב הברה רכזנו
 לע ףיקתמש) :דע מ םיחבז ,: גל ז"ע ,,גל

 םשו ., גל .. .תורובבו ,(היקזח 'רו אנוה 'ר

 יסוי 'רד  .הימשמ אברעמב ,יחמא | המ

 םימעפ הברה רכזנ ימלשוריבו ,ןיבא 'רב
 דיה .ב"פ .תובותכ | ,ד"ה א" תו

 ריזנבו  ,ימש רב איעשוה 'ר םע קלוח
 ןירמא ינוילול .רב .אייח 'ר םע ד"הס ר"פ
 ,ימש םשב

 תואופרב לודג יקב היה הארנה יפכו
 לכ רמאש ג"ה ה"פ תומורת ורמאממ
 ץוח תומה םס שנ רבמ אקפנר אעיז
 ,םינפה .תעיזמ

 ונתח ללה 'ר :"ךא !\:רניצמו" יחמלת
 , הל הרוהש ה"ה ב"פ תוכרבכ

 םגריתש ,אנ תוכרבכ האסקסק קחצי'רו
 ו"פ םש ימלשוריבו  ,ןנחוי 'ר םשב הימק
 שיו ,ירמ רב ןנחוי 'ר םשב ארקנ ,מ"א"ה

 .(ב וב רב תה
 ו"פ תיעיבשכ אנמ 'רד ודימלת היהש

 ב"ה אי"פ תובותכבו ,אנמ 'רמ יעבש ב"ה
 ךדיב המ יוח הל ןירמא אנמ 'רד יודימלת
 איהש ןויכמ ןוב 'ר יב יפוי 'ר והל רמא
 ךדיב המ וליפא ףוסב עבשיהל הדיתע
 ,יהת הל ןירמא

 תובותכ ,ז"ה ו"פ \תיעיבש רניצמ ₪

 לע קלוחש ו"ה ה"פ ןיבוריע  ,ה"הס א"פ
 םימעפ המכ אצמנ ס"לבו ,אנמ 'ר ירבד
 ,ןורחאה אוהו ןוב 'רב יסוי 'ר ימלשוריב
 םשב ןב ול" היה ןוב "רבי ים ה
 יאמר ימלשוריב דוע  רכזנו ,לאומש 'ר

 9 יחוי ןב ש'רב רעלא חב בו רב ב רפי

 וימיבו ,א"הם | ד"פ
 .י"אד תובישי

 הפוא;רכ ישוב

 ,ןנחוי 'ר םשב רמא גידדל"פ ר"ב רכזנ
 בר םשב : טנ תוכרב רכזנה אוה יולואו
 ס"קד תפרג ךא ,ןנחוי ר"א אבא רב ףסוי
 םב"שרב ןכ אבומדכו | ףסוי בר םתס
 ,,אק םיחספ

 א"פ ר"שהש רכזנ .אקיא רב יסוי 'ר
 .רדינכשמ קוספ

 .םוקוקא . ךב ופול
 םושמ דיעהש :ם תוכרבב א"פ רכזנ

 הלואג ךמוסה לכ םילשוריבד אשידק אלהק
 אוה ילואו | ,םויה לכ קוזנ וניא הלפתל
 ודימלת היהש םיקילא ןב ןועמש 'רד ויחא
 ל גה | ריקו רנה

 .(אתיירבד אנת) ,עשילא ןב יסוי 'ר
 תבשב רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ

 תובר תורצש רוד תיאר םא רמאש ,טלק
 לכש לארשי יניידב קודבו אצ וילע תואב
 אלא האב אל םלועל האבש תוינערופ
 י"4 בותכ היה ילואו ,לארשי ינייד ליבשב
 .א"ב לאעמשי 'ר אוהו

 ייאעלא רב יסוי 'ר
 .יאליע ברד הירב

 ,יתוי ןב ש"רב רזעלא ר"ב יִוי יר
 הירתאל עלקיא יברש רפוסי ,הפ מ"בב =
 םא לאשו (ותויטפ רחאל) ש"רב א"רד

 ךא ןב ול שי ל"א קידצ ותואל ןב ראשנ
 היכמסאו היבגל הייתא ,הרושכ גהונ וניא
 ןב .רסוי ..ןב...ןןעמש 'רל ה רשמו ₪ ברב
 ביתי לדגשכו -- הימאד הוחא | אינוקל
 רמא ולוק עמששב יברו ,יבהרד אתביתמב

 לכ  וברחנ רבכ

 ףסוי בר ךרע

 הירב ל"א שרב"אר לוקל המוד הז לוק
 ,אוה

 ויבאד הרעמב ופינכהל וצר רטפנשכו

 ינפמ אל הרמאו ק"ב התצי -- ולכי אלו
 הרעמ רעצב היה ויבא ךא הזמ לודג הזש

 תרבשכ



 כ ב 120

 היה אל (ונב) הזו (ש"ר ויבא םע חרבשב)
 קתענ ךל"אריו אמוחנתבו ,הרעמ רעצב
 .תועמב השעמה

 יסוי 'ר וניצמ א"פ ןישודיק אתפסותבו

 לכ לאילמג ןבר םושמ רמוא רזעלא 'רב
 בורקו ,רודג םרכל המוד תונמוא ודיבש
 ג"רו ,שרב"ארד הירב יסוי 'ר אוהש רמול
 ,יבר לש ונב אוה

 שא רב סויומ

 ,ןאיסי

 ,האיניסאי וא ןייסא רב יסוי 'ר
 יעתשמ הוה יכ ירמא :גנ ןיבוריעב

 ושע רמא המכח ןושלב ןייסא רב יסוי 'ר
 הוה דכו ,ןכסמ רוטב טפשמב | רוש יל
 ןיד םופ רבג יכה רמא אזיפשואב ליאש
 יסוי ר"א :ח הציבו ,שי הבוט וז המ יח

 אלא ש"ל | (ןויסאי ס"קדבו) האיניסאי רב

 ' ירבד לע יאקו) 'וכו ותוסכל לוכי וניאש
 ןאישא רב יסוי אוהש רשפאו ,(אריז
 רמאש ו"ה ד"פ הכוס ימלשוריב רכזנה
 189 רצ ח"מרת ףיסאהבו .לב"שר םשב
 'ר אוה ןייסא ןב יפוי 'ר הזש רמול הצור
 המ יה הלה ייפ, ןירדהנב ...רכזנה ,.יסוי

 ,אתבשב סנקיטראל יפימל ןירוה יסוי 'רו
 אוה הנוי 'רד ורבחש עודיכ תועט אוהו

 תמאב היה אוהש ,אדיבז רב
 ןייסא רב יסוי 'ר לבא  ,הארוה .ישארמ
 ,רורב הזו ,הארוה הרומ היהש וניצמ אל

 ,ןיביב וא ייביב רב יסוי ר
 ןילפת רמא ט"ה ב"פ הליגמ ימלשוריב

 יפוי 'ר ב"ה ג"פ םילקשבו ,מ"לה ןיעבורמ
 כנר הב רכה הר הזפ ןב .יסונ ..רחמשב
 יסוי 'ר ירסקר ןנבר -- לאומש 'ר םשב
 לאילמג םשו -- לאומש םשב יביב רב
 .(ילבבה תסרגל) ולאש אגוז

 קנה הביביזב יפוי ר"א תב כ"ר"בו
 ר"קיובו ,ה"מוא יאיבנ ולא 'ה םיעשרמ
 היהש הארנו יביב רב לאעמשי 'ר חראי"פ
 ,לאעמשי 'ר הזמ השענו י"ר בותכ

 הב יסוד הרע

%. 

 יפוי 'ר

 יאסוד ןב יסוי אבא

 ,אסיכ רב יסוייר

 ף"ירבו .,זצתה זמר בויא טוקלי רכזנ
 אסיב ןב יסוי אבא איבמ וט  ןילוחב
 יאפוד ןב ףסוי בר .טמ םש ונלש אסרגו
 ,יאסוד ןב יסוי אבא ל"צו

 ,אריזנ:ךבהמוי יל

 ומשב הנוי 'ר תוכרב ףוס ימלשוריב
 אתיירואד איטמיפו ןישיב איטמיפ לכ
 לאומש 'מב אבומ הזה רמאמהו ,ןיכט
 ,וכרע ןייע אריזג ןב עשוהי 'ר םשו

 .(אתפפותד אנה) .יאליג ןב יסוי

 היה השעמ ג"פ םיאלכ אהפסותב
 ולאשו ואצ ל"א לאילמג ןבר תא ולאשו
 תוכלהב יקבו רב אוהש יאליג ןב יסוי תא
 .הולאשו ואצי ,םרכה יאלכ

 רזעלא 'ר ךרע .יאנלוד ןב יסוי 'ר
 ,יאגלוד ןב

 ₪וםוה ירפ יפוי 'ר

 הדוי"פ ר"קיו ,ז-ס"פ ר"ב רכזנ

 .ןענכ אוה רזעילא

 יאתסוד--אתסוד--יאסוד ןב יסוי אבא
 .(אתיירבד אנת)

 ד"פ האפ אתפספותב וניצמ ויתובר

 תינעת אתפסותבו ,רזעלא 'ר םושמ רמאש
 אוה ןכו ,ילילגה יסוי 'ר םשב רמא ב"פ
 אל ,רמא ,גי ק"בו ,אי"פ תינעה תליגמב
 ,י"פ םילכ אתפפותבו ,'וכו יאזע ןב רמא
 י"רו יאסוד ןב יסוי אבא ב"פ ןירישכמ
 .'וכו ןירמוא םלושמה ןב

 הגיגחכ םירמאמ המכ ומשב רמא יברו
 יאסוד ןב יסוי אבא םושמ יבר רמא : גי
 הינושמשי ןיפלא ףלא (יאתסוה ם'קדבו)

 רמוא

 ,םולש ךל םשיו 'פ אשנ ירפסב אבומו ,'וכו |
 אבומ ןהמו תושרד המכ הימשמ םש רמאו
 ה שי"פ.ף"מב אבומ ןכו .: זמק םיחבוב

 ל"צו בר תועמב אתיא רדחע"פ ר"בבו
 ןב אבא םושמ יבר סרג ירפסב ןכו ,יבר
 : בכ אמויבו ,ד"ב יסוי אבא ל"צו יסוי
 יאתסוד ןב יכוי אבא םושמ רמא יבר

 אל
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 ס"מ אוהו ,'וכו םדא ידיב ןאכ אישק אל
 םש .יכ ס"קדו י'ע  תסרנכ ים"

 .ןתנוי ר"א נב"שר תישוק לע יאק
 רמאש .בנ ןירדהנפב ויתושרד ורכזנו

 -- ק"הק תיבמ ואצי שא לש ןיטוח ינש
 ומשב אבומ ןכו  ,והיבאו בדנל םופרשו
 ,טמ ןילוחבו ,שא אצתו 'מ ינימש ארפסב
 יאסוד ןב ףסוי בר הב יגילפ | אנרומ
 ,יאתסוד ןב יכוי אבא ס"קד תפרגו ןנברו

 אבא הב יגילפ ןנחוי ר"א ,בנ  תוחנמו
 ד"ב יסוי אבא  ,ןנברו יאתסוד ןב יסוי
 תוכרבו ,'וכו םיצמק ינש הל שירפמ רמוא
 ביטמהו בוטה םא ןנבר םע גילפי ,טמ
 ,תוכלמ הכירצ

 השעמ אבומ ז-כ"פ םילהת שרדמבו
 ,חורה וילא תאבו ןייעמ לע רבעש ונממ
 יסוי 'ר טדםישודק אמוחנתה תסרג ךא

 םילהת שרדמבו ,וכרע ןייע רותייצ שיא
 אבא ל"צו יאסוד ןב אבא 'ר אתיא ןשיה
 ;ד?ב סול

 ,(תנשמב רכזג אנת) .תיקסמרוד ןב יסוי 'ר
 ארקנ ןכלו קשמר ריעמ היה יסוי 'ר הז

 ,ןכ ארקנ היה ויבאש אלו תיקפמרוד ןב
 הדוהי 'ר שרד םירבד שיר ירפס שרופמכ

 '4 ל"א 'וכו ךרדח ץראב 'ה רכד אשמ
 המל יברב הדוהי 'רל תיקסמרוד ןב יפוי
 ינריעמ םיבותכה תא ונילע תוועמ התא
 םיקמ םש שיו קשמרמ ינאש או"ש ילע
 קשמד לע ןהנוי םוגרתו ,ךרדח ומשו
 הדחי 'א םימיה ירבדב אוה ןכו ,"קשמרר,
 םראב דוד .בשיו -- קשמרד םרא אביו
 אבתו ביתכ הדח 'ב לאומשבו ,קשמרד
 םראב םיביצנ דוד םשיו -- קשמד םרא
 ,סוקסמרת תארקנ ימרא ןושלב יכ ,קשמד
 '4 אתיא הוה רמאמה םדוק ירפסב םשו

 רבדמב .רמוא ירה רמוא אנינה "רב ממ

 יסוי 'ר ל"א -- תונויסנ רשע ולא הברעב
 התא המל יברב הדוהי 'רל תיקפמרוד ןב
 אוהו ,'וכו םיבותכה תא ונילע תוועמ
 היהש אנינח 'רּב יפוי 'ר תחת בפ 2

 1 יתרפא ףטוחה ןב יסוי 'ר--תיקפמרוד ןב יסוי 'ר

 הדוהי .'ר ל"צ .ןנחוי ,'רד ודימלת \ ארומא
 אינת ,וט ןיכרעב רמאמה אבומש ומכ
 ןכו .,יוכו .תונויפנ הרשע :רמוא החוקי 'ר

 לעב תה"רהו ,תועטה םש טוקליב םפדנ
 שיגרה אל ןכו ,הזב שיגרה אל ןיע ריאמ
 ,גמק ב"רר אהקספב םג אבומ רמאמהש
 ,הימחנ 'ר אתיא םשו

 שרופמכ רזעילא 'ר דימלת היה אוה
 תיקסמרוד ןב יסוי 'ר אבשכ ג"מ ר"פ םידי
 םכל היה שודח המ ל"א ,דולב א"ר לצא
 (ץרא) ורמגו ונמנ ל"א  ,םויה .דמה"בב
 תיעיבשב ינש רשעמ ןירשעמ באומו ןומע
 ושוחת לא ל"או אצ -- רמאו א"ר הכב
 הגיגחב תוכיראב אבומו ,'וכו םכנינמל
 -- דולב א"ר ינפ ליבקהל ךלהש יג
 לנקו ךידי טושפ יסוי ל"או וילע סעכו
 ,רמא ותער הבשייתנש רחאל -- ךיניע
 ,ורזחו ןמוקמל יסוי יניע ורזחיש ר"הו
 תקולחמה תעשב היהש ןיאור ונא הזמו
 ,ותואישנמ ג"ר תא ודירוהש

 ילילגה יסוי 'ר םושמ רמאש וניצמ ןכו
 זס ןילוח ,,ז הלינמ רכונו ,,טל ןישודיקכ
 ,ג"פ ,א"פ הרישה 'פ חלשב אתלכמ
 ,ומ"פ בקע ירפס ,ג"פ ינימש ארפסו

 '-ב רזעלא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 'פ .ורתי אתלכמבו ,,טל ןישודיקכ יסוי
 יסוי אבא םושמ רזעלא 'ר א"פ שרוחב
 .תיקסמרוד ןב

 אבות כ ו ב

 רמאמה רמאש :הק ןירדהנסב רכזנ
 לש ב"ב ןולגע לש ותב תור םסרופמה
 יפו 'ר .ל"צ ךא ,התיה .באומז למ כלב
 ו'גכ .רונב רמאמה .אבומרכ (אבינשו רב

 זמ הטוסב אבומ רמאמהו ,:י תוירוה
 ס"קרב .אוה ןכו יהי ןב הם ו מה

 ,םש ןיררהנסב

 .יתרפא ףטוהה ןב מו
 .(הנשמב רכזנ אנת)

 לאעמשי 'ר םושמ רמא ז"מ ג"פ םיאלכב
 רמוא מ"רש ריאמ 'ר םע םש קלוחו

 םושמ
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 תיבל ןיעוליד 'ג לכ .לאעמשי 'ר םושמ
 'ר םושמ רמוא ףטוהה ןב יסוי 'רו ,האס
 .וכ תובל, .ןיעוליד  'ג "05" לאקמשי
 ןוב "רב י"רא ג"פ ףוס םש ימלשוריבו
 לאעמשי 'ר תלחת ןיב המ הארו אב
 תיבב ופוסו רוכ תיבב ותלחתש ופוסל
 ףטוחה ןב יסוי 'רש הזמ עמשמו | ,האס
 ,מ"ר כ"חאו לאעמשי 'ר לצא הלחת דמל
 מ"רש ךופיהב ימלשוריה קיתעה ש"רהו
 ,הלחת דמל

 יסוא:יר::ההע :..אדיפז...הב .יסוי..יר
 ,(ארומאה)
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 הגיגח ,ה"פר םיאלכ ימלשוריב רכזנ
 .ןנחוי .'ר םשב .רמא: ב"ה נ"פ

 .ןהבה ארמז ןב יסוי 'ר
 ןתחתה יברו ,יבר ןמזב רודה לודג היה

 היל קסעיא יברש :בס  תובותככ וב
 | מ?ע.,הנההו :ןז?כ .יםוי 'ה. תכ םע הירבל
 םדוק דוע ןינש 'בי .דומלל .ונב ךליש
 ל"א -- הימק הופלחאשכ ךא | ,הנותחה
 ארקעיא רדהד דע -- ליזיא רדהו סינכיא
 ,תאיסתיאו הלע ימחר יעבו --

 יברמ הברה ריעצ היה הארנה יפכ ךא
 ההוהי 'רייימיב 'הוע יחש .ותוא. וניצמ יכ

 ולאש ח"בברא ,חע אמויכ ןושארה האישנ
 ךירצ הבישיב בשויו ןקז ,רזעלא 'ר תא
 וא תורוכב ריתהל תושר לומיל
 רב (קהצי 'ר ןיסחויה תפרגו) קודצ 'ר רמע
 תא יתיאר ינא רמאו וילגר לע הקולה
 היה הבישיב בשויו ןקזש ארמז ןב יפוי 'ר
 היה םהימיבש) הז לש ונקזמ הלעמל רמעו
 תורוכב ריההל תושר לטנו (האישנ הדוהי 'ר
 יר .השעמה היה. .ךב אל  .אבא "'ר ל"א
 ההוא ארו הכו .היה ןהכ ארמז ךב ימוז
 הדוהי 'ר ןמזב היהש המ ודיעה אבא
 ארמז ןב י"ר היה זאש ןושארה האישנ
 האישנ י"ר היה םהימיבו ,לודג ןקז רבכ
 ונקזמ הלעמל דמעש רמאש הזו ינשה
 ,הז לש

 -- אל

- 

 רו וב ו - ריכז רפייפוי יד
== 

 םילהת 'דמב וניצמ  ויתובר ויה ימ
 ,יסוי 'רב ןועמש 'ר םושמ רמאש ו-חע"פ
 לאעמשי 'ר ל"צש הארנו ,שרוד היה מ"ר
 חי רב

 'ר י"ע ונל וראשנ םירקיה וירמאמ
 תוכרבכ הדגאב המה בור פ"עו ,א"רו ןנחוו
 ,ארמז ןב] יפוי 'ר םושמ ןנחוי ר"א הז
 ,ללפתמ הב"קהש ןינמ [ח"ב

 ןילות ומצע הוכזב הלותה לכ :י םש
 .םירחא תוכזב ול

 ןינמ ,הק תבש
 ,הרותה

 ארמז ןב] יפוי 'ר םושמ י"רא ,חיק םש
 תבשה תא גנעמה לכ | [ף"ירה תסרגל
 ,םורצמ .ילּכ הלחנ ,רלי. ןינתונ

 רחא ,םירבדה רחא יאמ : טפ ןירדהנס
 ,ןמש לש וירבד

 ולאכ ר"השל רפסמה לכ :ומ ןיכרע
 ,וילע ןיאב םיעגנ -- רקיעב רפכ

 ומשב ןנחוי 'ר רמא תומוקמ ינשבו
 ןב חה ריתה אל :ופ ןיבוריעב הכלה
 תובותכו ,אירבמ לש המיב אלא איבקע
 אלו םינש 'גו 'ב התהשש הנמלא .וצ
 ,היתונוזמ הדבא תונוזמ העבת

 תוכרבכ ומשמ רמא רזעלא 'ר ןכו
 איה הנחו קוספ לע הרקי השרד אל
 ד ןופל הרמא ,הבל לע תרבדמ
 א"ד תארב אל השאב תארבש המ לכ
 ןב יל ןת -- ןהב קינהל םירד -- הלמבל
 ןיערוק תבשב תינעתב בשויה לכ---- ,קינאו
 ןירדהנס ימלשוריבו ,הנש 'ע לש ד"זג ול
 יאב לכ ןישנכתמ םא ומשמ רמא ז"פס
 קורזלו דחא שותי ארבל ןילוכי ןניא םלוע
 | ,המשנ וב

 ,אי"דמ"פ ר"בכ ומשב רמא םישרדמבו
 ח"מר רקיה ורמאמ דדזמ"פ ר"קיובו

 ,ןיפוקז ןהמ ןיצובר ןהמ םדאב שי םירבא
 םימ תמאו םייחל 'ב ןיב ןותנ הז ןושלו
 אב תולופכ המכ לפוכמו ויתחת תרבוע
 היה ולא ,ףרוש אוה תופירש המכ הארו

 ףקוז

 ןמ ןוקירטונ ןושלל
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 אבומ םילהת 'דמבו ,ו"כאע דמועו ףקוז
 .רזעלא 'ר תבית רסח םשו רמאמה

 ףדרנ רוש ומשמ רמא הדזכ"פ ר"קיובו
 םיפדורה ןמ ינפל ובירקת אל --- ירא ינפמ
 רזעילא 'ו אתיא םשו) םיפדרנה ןמ אלא
 .(ז"ב יסוי 'ר םשב א"ר ל"צו ארמז ןב יסוי ר"ב

 אמוחנת ,ה"פר ר"מב ומשמ רמא ןכו

 תועטב אתיא םשו) :חי כ"רדספ ,אכדאציו

 םילהת 'דמב .(רזעלא 'ר ל"צו רזעילא 'ר

 ערונה השרדה דדיק"פ : ,דחצ"פ  ,אוהבכ"פ
 ,ח"יש אירטמגב (םהרבא דבע) רזעילא

 ו"פ עסיו 'פ חלשב אתלכמב רכזנ ןכו
 ימלשוריבו ,היה ןוריפנפ לש הטמה רמא
 רפכד אייה 'רו היברכ ה וסע מ
 ןב יפוי 'רו אמוחנת 'ר -- א"ח ןימוחת

 'ר ל"צו ם"ט לפנ ם"לבו) ,אדהכ א"ח ארמיז
 .(ידבז ןב יפוי

 וניצמ ןכו
 ,וט"פ ילשמ 'דמ

 ,רחוק"פ םילהת 'דמ ומשב וביא 'ר
 ,ךומס רחא רמאנש מ"כש ב-ה"פ ר"פא
 ,גלפומ ירחא

 ,איחא"פ הבר םירבד ומשב יאעלא 'ר

 .אריעו רב

 א"הס ה"פ תובותכ ימלשוריב רכזנ
 ג"פ ןיטיג רכזנ ןכו ,ןנהוי" "ד השב ה
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 .ןימאר .רפכד אריעו "ר ב מו ל

 השעמ רפוסי םשו : טל ינימש רהז רכזנ
 'רב עגפו םוהי היהש ךיא ונממ אלפנ
 םהל רמאו אקוני היהשכ קחצי 'רו הדוהי
 המ ל"או ויבאמ לבקש המ הרות ישודיח
 םשו ,אהת אסיי 'ר ל"א ,אסיי ל"א ךמש
 רבתמד אמישפד אסיי 'ר ול וארק אמ
 לכל ןיבוהלש קיפאו (ןיעלפ רבשמ) ןינרט

 ,רטס

 ומשב ןימינב רב ןיבא

 ,ינוח ןב יםוי

 ב"מ א"פ  םיחבז הנשמב רכזנ אנת
 תאטח םשלו חפפ םשל ןיטחשנה רמאש
 ,וילע קלוח הירזע יחא ןועמשו ןילוספ

 5 אנינח רב ,יפוי 'ה--ארועז רב יסוי 'ר

 רשפאו | ,יאנוח ןב ףסוי : גע םיחספבו
 םושמ = אנת+6ג5/ .היזפב-= הפונה 2 רחש
 לע דוקנ המל ינוח (ובר) בר דב יפוי 'ר
 ,המוקבו לש ויו

 .(ארומא) ינוח ןב ףסוי בר

 לכב רקיה ורמאמ :הק ןירדהנס רכזנ
 הטוסבו ,ודימלתו ונכמ ץוח אנקתמ םדא
 ןולגע | לש .ב"ב תור מוח רב א 6
 יסוי 'ר ל"צ םש ךא  ,התיה" באומ' ךלמ
 :גכ ריזנב רמאמה אבומדכ אנינח רב
 ,: י תוירוהו

 'ר םתס ךרע .אתפלח ןב יסוי 'ר
 ,יסוי

 ךרע .אמח רב יסוי 'ר
 ,אמח

 רפי תסוי"'בר

 ,אנינח .רב יסוי 'ר
 וירמאמ רשא הזה לודגה ארומאה

 ימלשוריו ילבב ם"שב םיאלמ | ויתוכלהו
 ,ויבא .אנינח 'ר אוה ימ | ונל עדונ אל
 אמח רב אנינח 'רש רמול .דואמ השקו
 םוקמ םושב וניצמ אל יכ  ויבא  אוה
 תאז ךא ,אנונח 'ר ויבא םשב רמאיש

 ידימלת ילודגמ היהש רוריבב  ונל עודו
 שרופמב  "וכמפוו ינחוי" ירו בח ₪

 םיקילא ןב ןועמש 'ר ורמאש :ל ןירדהנס
 'רב | י"רד הילע .דיקהשמ | הוה (וריבח)
 ,אתלמ עייתסמ אק אלו היכמסמל אנינח
 רמא ןנחוי 'רד הימק ביתי הוה דח אמוי
 החרק ןב י"רכ הכלה עדיד אכיא ימ והל
 (ח"וביר) ןיד םיקילא ןב ש"ר ל"א ,אל יא
 רמ היכמסיל ל"א ,וזיא אמיל ל"א ,עדי
 ליאוה -- רומא ינב ל"א ,היכמס ,אשירב
 ,דרת אל תילעו

 ןנחוי רג :י"רה :.הימק .לנת .,הטניצמ  ןבו
 תומביכ י"רל ביתוא ,:זמ הליעמב היסלק
 = ןנחוי -- יה .הבי.ההת 1 ב הבה | ב
 ןישודיקבו ,אנינח 'רב י"ר הינימ הלבק
 ,י"רד מ"מ. חרב ירא 2 מ

 ו"ףאש :.הפ .מ"ב הדנאב | וניצמ . ןכו

 שמא
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 אנינח 'רב י"ר (םוקחב) יל .הארנ שמא
 'ר לצא ל"א עוקת התא ימ לצא ול יתרמא
 ,ןנחוו

 ןיררהנס ימלשוריבו
 הכלה עמשד אביא ימ -- ישקמ ביתי הוה
 כ יאהו אבכח ילב יפרו ל" נפכ
 אלו -- ליעל םיקי ,רמא םיקי ןב ןועמש
 םיקי ןב ש"ר אקפמ אלא חרב"יר ןווכתא

 ןתנהי רי טיח נפ

 = .אבר שניא אוהד ןיגב | (היבמסולד) ל"על
 חם --/גַח | .ך"וד- ,רפסב . .איצוה , הזמר

 היה אל אנינח 'רב יסוי 'רש 15 הרעהב
 ןירדהנסב ילכבבהש רמאיו ,ןנחוי 'רד ודימלת
 "צו שבושמ אוה וכמס ןנחוי 'רש :ל
 אנינח !הב | .י"ר י"עש ימלשוריב | ומכ
 םכחה חכשו .םיקילא ןב ןועמש 'ר ךמסנ
 הפפויהיה םיקולא ןב ןועטש ירי: יב הזה
 וריבח היהש ןנחוי 'ר ימיב םג רודה לודג
 ויק "קבב : םונייד רוח +; םהינשו  .א"רה
 וארק א"רש ג"ה ה"פ ןיטיג .ימלשוריבו
 כל

 םג רודה ילודג ויה םהינש תמאבו
 שרופמכו םינייד ויה םהינשו ןנחוי 'ר ייחב
 אקמועל תיחנו אנייד אוהש חרב"יר לע
 לפנ ימלשוריב ךא | ,,טל ק"בכ אנירד
 אל לכ ןח יד אלו ןמחוי מל צו: פט
 ,ןתנוי 'ר ינפל ובשיש םוקמ םושב וניצמ
 וכמסנ םהינשש תמא תוישעמה 'ב לבא
 וניצמדכו וידימלת ויה םלוכו | ,ןנחוי 'רמ
 'ר תחת ןיפופכ םלוכ ויה א"רו ל"ר םגש
 תריטפ רחא ולוכ רודה שיר היהש ןנחוי
 .לבבב .שו"ח

 תובותככ ןנחוי 'ר םע קלוחש וניצמ ןכו
 מל קייב .,וטכ :ריזכ

 קחצי ר"א :מ תוכרב וניצמש המו
 םושמ | אנינח 'רב יסוי ר"א | ןנחוי ר"א
 י"רא תבית אתיל ם"קרב תמאב ,יב"אר
 תבית הקחמ  םשש :הארנו נחי ל"א

 אוה טושפה טשפו םנחב "ירמאד אכיא,

 י"ר רמאש םירבד המכ אבומ םדוקמש ןכ
 היה יי כ"חאו * ,יב"אר\..םושמ ייאנינה' ''רב

 ינו וב .יסוי' ף

 הוו קחי "ר םנש ירמאד אכיא "כותב
 םשב ה"רביר רמאש הממ ץוח | ,ןנחוי

 םשב רמאי ןנחוי 'רש אל לבא | ,יב"אר
 ורד הזו הכלה ח'"רביר

 אבומ םימי ךיראה ןנחוי 'רש ןעי הנהו
 כ"חא ושענ םינושארה וידימלת לכ ןכל
 ובשי ןנחוי 'ר תרימפ ירחאו ולש 0
 ידימלת ינפל םינורחאה ןנחוי 'רד ידימלת
 א"ר ךרעב ראובמכ םינושארה ןנחוי 'רד
 י"רב :אוה ןכו ,ימא 'רו םיקילא ןב ש"רו
 ידימלתו ,רימלת ללכמ אציש אנינח 'רב
 ,ןלהל ראבנ רשאכו ונממ ולבק י"רד

 לפ )לבא י"רמ לבקש רבל אלו
 ,לב"שרמ יעבש ו"ה ח"פ תומביכ לב"שרמ
 ןירדהנס ,+ ביחה"ה ג"פ ק"ומכ ומשב רמא
 תובוחפ .ןניצמש המו | ,,םכ ריזנ ,ח"פר

 יסוי "ב םושמ ל"רא אעליא ר"א :םמ
 הדוהי 'ר םושמ ל"צו ס"ט אוה אנינח 'רב
 ! אי ןיבוריעב .אוה ןכ יכ = אנינח 'רב
 'ר היהש ח"ה ד"פ תובותכ ימלשוריבו
 ₪8 הפוסב ןכו ,ל"רר ובר ח"רב הדוהי
 'ר םשב לב"שר תועטמב אתוא  ,גחא"ה
 ןופוריעב 'ח"'ב הדי ירך. ל"צו חרב יסוי
 ,ב"ה ר"פ םיאלכו ט"ה א"פ

 אתפסותב וניצמש המ רמול רואמ בורקו
 אב רמא אנינח 'רב יסוי 'ר ןיכרע ףופ
 אבומו תיעיבש לש הקבא השק המכ הארו
 היהו ס"מ אוה ,כ ןישודיק ,ל ןיכרע ומשב
 הדוהי 'ר אוהו ח"רביר אתפסותב בותכ

 תיחב יפו 'ר הומ השענו אנינהח "רב

 כ"עב וא ,ארמגהל בברתשנ אתפסותמו
 ,מכ ריזנ 'פותה תעדכ רמול ונא ןיכירצ
 הרב פויר םשב :אנת שיש נ"ה .ה"ר

 רבב יהב ה"רב יסוי 'ר רכזגש המ ןכו
 ג הותיר ל"צש ונראב רבב םירבר
 ,,ומ ןיכרעב רמאמה אבומדכ

 ימלשוריכ לב"יר םשב רמאש וניצמ ןכו
 הכוסכ הייפתוי םחנמ םשבו ,ח"פר אמוו

 "ה וריפ
 היה ילואו רמאי כ"ה רובו

 תלחת

 ה"פס



 רב יפו יח

 'רד ויבא אמח 'ר ינפל ושימשה תלחת
 ב"ה ב"פ תיעיבשב וניצמש ןעי איעשוה
 רמאי כ"אש תמא אלל הזו .ומשב רמאש
 רמאש ןעי בקעי ןב א"ר ינפל שמישש
 יבא אמח 'רש עוריו + םירבד המכ ומשב
 ס"לב כ"א | ,יבר ןמזב  היח " איששוה "ד
 סופד יטלשוריבו ,אנינח .ר"ביר והאר אל
 םכחה איבהש רמאמה לכ רפח ,רמאטיז
 ,הוה

 יסוי 'ר ףיקתמש וניצמ | ,במ ריזנבו
 ברד הירב אחא בר ירבד לע אנינח 'רב
 יסוי 'ך  היהש אלו | ,(פ"רד .וריבח) אקיא
 ח"רביר הוהש רמול וא וימיב אנינח 'רב
 אברעמב הלע וכחמ ורמא םש יכ ,רחואמ

 וברחנ רבכ יפ"ר ימיבו : ,ח"רבוה "ךה
 אבוהש טושפה טשפ לבא ,י"א תובישי
 ולוככ ובורש ןידה ארמגב | העבקוהו
 | ברד הירב אחא בר םש לע אתיירואדמ

 רבכ ח"רב יפוי 'ר ימיב ,םנ רבא אש
 ז"ע השקה אוהו הלאה םירבדה ורמאנ

 ,לורב

 חרב >> יפו: . 'ר. .הניצמ " : ב1 תו

 ל"צש ןוכנ רתוי ף"ירה תפרג לבא ה"רא
 המפכ. רמא :.אוהו  אנינה "רב | | חשות

 השענו י"ר בותכ היהו ,ה"ר םשב םימעפ

 ה"ר םע קלוחש וניצמ לבא ,יסוי 'ר הזמ
 ..גס תובותכב

 א'הכ ...רודה . ילודג . לכי ריק בש
 ,:טי םיחפפ ,,גק ןיבוריעכ דימת ןיקלוחש
 א"רמ יעבו .,ג"ה ד"פ ש"עמ ,ןוטק ומפה

 .(וקיתב ראשנו םירבח ךרדב) ,:בכ הדנ

 אה יפא ..ר"אש :: במ  .ה"בב ומשה
 ונמו יל עימש הבר ארבגד יפמ אתלמ
 ,אנונה ב

 ,,ביק תובותככ יאריוע "רו בל 7

 ןתוקלחמ ,ליעלדב םיקילא ןב ןועמש 'ר
 .בי"ה י"פ ןיבוריע

 ,וריעב \ ןייד היה ליעל ונרמאש יפכו
 (ורמאש מ"בש) :1י ןירדהנסב וילע ורמא ןכו
 'רב = ופוי 'ר .אוה .אברעמב .חלע פק

 9 אנינה

 ךייחמ .חמ ןיבוריע  שרופמ | ןכו | ,אנינח
 ףיקתמ ,במ ריזנבו ,ח"רב י"ר (ח"רד) הילע
 אברעמב .הלע וכחמ --- הרב יס החל
 ונתנש ללכה לע 'םותב םש ושקה הזמו
 אברעמב הלע וכחמ ןושלהו .,:זי ןירדהנסב
 ,: בק. ק"ב .,,חפ .תוטבו הוו הצב רוב
 | הל תעש

 הבישי .גיהנה ;ןייד היחש רבלמ הנהו
 וניצמדכ םיבר םידימלת ול ויהו הלודג
 הינימ יל אשרפמ ידירל והבא 'ר רמאש
 ;;תק ימיו יחי יתבשבו שרב | יסוה  םח

 קי םיחפפ ייחיהבלרא הבא

 ,ו הצ תבש חיהפירא ןוּפא ה
 ,;ומ םיחספ .ומשב וביא 'ר

 ז"פ תובותכ ומשמ אבקוע רב ימא 'ר

 .ב"ה ר"פ .תבשי ומשב אגפיבי "ה

 ,יחה"פ .ר"הק :הפמשב .היכרב .ר

 בח ביפ ש"עמ רסשב הירמוך
 ,ב"הס ג"פ ש"עמ ומשב אלוה 'ר
 :ביהס גיפ ש"עמ משב אריעו ה
 ,ה"פר אמוי ומשב אמח רב אריעז 'ר

 ,ר"ה .ה"פ םיחספ .ומשב ןקירז 'ר
 יה .חיפ .תוכרב משב היקף
 .ר"ה יב .יאמד  ומשב .ןוב רב אטום

 ,:1 הטופ ה"רבירא אדמנ רב אייח 'ר

 אנינח 'רב י"רא אכקוע רב אמח בר

 ןכו .בע ןישודיק  ,:זל הכוס ,: בג םיחספ
 .,הנ :םש .לצ

 ;ם"פר ק"ב משב הופ ןב החתי כ
 ןנירמ רב .קתצי "רו ,הנסמ ב ות מ

 ויתוריפ לכואה לכ רמאש ומשב הירזע 'רו
 תופירטו = תוליבנ לבוא  ולאב .םילבט
 .זטדהאר אמוהנתכ

 ,:טמ תובותב ותוחא ןב הדוהי בר
 לטליט הירתאל עלקיא האלילנ יסוי 'ר

 ומ תבש ח"רביר דפקיאו אגרש
 ומשב ורמא האלילג יסוי 'רו הנוי 'רו

 ז"פ תבש ג"פס םיאלכ ,א"הס ג"פ תוברב
 ;א"ה ד"ש היכו

 'ה
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 מ"פ תומורת רסשב ופ רב: ימיי  'ר
 :ההי דיפ .רימ י כ"ה

 ,ר"פר תבש ומשב יזפ ןב יסוי 'ר
 ייפ תומכי הרמשב וב הש בקעי-יה

 ,ב"ה א"פ ןישודיק ,ח"ה
 ח"פ תוכרב ומשב אחא רב בקעי 'ר

 וז"ה

 :חק םיחבזב ותוא וניצמ הימרי 'ר םע
 הימרייור ללא -- אנינח "רב יסוי"יה 'ועב
 רודה לוד ירבכ היה היטרי .'ה וכ את
 ,ח"רביר תלועפ ימיב

 ,ג"פר מ"ב ומשב אסנ 'ר
 םיחבז ח"רבירא אמח רב אבקוע רמ

 ,אבקוע רב אמח בר ס"קד תסרגו :הנ
 ,:צ ב"ב היעמש אגופ
 .ב"ה ז"פ םילקש ומשב אפסירק 'ר
 ןילוח ,,אנ ןירדהנס הימשמ חלש ןיבר

 ,: אק
 ,ה"ה ב"פ תבש ומשב ןירסקד ןנבר

 ,ב"ה .ו"פ
 ב"פ הגיגח ומשב יאליע רב םוחנת 'ר

 ,ב"הר

 י"רד הימשמ אברעמב ירמא וניצמ ןכו
 ,יזנ "ןילוח ,.פ ב"בפ 'אנינח 'רב

 דואמ ריהז היהש וניצמ תורקיה ויתודמ
 םאש רמאש ,ו תוכרבכ הלפת .ינינעב
 ןהמ רחא םדקו ללפתהל וסנכנ םינש
 תוכרבל הכוז וריבח לע ןיתמהו ללפתהל
 ח"ה דפ "תוברביי ימלשוריבו וכו .וללה
 ימודמד םע .םיללפתממ יקלח אהי רמא
 יסוי 'ר ש"ע הזה רמאמה :חיק תבשבו) המח

 ,ח םשו ,(רקיע ימלשוריה תסרגו אתפלח ןב
 רובצהש העשב ןוצר תע יתמיא רמא
 השאהש רקיה ורמאמ ,י םשו ,ןיללפתמ
 ,שיאה ןמ רתוי ןיחרואב תרכמ

 רישע היהש הארנ םיטרפה ווארקממ
 יל רצא היעמש אנופל רמאש :צ ב"בכ
 | ,םינש שלש יריפ

 : גי תינעתכ .םינב ילודינ 74 ול היהו
 ןהפה .,יפוי "ר םושמ ה סשה יאכא יר"א

 אדסח ברד הירב יסוי 'ר--לאמנח ןב יסוי 'ר

 ץחרו ח"רב יפוי 'ר לש וינב ותמו השעמ
 והופכתש םש ורמאו העבש לכ ןנוצב
 וניצמ אלו .(הז רהא הז וינב ותמש) וילבא

 ןמז וא תונב וא םינב חינהש םוקמ םושב
 ,ותריטפ

 .לאמנח ןב יסוי 'ר
 רמא אערתת זמר הימחנ טוקלי רכזנ

 לה פ"מ .אוהו , ,'ובו וכייחתנ . תי'דמ
 ו"פר תיעיבש ימלשוריב רמאמה אבומדכ |

 םשרנ טוקליבו ,אנינח רב יסוי 'ר םשו
 .תיעיבש ל"צו תועובש ימלשורי

 ,ןנח ןב יסוי אבא
 פר ךמאה'מ ב"פ תודמ הנשמב רכזנ

 םיחפפבו ,םירעש 'גי דגנכ םה תויוחתשה
 םושמ תינמב ןב לואש אבא רמא ,זנ
 אבא אסרג איבמ פ"קדב) ןינח ,ןב ףסוי אבא

 תיבמ -- םותייב תיבמ יל יוא (ןנח ןב יסוי
 .'וכו וכאיפ ןב לאעמשי תיבמ -- סורתק
 ,ינש תיב ןמזב היהש | ןיאור ונא הזמו
 הנבקרוק לטונו הלטונ רמוא ,הס םיחבזבו
 תא ,.כ המוסבו /(ףועה תקילמ ןינעל) המע

 3 - םישדח 'ג הל הלות תוכז הל שי
 שיא קחצי ןב א"ר | ,ןנח ןב יסוי אבא
 ,רמוא לאעמשי 'ר -- רמוא םורד רפכ
 ורמאש ארמגה יררסממ אוהש רשפאו
 אוהש אלו ,'וכו יסוי אבא אל 'ינתמ ינמ
 ,ןהמ הברה םודק היה יכ םהמע קלוח
 בב ךפוא ינוח ןב ףסוי :בי הרומתבו
 אתפסותבו ,הוקמה תא לסופ םילכ ''גו
 ינוח ןב .לואש אבא םרג ג"פ תואוקמ
 אתפסותבו ינוח ןב יסוי אבא א"רגה תסרגו
 שיו ,ןנח ןב יפוי אבא סרג לדנמרקוצ

 .ןגח ןב יסוי אבא |
 רכזנ ,אלדרב ןהכ אבא םושמ רמאש
 םירבד טוקליבו | ,'ב קוספ םירבד ירפס
 ,היננח ןב יפוי אבא סרג טצשת זמר

 רכה ברדיהירב יסיי ור

 רבק לע ןלו א"פ תור שדח רהז רכזנ

 ויבא



 הדוד הב יספר

 נ"רה וריבח אדסה בר הז ןיאו  ,ויבא
 ,וכרעב .ראובמב ..[הכ היה וש

 :(ןהינהמד את  :הדוה יי רפי וו

 (םתפ) הדוהי 'רל | ריקי ןב היה אוה
 'ר ו"מ ח"פ םירדנ שרופמכ יאעליא 'רב
 ק"בו .,ךמוא .ונב .יסוי 'ך -- רמת תה

 כ"חאו םימכחו הדוהי 'ר תקולחמ ,הפ
 רבופש םש ורמאו הדוהי 'רב יסוי" 'ר
 ,: גס תוחנמ אוה ןכו ,הובאכ

 ליעלדכו ויבאמ ותרות לבק קפס ילבו
 ןיבוריע  ימלשוריב ןכו = ,ויבאב רבוסש
 הדוהי רב" יסוי 'רד אייתא ורמא .א"פס
 ג"פ תורשעמ ימלשוריבו | ,ויבא .תטישב
 תא ןיסינכמ ויה י"רב יסוי 'רו ובר  א"ה
 'ר .ןתוא האר תוגגה ירוחאל | הלכלכה
 םכיניב המ ואר ל"א .יאעלא רב .הדוהי
 .'וכו םינושארל

 רזעילא 'ר  םושמ .רמאש וניצמ ןכו
 הירכז 'ר םושמג . , ב הטוס רצ םוחמפכ

 ויתובר ויה אל לבא ,איק ב"בכ בצקה ןב
 ד"הסבו .ול םדוק תורוד ינש ויה םה יכ
 תונרג שלש ז"פ תורוכב אתפסות איבמ
 ירבד -- תספה סרפב המהב רשעמל
 רמא --- רמוא הדוהי רב  יפויי "רישע"ה

 .'וכו יאזע ןב
 אוהש בשחי ותומכש ןואג לע אלפלו

 בשחי יאזע ןב תאו יאזע ןבו ע"ר םע קלוח
 אב אתפסותבש םש ןייע אלו ,הנורחאב
 ,חנ :זנ תורובבב שרופמש המ רוציקב
 ,הנשמב ע"ר ירבד אבומ םש יכ תוכיראב
 ירבד שרפל י"רּב יסוי 'ר/ אב את דבבו
 תוחפ סרפ ןיאש רמואו םרפ והמ ע"ר
 םהירבדא יאק אל יאזע ןב ירבדו ,םוי "וטמ
 ךירפו - .ש"רו מ"ר . .ירבה ..לע הא ב
 םהירבד לע יאזע ןב רמאי ךיא ארמגה
 רוה ימכח לכמ לודנ היה וה לע
 ,יכאלמו הירכז יגח יפמ תאז ורמאש ינשמו
 םירבדה אבומ אתפסותבו .רורב הזו
 ,רוציקכ
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 י"רל לאש א"ה א"פ הליגמ ימלשוריבו
 ,החרק ןב

 ןובוריע = הנשמב רכז, יהב גיס ד
 'ר םש ג"ון) \"מ ד"פ םיחספ | ,י"מ א"פ
 ןו"מ .ר"פ : ןיטיג ןת"מ..ח"פ . םירדנ ..(הדוהו

 תוכמי;,ג"מי ח"פ .ןירדהנס ,2"ם ז"ם עפ
 ,ח"פס.:תוחנמ < ,ו"פר .םוחבז .ך\למ .. ביפ

 הרומת ,ז"מ ט"פ תורוכב ,ג"מ א"פ ןילוח
 ב בפ

 ט"מ ט"פ הטוס רכזנש בישחק ד"הסבו
 יסוי תוגוזה בישחק םש יב אוה הגנשו
 סופדה תועמט פ"עו ןנחוי ןב יסויו רזעוי ןב

 ,הדוהי ןב יסוי אתיא

 .תומסרופמה ויתוכלה
 ה. רב .הגק / 'ץענ .1ה תבש

 .בייח ג"ע קרזו לקסרט
 תבשב תויבח ול הרבשנ םאש :ויק םש

 ,ליצהל ןימירעמ
 הניאש הציחמ לכ י"מ א"פ ןיבוריע

 ,הציחמ הניא ברע לשו יתש לש

 הדישב םימעה ץראל םנכנה :ל ןיבוריע
 הימש קורז להוא רבסקד) רהממ לודגמו הבית
 .(להוא

 ,אבור רתב ןנילזא .ז םיחספ
 ףלד | וכותל לפונש המק :םל םש

 יץומיח ידיל אב וניא ולוכ םויה לכ וליפא

 ורומשת יתותבש תא ךא :הפ אמוי
 פלח .ךא ל"ת "לכל קם"

 הנורחאב איהש הליבטל ויד ,חפ םש
 ,(הוצמ ואל הנמזב הליבט רבסק)

 ,תבשה תא החוד לילחה :ונ הכוס
 תא החוד הבאוש לש ריש ,אנ םשו

 .תבשה
 ,ל"עמ םירדנ תרפה רע םירדמ
 ,יובירו טועימו יוביר שרוד ,אכ ןישודיק
 רע (לעופ) לבוא וניאש ג"מ ז"פ מ"ב

 ,וילגרבו וידיב השעיש

 .הארתה ךירצ ןיא רבה :ח ןירדהנס
 ,הבור פ"ע טוחה אלמ ג"מ א"פ ןילוח

 ושארבו

 ארמגבו
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 תא תופיקמ ןיאש פ"עא ,חי םש ארמגבו
 ,הרשכ ותטיחש הנקה לכ

 .הפרט הרמה הבקנ ,גמ םש
 רופא שדחו ל"וחמ אב רמוע ,דפ תוחנמ
 ,אתיירואדמ ל"וחב

 הקול ילע יברע יצח רמא םא ,כ ןיכרע
 | ,םלש ךרעב

 תבש םירקיה וירמאמ וניצמ הדנאב
 ול ןיולמ תרשה יכאלמ ינש רמאש : םיק
 ותיבל אבשפו ותיבל נ"בהבמ ש"עב םדאל
 ךאלמ -- ךורע ןחלשו קולד רנ אצמו
 ךכ תרחא תבשל אהתש ר"הי רמוא בוט
 ואל םאו | ,ןמא הנוע :כ"עב ער | ךאלמו
 .'וכו יער .ךאלמ

 ורסע םיבנמ ,םיסנרפ ה מ תיגעתבו

 ,םירמו ןרהא השמ לארשיל
 אהיש -- קדצ ןיה ל"ת המ ,טמ מ"בו

 ,קרצ ךלש ואלו קדצ ךלש ןה

 ,םילודגה וירבח
 שודקה וניברד לודגה וריבח היה אוה

 וניצמדכו ,הדוהי 'ר לצא ןהינש ודמל ם"לבו
 יל ,ןיביריש ג תי ,תבש ..ותוקלהמ
 שיריה בכ הצמח ג הביס
 וניצמו ,ד"פ הרומת אתפסות ,,ח ןירדהנס
 ירו ,יבח . ,בס .םוחהגכ ..דחוב . םהינש תא
 ימלשוריבו ,ארתא אוההל ועלקיא הרוהי'רב
 וכעל ןותחנ םהינש ד"ה ו"פ תיעיבש
 אנתה אנומ 'ר אוה) אנמ 'ר יבג ןולבקתאו

 ים. ,הניאה .,\רפסבו = ,(הדוהל וירד .ודימלת
 איקרולמ וניבר אבש השעמ ,םהילא רמאיו
 הרוח ב אדו הרוח רב, .יפוי "ר הסבבעו

 ,וינפל ובשיו
 רירמ ימכחו "בה .יניעב כ"ב לוג תנו

 היבילא הנשמה יבר םתפ םימעפלש רע
 . ןיבוריעב אתמיתס י"רב יסוי 'רארקנ ןכלו
 תומוקמ ...השלשבו . . ,.אנ .תוחובב יו חל
 יסוי 'ר םתס לע ארמגב ורמאש | וניצמ
 ,,אכק תבשכ .הדוהי 'רב יסוי 'ר אוהש
 ו תוכמו אמוי ףיכ

 'ף םע הלוח תל הציב | הניצמ ןבו

 הוי שיא נחש כיסוי יאבא - .הדוהי רכ יסוי 'ר

 םע קלוח :אק תומבי ,,איק ב"בו ,בקעי
 קשוח וע םירדנבו ,יסוי "רב רזעלא 'ר
 תועובש ,,ולק תבשבו ,ןועמש 'רב א"ר םע
 אמויבו ,ןיוש םהינש : חי תותירכ ,: טי
 ש"רו ףסוי רב ןתנוי 'ר םע קלוח : הפ
 .איסנמ ןב

 וניצמדכ יבר םדוק רטפנ הארנה יפכו
 הב וטו "ה הוצ םירבד 3: + ביק םיחספ
 הלילב ידיחי אצת לא יבר תא | הדוהי
 סנכת לאו םורע רנה ינפב דומעת לאו
 ,שרח ץחרמל

 ידיא 'ר אכדתקח אמוחנת וניצמש המו

 | 3 הלוחי "רב .יפוי 'ר" םשב ה"רו

 בר םשב ה"ר ל"צו ס"מ .אוה לאומש
 ייח .רהזב רכזנו\ .הדוהי בר םשב ףסוי
 ,אייח 'ר םע : גכק אתפסותב הרש

 אוהש ןעי הזו דימלת םוש ול וניצמ אלו
 םע בשיו הנשמה רודיפב לודג קלח חקל
 הל ךיבשהנ םלוכ ויה ןכלו יבר
 יבר ימיבש וכרעב ונראב רשאכו ,יבר
 ויה םלוכו תויטרפ תובישי לב ולטבתנ
 ידכ יברד לודגה | דעוה תובל  ןיפופכ
 היה הזו  ,רואל אלפנה לעפמה איצוהל
 ,םתצעבו רודה ימכח לכ תרזעב

 .ילבבה רפכ שיא הדוהי רב יסוי 'ר
 ןמ דמולה .רמוא ך"מ ד"פ תובא רכזנ

 םיבנע  לכואל המוד אוה המל םינטקה
 םינקזה ןמ דמולהו ,ותגמ ןיי התושו תוהק
 ןיי התושו תולושב םיבנע לכואל ד"הל
 לבתסת לא רמאו וילע קלוח יברו ,ןשי
 ,וב שיש המב אלא ןקנקב

 רי ב פויר

 | ו דכ הדנ רג ןילוח ' רכמ
 93 ןנחוי "ר ןלוככו .ב"הפ ג"פ  הדנ
 ויהש םינורחאה םיאנתהמ היהש הארנו
 ,יבר רחא

 (יגוי וא) חוני שיא ןנחוי ןב יסוי אבא
 ,אתפסותד אנת

 רועל 'ה ד"הס ב"פ םיאלכ ימלשוריב

 לב



 חוני שיא ןנחוי ןב יסוי אבא ןועמש 'רב

 סרג םש אתפסותבו ,תומא 'נ הלודגב
 ,ןירמוא ינוי שיא ןנח יסוי אבאו ש"רבאר
 ש"רבאר אפרגה לרנמרקוצ אתפסותבו
 ,ןירמוא ינאי שיא ןונח ןב יסוי אבאו
 שיא ןנחוי ןב יסוי אבא : גנ תומביבו
 רשפא ,ריאמ 'ר םושמ רמוא םילשורי
 ,םילשורי שיא הזמ השענו י"א בותכ היהש
 רמוא קחוש אוהשכו -- ר"ת :ו תותירכבו

 ,ןנחוי ןב יפוי אבא ירבד -- בטיה קרה
 ,ינוי שיא י"ב יסוי אבא אוהש רשפא

 ,םילשורי שיא ןנחוי ןב יפוי אבא
 ,חוני שיא י"ב יסוי אבא ךרע

 ךרע .םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי
 ,הדירצ שיא רזעוי ןב יסוי

 יו ב ו

 ,ד"הס ג"פ .תוכרב | ימלשוריב רבזנ
 ,ןנחוי 'ר םשב רמא א"ה א"פ ןימינ

 ןב קחצי 'ר םשב רמא א"פס תומורתבו

 'ר םע קלוח א"הס ח"פ תומביבו ,רזעלא
 רכזנו .[אבא רב] הימרי 'ר םשב אניבא

 .י"פר .ןירדהנס

 הדירצ שיא רזעו' (ןב מח

 ,םילשורי שיא ןנחוי .ןב יסויו
 שיא םונגיטנאמ הרותה ולבק םהינש

 המו  ,ה"מ .א"פ . תובא ...שדופמב  ךפומ
 שיו םהמ ולכק םש הנשמב בותכש
 םגו םונגימנאמ ולבקש שרפל םיצורש
 םירפסב יכ הול ךרוצ ןיא ,קירצה ןועמשמ
 םהמ תביתו ,ונממ ולבק בותכ םיקיודמה
 ולבק,, ןלובב ב"חא בותכש הממ בברתשנ
 ,לארשיב תוגוזה וליחתה םהמו "ןהמ

 שדח - .רבד היה ..הזש .' .תונזה בפ
 ןועמשו קידצה ןועמש דע יב לארשיב
 ךא ועדי אל סונגיטנא ודימלת םגו ללכב
 היהנ םואתפו ,ד"באמ אל לבא אישנמ
 ןאיבהש תוביסה המ ןיבהל ירכו שדח רבד
 םכחה ןואגה ברה תובקעב ךלנ הול

 ונתנאו ,הבחרב ראיבש א"ח

 םירבד המכו ,הרצקב ראבנ ונתכאלמ לגרל
 ,םיונישב

 תמא תרופמ ונל ורסמ ל"ז ונמכח הגה
 ,גה"נכ יריישמ היה קידצה ןועמשש תובאב
 ,רפסמב םירשעו האמ ויה גה"נכש עודיו
 םא ,ג'הכה היה םהבש ןושארהו שארהו
 ךלמ םוקמב היהש רבלמ יב  ,קידצ היה
 ויה םיסרפ ילשומ םע םעה תגהנה לכו

 ,המכחבו הרותב םעמ םרומ םג היה ,י"חת =

 המ :םבי מרה .!םע ..קהצהש  .רנהאב/ ,רבכו
 רחא ג"הכ היה קירצה ןועמשש בתובש
 שמשמה ןהכ היה ארזעש ותנוכו ארזע
 עריאש ןעי הזו ,גה"נכה שאר היה אוהו

 ןכל ויחא עשוהי תא גרה: ג"הכ ןנחויש
 ג"הכה תויהל ונוכמ לע ראשנש פ"עא
 והיכ אל ס"לב לבא םילשומה ןיבל וניב
 וב קידצה ןועמש אבשכו ,שדקמב וא
 אוה יכ ןעי הנוהכהו הכולמה דחי וצבקנ
 אצי אוהש וניצמ ןכלו םירוציה ריחב היה
 שמיש | םגו ןודקמ רדנסכלא תארקל
 גה"נכה הלטבתנ ותומב לבא ,שדקמב
 ןירדהנס המקוה זא ינמו ,םינקז ך"ק ןינמ
 יכלממ היה הזש רשפאו ,גה"נכ םוקמב
 םשב י"א לע םג םיטילש זא ויהש םירצמ
 ,ימלת

 וירחא ריאשה קידצה ןועמש תמשכו
 הלע .ג"הכה אסכ .לעו וינח םשב ןמק ןב
 השמ תרות הקתענ וימיבו ,ויחא רזעלא
 טבש לכמ השש םינקז ב"ע חלשו ,תינויל
 היה רזעלא יכ םאו ,תוינומדקב אבומדכ
 יאר היה אל לבא םיקלא ארי שיא
 שאר תויהל םגו הלשממה ןפר קיזחהל
 וכוס שיא םונגיטנא םקוה זאו ,ןירדהנסה
 קידצה ןועמשל קהבומ דימלת היהש
 ,ןיררהנפה שאר תויהל

 ןמז = ודוד השנמ ןהיכ רועלא ירחאו
 ןב | וינוחל הנוהכה הבש וירחאו ,רעצמ
 םכח היה אל אוה לבא ,קירצה ןועמש
 ותוא .ראתי רשאכו ויבאכ קידצו בבל
 קר היה וצפחו ועשי לכש | תוינומדקב

 רובצל
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 חלששכ א"פ עריאו ,ףסכ רפעכ רובצל
 רוטאפוליפ  ימלת יבא סעמיגירייא ימלת
 ףסכה ירככ םירשעה סמה ול חלשיש וילא
 ויהש טעמכו ,ךלמה ירבד לא העש אל
 רמאל וילא חלש יכ ,ער לכב י"ב לכ
 תא ןתי זא סמה ול ןתיל ןאמי ןאמ םא
 םק זא ,ויתואבצ ישנאל זבל הדוהי ץרא
 םכחו םימיל ריעצ שיא | היבומ ןב ףסוו
 ןועמש דכנ וינוה תוחא ןב היה אוהו ,לודנ
 ותמכח י"עו המירצמ דרי אוהו קידצה
 רבל אל םמה  רחסמ לכ תא ול  רכח
 ,ןענכו םרא תונידמה לכמ םג לבא י"אמ
 ינמו וירוח בהז אלימו לודג ףיקת השענו
 ךרד ודמל טאל טאלו ןיסכומה וברתנ זא
 םשב םיארקנה תכ וחמצ םהמו םינויה

 תכ לכו ףסוי ול חקל זא ינמו  ,םינויתמ
 דקפיו ודיב הלשממה ןסר תא | היליד
 יתלב הלשממ לושמיו ובבלכ םידיקפ
 .לשומ לצ ךא ול היה ג"הכ וינחו הלבגמ

 ךא היהש וכוס שיא םונגימנא תמשכו
 וירחא םקוה תדה ינינעב ןירדהנסה שאר
 שאר ד"באל םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי
 ןוסאה םעה לכ וארשכ לבא ןירדהנפה
 ונמנ ןכל תדהל םינויתמה תכהמ ףקשנה
 ר"באה רבלמו 'הל תושעל תעש ורמגו
 היהי אוהש אישנ םג םיקהל םיכירצ
 ןירדהנסה ןיב תדה ינינעו רבד לכב שארה
 חכ היהנ םיבר םירבדבש ןעיו ,םעה ןיבל
 י"חת התע דע היהש חככ שדחה אישנה
 היהש רזעוי ןב יפויב ורחב ןכל ג"הבה
 הנוהכבש דיסח ארקנ היהו ןהב כ"ג
 שרופמכ שדוקל סרדמ ותחפטמ התיהו
 תוגוזה ודפיתנ זא ינמו ,ז"מ ב"פ הגיגח
 ,ךכל הכירצה העש תארוה ומכ היה זאש
 וינוח ימי ףוסב ןירדהנפה ישאר ויה םהו
 ,קירצה ןועמש ןב

 רמאי 186 רצ ןמזה יכובנ הרומ רפסבו
 (פונגיטנא רחא) ינלש רודב דימ יכ  ונעדי

 יתב ינש םתנשמו םתועיבקל ויה רבכ
 ישאר -- םילודג .שרדמ יתב וא דעו

 םילשורי שיא ןנחוי ןב יסויו הדירצ שיא רזעוי ןב יסוי

 םמשב םיעדונה תוגוזה. ויה םהב םירומה
 .םילשורי שיא ןנחוי ןב יסויו רזעוי ןב יסוי
 לודג תועט העטש ודובכמ הליחמבו
 ימי לכב דעו יתב ינש ויה אל םלועמש
 היעמש םגש ,הל אמוי שרופמכו תונוזה
 דחא םוקמבו דחא דעוב ובשי  ןוילמבאו
 ךאו ,ד"באה ינשהו אישנה היה דחא ךאו

 ןירדהנפה חכ הלטבתנש או"ש תריטפ ירחא
 יבאו םוניבג י"ע םיקלח 'הל הקלחנו
 יאמש לש שרדמ תיב םקוה וא סודרוה
 הלעשכ כ"האו ,דבלב הרות תצברהל
 שרופמכו דעו תיב כ"ג םיקה זא ללה
 דחא .תיב תושעל ולכי אלש וכרעב
 ,ןלוכמ

 עורזב ג"הכה ןאזאי לטנשכ כ"חאו
 רתוי דועו ,ארונ ןפואב וכרד תא תיחשהו
 הלמבתנ ס"לב זא ,עשרה סעלונימ ג"הנה
 רודה ימכח לכו ןירדהנפסה העש | יפל
 הזו = ,יאשחב הרות וציברהו ואבחתה
 ז"מ א"פ תובאב רזעוי ןב יסוי רמאש
 וריבח ןכו ,םימכחל דעו תיב ךהיב יהי
 החורל חותפ ךתיב יהי רמא ןנחוי ןב יסוי
 םע החיש הברת לאו ב"ב םיינע | ויהיו
 יצירפ םע רבחתהל אלש ותנובו ,השאה
 םיינעה םע רבחתהל ךא םעה ירישעו
 ורבחתה המהו ,םימימתהו םירשיה םידיסחה
 ,וינבו ןנחוי ןב והיתתמ ריהזמ בכוכה םע

 םקוה עשרה םעלונימ תריטפ ירחאו
 ארקנה סומיקלא עשרה סוכויטנא תאמ
 יסוי לש ותוחא ןב היה אוהו םיקוי םג
 אבשכ י"פ תוינומדקב רפוסיו ,רזעוי ןב
 ימכח ותארקל ואצי םילשוריל םומיקלא
 הנע אוה םנו םולשל ול וארקו ,לארשי
 םחב עגי אלש םהל עבשנו םולש םהל
 גרהו ותעובש תא רפה י"מות ךא הערל
 ,לארשי ימכח לכ תא

 בכדהס"פ ר"בב הטלפל ונל ראשנו
 לע בכור היה םיקיויש ךיא ארונ השעמ
 הרוק | וינפל ןיכילומ ויהו תבשב םוס
 ןב יסוי (שודקה ודוד) תא וילע תולתל

 רזעוי
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 םהל עריאש םישנא יאני 'רל ואבשכ םש | תייהש ףא רמה ךפוס האר ל"או רזעוו

 לכ לע רבועו עשר ינאו  ,קירצ ךימי לכ
 דיסחה ול בישהו ,רשואמ ינאו הרותה
 ךכ ונוצר ישועל םא דחפו ארומ ילב
 ודוד ירבדש םש רפוסיו  ,ויסיעבמל חו"ק

 ומצע רדביאו ךלהו ובבלב םדאכ וסנכנ

 תוינומדקב רפוסי ןכו | ,הנושמ התימב
 ודי חלששב לבנ תומ התיה ותירחאש

 תיבל רשא הקיתעה המוחה סורהל שדוקב

 הקמנ ונושלו הצרא לופיו 'ה והפגנ 'ה

 , ,םלאיו ויפב

 בוטה םלעפמ תא הטלפל ונל הראשנו

 יסויו רזעוי ןב יסוי םהינשש : די תבשכ

 םימעה ץרא לע האמוט ורזנ ןנחוי ןב

 דיעה ד"מ ח"פ תוידעבו ,תיבובו ילכ לעו

 םירבד 'ג לע הדרצ שיא רזעוי ןב יסוי

 תיב הקשמ לעו | ,ןכד אצמק ליא לע

 אתימב ברקידו | ,ןייכד ןוניאד .איחבטמ

 הנוכה שרפמ הנשמה יכרד רפסבו .באסמ

 ורקו באסמ אתימב ברקידו .רמאש המ

 ימכתש ונייה (.זל ז"ע) אירש ףסוי היל

 אהיש תמב עגונה לע רימחהל וצר ורוד

 תובא יבא היהיש ונייה ומצע תמכ

 בא ךא היהיש רמא אוהו ,האמומה

 100רצ א"ח ד"וד רפסבו ,האמוטה
 "ו  הרעהב םש רמאיו הזב ךיראה
 הז שוריפ רתס :זל ו"ע ארמנב אברש

 לש ושוריפ יתספתו ידי יתבכשמ כ"עו

 ריתה רה"רב האמוט קפסש ונייה נ"ר

 םש רפסש השעמה לע ריעהל שיו ,םהל

 םהל ץענ רזעוי ןב יסוי  יכ הדוהי 'ר

 ,יה"שר כ"ע רה"שר ןאכ דע רמאו תורוק

 ול שי הזה השעמהש טילחהל לכונ אלו

 ,ל"כע יסוי לש הבלהה םע םוחי =

 ןיבה אלש ר"חוד ןואגה רביד במיהו
 ימנ אינת שוריפב ורמאש ארמגה תנוכ
 ונייהו ,'ובו םהל  ץענ | תורוק א"יר יכה
 האמוט קפס םהל ריתהש נ"ר רמארכ
 ןכ ןירהש ועדיש ףא רודה ימכחו ,רת"רב
 ורמא רשאכו םהילע רימחהל וצר לבא

 תעקישב אימ אה םבישה רה*רב האמוט קפס
 רזעוי ןב יסוי לבא ,ולובט וליז ארהנבד
 רה'"ר והמ לבא ..אנידב לבה םהל ריתה
 ונל הליגו הדוהי 'ר אב ז"ע .,יה"שר והמו
 תורוק םהל ץענ רזעוי ןב | יפויש דופה
 םיברה תושר ןאכ דע [בותכ היה םהילעו]
 הזיא םעה לכ ועדי זאו יה"שר ןאכ דע

 ;: ,.רורב הזו ,אמט וא רוהמ האמוט קפפ *

 ה"ה ב"פ הגינח הנשמב ורכזנ ןכו
 רברב הנושארה תקולחמה הליחתה םהמש
 רזעוי ןב יסויש ט"ויב ךומסל ןיכירצ םא
 רמוא ןנחוי ןב יסויו ךומסל אלש רמוא
 : .ךומסל

 תולובשאה לכ ורמא :וט הרומתבו
 תמש דע השמ תומימ לארשיל ודמעש
 השמכ הרות ןידמל ויה  רזעוי ןב יסוי
 לש יפוד ז"ע ףסוי בר רמאו -- וניבר
 ,(רבד םושב וקלחנ אל וימי דעש) הכימס

 גלפימ היפוג רזעוי ןב יסוי אהו ךירפו
 ףוסב הב גלפיא יכ ינשמו הכימסב גילפ
 אבל ריצבד ג"ר .בתבו) אבל ריצבד הינש
 תמשמ ט"מ ₪"פ המדסבו .(תורצה בורמ

 םילשורי שיא י"ב יסויו צ"א רזעוי ןב יסוי
 .תולוכשאה ולטב

 עשוהי םתחת ומקוה םתרימפ ירחאו
 םהידימלת ילבראה יאתנו היחרפ ןב
 ינב םידיסחה י"ע ץראה הטקש םהימיבו
 ןירדהנסה תרמע ורזחוה זאו יאנומשח
 ,ןושארה םדובכל

 ןב יסויל היהש רפוסי : גלק ב"בבו
 ןכלו הרושכ גחונ היה אלש ןב | רזעוי
 ,ויסכנ לכ תא | רזעוי ןב יסוי  שודקה
 ילילכ לדג תב םע ונב [תחתה כ"חאו
 הדלישבו ,(סונקרוה ןנחוי אוה) אכלמ יאניד

 הבומ ןבא הב אצמו גד הנק ןב ותשא
 אלו ירנידד אתיילע ג*יב שדקהל הרכמו
 ובל בוטב אוהו עבש ךא םרצואב אצמנ
 וויבאש ,החישל היהו םירתונה שש שידקה
 ,שש סינכה ונבו תחא סינכה

 'ר
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 .(אתיירבד אנת) .ןאיסאי רב יםוי יר

 רמאש :ו תוחנמב רכזנ

 ןייסאי ןב יסוי ןב יסוי 'ר  אינהד יאנת
 אתפסותבו ,'וכו ורמא םותחנה הדוהי 'רו

 יל ם םש

 -==| ןב 'יסוי "ה ל"רל 'י"ר ביתוא ,במ ז*עבו 4 .

 הר"? יקופ 5 א
 ₪1 !!-= פאלו ו

 .ס"קדב אתיל ןכו יפוי ןכ תבית את

 ,'וכו ןוקרד תרוצ אצמ רמוא | ןאיסי ו
 נ"פ שרחב

 רב ל"צש רשפא יבר םע % סא יברב !|..
 סרג לב
 ;בא

 ריו =
 + = 1 ב

 יסוי 'ר % ז פ ורהי אתלכמבו /

 1 ראעמשי = תרא4 לורפודד
 ון עמש םש םשוקליה יסאו

 לוו יפ יתוי

 ב"הס מ"פ תוכרב ימלשוריב | רכזנ
 אילדנמ זדוי /ך ארקרמ רפרהקא ה

. 
 וו רוע / 12ו- <( ==- 7 0--

 ףלא רמא הילק עמשו ארטמ תחנ ןמת
 אדה ל"א -- תודוהל ןיבייח -- ןיפלא
 ןכו .ךרבמ ןימיס 'ר הוה ןיכה ל"א ל"נמ
 ג"פ םיחספ רכזנ ןכו ,ומדני"פ ר"ב .אוה

 ,א הס ה"פ ק"בו א" ה ו[ = / /

 .בקעי ןב יםוי 6

 ,וניזאה אמוז. ארדיא שיר רהז רכ רהז רכזנ

 .יב"שר ינפל היהו
 = 5 5%% %ל%% /
 רפכ שיא , ַר -ו ה

 ,מ"רל לאש :י תומש /

 ,ונוא

 רהז רכזנ
 .ידיא רב בקעי , ב והירב - יתוי '

 ךחא"פפ םולהת (-% ה זידחצ"פ ר"ב רכזנ
 ,וו ווש | ו ב

 ,אהא 'ר םשב רמא

 ף- ₪ בב -ך| ירי ריי יחוי יב
₪-|- 2-2 / 

 -= 4 וי
 ו ואפ |

 ,והבא

/ \ , 
 ר םשב רמא ה"ה א"פ

 קה ףךב יפוי ר --- וכ ₪ אב ₪ )
 ₪7 ב - /

 שנ רמאמה ךא ,דדאמ"פ ר"ב רכזנ
 ןכו קחצי 'רב איבומ 'ר םשו ידנ"פ םש - . 1 =

 5% ב - | ה =
 = םוק ב ו

 יסוי יר

 ן /
 ילשמ 'דמו ןדדו 3 ,ר"פס ר"שהש רכזנ

 ו"פ ר"שהשבו ,.אק בי"פ ב"רדפו ,אל"פ (/ =
 ומשב רזעלא יה תאז ימ 'ּ

% == = 

 ==כ ל 3. ּףב
%| ! ₪ 

 הפ בי יס יד --ןאיסאיי רב

 ,אגהכ בר רב יסוי 'ר
 רמא ב"ה ח"פ תוכ תוכרב ימלשוריב .רכזנ
 .לאומש םשב .

 .(אנת) .רפיכ ןב
 ינשש רוריבב הארנ בר ןויע ירחא

 ןושארה. םש ךא הז םשב ויה םיאנת

 ,רפיק ןכ יכ ישי 'ר ל"צו תצק שבתשנ
 מ"ר . רודב רודה | לודנ רבכ היה אוהו

 ןב י"ר ומש היה ינשה לבא  ,וירבחו
 ,שרפנ רשאכו יבר רודב היה אוהו רפיכ
 היננח דרישכ ,גנס תופרב רכזנ ןושארה
 ל"וחב םינש רבעל עשוהי 'ר יהא ןב
 תעקבב וצבקתהו תוריזגה ןמ י"אב טעמ וחנשבו)

 תא וחלש (םהירבהו ש"רו הדוהי 'רו מ"ר

 ונב -/ (רפיק ןב ס"קדבו) רפיכ ןב יסוי 'ר

 ולצא ואבשכו לטובק ןב הירכז 'ר לש
 ,הרוה רומל ואבש ול ורמא (דוקפ רהנל)
 ליחתה --- רודה ילודג םהש םהילע זירכה
 ןהו רסוא אוה ,ןירהטמ ןהו אמממ אוה

 תויחמלק "ול ולנש ד
 וילא םתוא והלש רודה ימכה ישארש

 ונא הזמו ,ל"וה
 היה אוהש היננה ימיב רבכש

 המה ויה וירכחו ע"ר רודל דוע בשחנ

 .רודה יילודנ רבכ

 א מ \ =< <
₪ 9 : 

 ן, דוע רבעי אלש
 צ . - 1

 םיאור

 רמאש
 תוחנמ ,: ני ה"רכ ירוזש ןועמש 'ר םושמ 4

 אתפסות | ,(רפיק

 'רד ודימלת היה רפ
 םושמ שרדש א"פ ר"אדכ עומש ןב רזעלא
 הורע רוסיא תורוסאה לכ עומש ןב א"ר
 ןכו .טג ונממ תוכירצ ןהילע אבו
 יפו: 'ר ינת ג"ה ב"פ תיעיבש ימלשוריב
 א"שב עומש ןב א"ר םושמ רפיכ ןב
 .ףונה לע הקשמ

 םושמ רמאש וניצמ ןכו
 פ אצת ירפפבו) :אי' תומביב

 ,:זמ הדני  ,(עב"אר תועטב אתיא

 ,די"ה ב"פ תיעיבש

 רזעלא 'ר
 לתיבמ האציו '

 אתפסות

 אתיא ו"ה א

 תועפב



 יארוחנ .ןב :יסוי 'ר--אינוקל .ןב יסוי 'ר

 יחד .הריבחו הוה ואוהו ,(רזעילא 'ר תועטב

 מ"רד ודימלת היהש) יאני 'רב | יאתסוד

 םש ורמאש : די ןיטינכ ,(ה"מ ג"פ תובאב

 הוה (יבר ןמזב היהש) הישאי 'רב יחא 'ר

 'רל ל"א ,אעררהנב אפסכד אקפסיא היל
 רפוכ .ןב .יסוי .'רלו * יאני רב ומ
 'רל ארקו | ,ילהינ הויתא והיתאר ידהב
 אבומ א"פס ןיטינ ימלשוריבו ,רמ יחא
 י"אמ ודריש שוריפב אתיא םשו השעמה
 יאתסוד 'ר ןכו .(תועמ םימבחל תובגל) לבבל
 ,ל ןיכרעכ יברד וריבח היהש הדוהי 'רב
 אתפסותכ רפיכ ןב יסוי 'רד וריבח היה

 רמול א"או ,ןיקלוחש די"ה ב"פ תיעיבש
 ותוא רפיב ןב י"ר = אוהש> ןפוא.  םושב

 דחיב ןבברע ד"הפבו .היננחל .וחלשש
 ,הזב שיגרה אלו

 .אינוקל ןב יפוי 'ר
 .:חי תועובש ל"ב יסוי ןב ןתנוי 'ר
 תבש אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש 'ר

 ,וכרע ןייעו ,: טמ

 ,לממ רב יסוו ה
 ,חידז"ה א"פ ןישודיק ימלשוריב רכזנ

 ,ל"וח תאצל תרתומ תנהכש ןידה רמא
 רמאמה אתיא ז"הס ג"פ הטוסב לבא
 שבתשנש הארנו ,איחלממ אסוד 'ר ש"ע
 ,הטוסב ומכ ל"צו ןישודיקב

 .אישגט רב וול

 אנניח 'ר ב"הס נ"פ הכוס .ימלשוריב
 םשב אישנמ רב יפוי הנתמ בה: ךנהב 3
 בה ובלח 'ה ד"ה  ב"פ | הלממבוב
 אוהש רשפאו ,בר םשב אשיינמ רב יסוי
 אישנמ ברד הירב יסוי בר ילבבב ארקנה
 0: מע ןישודיקב ברד ודימלת היהש ליוודמ

 ה

 .(ןתינתמד אנת) .םלושמ ןב יסוי 'ר
 הלוע המורת א"אר ז"מ ד"פ תומורתב

 דועו ,דועו האמב רמוא עשוהי 'רו א"קב
 םלושמ ןב יסוי 'רו | ,רועיש ול ןיא הז
 שרופמ ןכו ,בק אוה הז דועש רמוא
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 901 בצ הנשמה יכרדבו .םש ימלשוריב
 ,הזב העט | ר"הפבש רמאי 9  הרעהב
 ימלשוריב ןייע אל יכ העט אוה הליחמבו
 ,םש

 ,רמוא - .ג"מ 275 = תורוכב,./רבונ זה

 ץיפוקב םוקמ השוע רוכבה תא טחושה
 שלות ןכו -- רעשה שלותו ןאכמו ןאכמ
 ו'פר םשו ,םומה םוקמ תוארל רעשה תא
 ונדמל הזמו) תכרפנ אהתש ,השבי רמוא
 (: ומ הבוסב האירלו :טכ הכוסב םלולבש םינימל

 הנשמב א"פ ךא רכזנש בתכ ם"במרהו

 ,תרחא אסרג ול היה ילואו
 'רו רזעלא ןב ש"רד וריבח היה אוה

 יסוי ר"א :זנ ןילוחכ ,איסנמ ןב ןועמש
 ש"ר ל"א -- לובנעב השעמ םלושמה ןב
 אוה ,ןכו ובו . תואר .םשמ, .רזעלא ב

 ,ד"ה ב"פ תולהא אתפסותב |
 הדע ןיארקנ ויה איסנמ ןב ש"רו אוהו

 המלו ,רד"ה ב"פ ש"עמ ימלשוריכ השודק
 ןעי טדמ"פ ר"הקב שרופמ ןכ ןיארקנ
 שילש ,הרותל שילש םויה ןישלשמ ויהש
 ויהש א"י ,הכאלמל שילש | ,הלפתל
 הכאלמבו ףרוחה תומיב הרותב ןיעני
 .ץיקה תומיב

 יאניכח ןב אנינה םע קלוח ,כס תוחנבו
 ןנחוק /ר, םושמ. דיעה . ..בפ ךוטינב) חה

 אתפסותבו ,אמסח א"ר םושמ רמאש ויחא
 ןתנ 'ר םושמ אתיא ו"פו ג"פר יאמד
 םילכ אתפסותבו ,ןתנוי 'ר ל"צו ויחא
 יאכוד ןב יסוי אבא ב"פ ןירישבמ הפ

 ,םירמוא םלושמה ןב יסוי 'רו
 ,: טל הב :תורוכב ! רט ןילוח רכזנ ןב)

 םויב 'פ תוממ טוקליבו ,אי"פ בקע ירפס
 ןב יסוי 'ר תא .יתלאש יב"ארא ועמש
 אוה ם"לבו ,אלמג ןב עשוהיו םלושמ
 ,ס"ט

 ,יארוהנ ןב יסוי 'ר

 אורא ןב ןנחוי 'רש "רפוסי ,חנ ן"עב
 ותש אקו יבתי ווה | יארוהנ ןב יפוי 'רו
 ,ןניקשא את ל"א ארבג אוהה אתא ארמח

 רתבל
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 םו"כעד אתלמ יאלגיא אסכל אמרד רתבל
 ירש דחו האנהב וליפא רפא דח ,אוה
 ריפש רסאד ןאמ לב"ירא ,היתשב וליפא
 לכוח תא לאש 3: זני ןילוחבו' כו רפא
 המלש הנשמ ל"א המכב הנק תרידק
 -- התיה תחא לחר אלהו ל"א -- ונינש
 אלהו ךימפ תא אד לעו ל"א | ,התיחו
 ,'וכו לארשיב תחוור הכלה

 םע קלוח ו"ה א"פ ק"ומ ימלשוריבו
 .לב"ירו אדסח בר

 י"ראש ,אמ מ"בכ ונממ לביק ןנחוי 'רו
 'סותבו ,ןנחוי 'רד ובר היהש י"שרפו) ומשמ

 ,םש וילע גילפ ןנחוי 'רו | ,(אנת היהש םש
 ,ג"ה ט"פ תוכרב םתוקלחמ וניצמ ןכו
 עמש א"הס ח"פ תועובשב וניצמש המו
 רזעלא 'ר רמאקד המ יארזחנ ןב יסוי 'ר
 'רמ עמשש הנוכה היעשוה 'ר םשב

 .היעשוה
 ,אי"ה .ג"פ הבוס רבזנ ןכו
 ומשב אחא 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 ,מ"ה ג"פ הכוס ,ג"ה ג"פ תוכרבכ
 כ"רדספכ ומשב יובא אייח 'רו היכרב 'ר

 ,ל"פר ר"קיו ,םתחקלו פ"ר
 ומשכ  .ןופיפ "רב הדוהי ''ר

 ,בידרומא אמוחנת  ,הדןב"פ
 .י"פס ר"בכ ומשב יול 'ר
 ,ה"ה ט"פ הטופכ ומשב ןומיס 'ר
 ,ג"פר הרנכ ומשב אב רב ןועמש 'ר

 הת רביפוי יר

 בר םע הרקע ינר פ"מ כ"רדספ רכזנ
 .יול 'ר םשב יתסוד

 :ןכההב:יסוי יח
 הלא '5פ תישארב שדח רה  רצונ

 .םימשה תודלות

 תג רב יס ₪
 ב/בב אנת | אוהו .ןתנ/ הכו וםש "ה הרע

 ,.אכק

 ןב ףסוי ךרע .יאמיס ןב יסוי אבא

 ,יאמיס

 ר"קיוב

 םומפו ןב ףסור - היפתנ "ףכי6ו'ר

 וכ ורפ סויה

 לב"יר םשב רמא ב"ה ד"פ ש"עמ רכזנ
 ףיסומ ןיא פ"ש ושמוחב ןיאש ש"עמ
 ס"שת זמר םילהת טוקליב ןכו ,שמוח
 רבעשל ל"ביר םשב ןומיס 'רב יסוי ר"א
 כ"רד 'ספב לבא ,'וכו םכמש היה לארשי
 ןכש הארנו ,ןומיס 'רב הדוחי 'ר סרג :חק
 ,םש ימלשוריבו א-אראו אמוחנתב ל"צש

 .ה.יררבר .יזע ןב וי .'ר

 ,ילבבב ספרנה ה"ה ו"פ םילקש רכזנ
 ןב הדוהי 'ר ןגוהכ אתיא ימלשוריב לבא
 ,הלידרבד יזפ

 ןב .יפיא .ךרע :.היבקע .ןב :יםוי 'ר

 ,היבקע
 .יזפ ןפ יסוי 'ר

 וכו ב ןמשב יאלה :ר"פ:::תבש רכזנ

 ןפ והקוחי.'ר .ל"צש הארנו ..,אנינח 'רב
 .יזפ

 [ כ ב יפוי ר

 'רש רפוסי : חפ (הרות יותפב) ךל רהזב
 תורישע יעב ןאמ זירכה םתהמ אבשכ אבא
 ",אתיירואב לדתשיו אבי  םימי  ךרוא וא
 הצורש ל"או יסוי םשב דחא היבגל אתאו
 וידימלתל רמאו .רשעתיש מ"ע דומלל
 רמלשכו ארתועד אראמ יסוי 'רול וארקיד
 ותורישע שקבל אבא 'רל אב הברה
 םע דחא לודג רישע אתא -- וחיטבהש
 יכזמל אניעב אבא 'רל רמאו בהו הברה
 דחא םא ןכלו אניכז אל אנאו אתיירואב
 הוצו ,יבהזו יפפכ ול ןתא ידעב דומלי
 ךא ,הז יסוי 'רל ותורישע ןתיל אבא 'ר
 אבא 'רל אב רודה לודג השענשכ כ"חא
 קלחו ,ףסכ ותרות רובע חקלש לע יכבו
 הז ידי לעו ,םימותילו םיינעל ותורישע
 ןכו | ,(זפ ןושלמ) יזפ ןב יסוי 'ר  והוארק

 אצות 'פ תישארב םלענה שרדמב רכזנ
 ,: חפ ךל םשו ,ץראה

 ,סורטפ ןב יסוי 'ר
 שרופמכ יול ןב עשוהי 'רד וימח היה

 ק"ומ



 אמסוק .ןב גס ,"רהםחנפ רב יפו "ל

 יומח ,. ,פב"יר םשו . + גידח"ה כה ומ
 'רל היהש הדעה ןברק 'יפו) איימדק לב"ירד
 ךא .ןושארה וימח היה הזו םישנ 'ב ל"ב עשוהו
 רב יסוי 'ו ןושלב ימלשוריה קיתעה ד"הסב
 (תוליבא) אדבוע היל הוה לב"ירד יומח סורטפ
 ודמליד םידימלח 'ב ארפק רב הי? חלש והיימדק
 אסרגה ול היה ןכש וירבדמ עמשמו .'ובו הימע
 .(םישנ 'ב ול היהש אלו ,ימלשוריב

 (יםוו ל"צ) .ףסוי .'רו ק"ב הדר
 ,'וכו טוהל היה אבא המ א"ח םורמפ רב
 ןב יסוי 'רו .יול רב ,ידבת ב"כ הב
 ןכו ,'וכו א"ח ןנברו (סורטפ ל"צו) סטרמ

 ג"פ ו"ע ימלשוריבו ,,חנק כ"רדפב אוה
 'רו יול רב יידבז וט"ץקמ אמוחנתו א"ה
 ןיקוספ 'ג ורמא לב"ירו םרטיפ רב יסוי
 ,'וכו דיסח לכ ללפתי תאז לע .ותמשב
 יסוי 'ר תועטב אתיא ידח"פ םילהת 'דמבו
 .םחנפ רב

 ןכ .יסוי 'ר . ךרע .םחנפ| הביטול
 ,סורטפ

 .(אנת) .אטרפ ןב יסוי 'ר
 ,רזעילא 'ר םשב רמא .אמ םירדנ רכזנ

 ודימלת היהש הדירפ ןב ל"צ ילואו
 ,א"רד

 הדירפ ןב יסוי'ר

 ןיבוריעכ רזעילא 'רד ביבחה ודימלת
 ךלהש השעמ א"פ םש אתפפותו ,ו אי
 ודימלת אדירפ ןב יפוי 'ר לצא א"ר
 םש ימלשוריבו  .'וכו ינב ל"א ןילבואל
 ,ארורפ ןב יסוי ןב יפוי וארק ב"ה א"פ

 .(אנת) .אמםיק ןב יסוי 'ר
 אנינח 'ר ןמזב רודה  לודג היה אוה

 הנהו ,תוכלמל בוהאו ברוקמו ןוידרת ןב
 עודי לבא הנשמב ומש רכזנ אלש ףא
 איה) ןירפיקב הברה הרות ץיברהש ונל
 סוטסוגיוא רסיקה דובכל פודרוה הנבש ריעה
 ימ תרעמ םשו ,ט"פס 'ה רפס ןופיסויב אבומדב

 (.הנ תוכרבכ ןדריה ימ ןיאצוי םשמש םיימפ

 ,חצ ןירדהנס שרופמכ ,םידימלת םע
 אב דוד ןב יתמיא וידימלת ול ולאשש
 תוא ינממ ושקבת אמש ינא ארייתמ ל"א
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 -- הנביו הזה רעשה לופישכל ל"א -
 וכפהי ךכ םא רמאו תוא םהל ןהנ כ"חאו
 ,היה ןכו םדל םיימפ תרעמ ימ

 םירקי םירמאמ 'ב ונממ ונל ראשנו
 תלתמ ירת אבט רמא .בנק תבשב הדגאב
 .אתוקני -- אתא אלו אלזאד אדחל הל יוו
 עגפש רקיה ורופיס םימכח ונש 'פ תובאבו
 ונמע רודתש ךנוצר  ,יבר ל"א ' א"אב
 -- םיפלא ףלא ךל ןתא ינאו ונמוקמב
 בהזו \ 'ףסכ לכ יל ןתונ\ התא םא' ל"א
 -- הרות םוקמב אלא רד יניא םלועבש
 םדא לש ותריטפ תעשבש אלא דוע אלו
 ,ט"עמו הרות אלא -- םדאל ול ןיולמ ןיא
 הלודג ומשב ןנחוי ר"א : גק ןירדהנסבו
 לארשימ תוחפשמ 'ב הקיחרהש המינל
 ,(אתרצק ןב יפוי 'ר תותלאשה תסרג לבא)

 ןכ א"רו יסוי 'רש רפוסי :וצ תומביבו
 ושארב שיש רגנ ןידב וקלחנ עומש
 םש היהו ןתמחב ת"ס ערקנו ארטסולג
 םא ינא הימת רמא אמסיק ןב יפסוי 'ר

 ןכו  ,םו"כע יז תפנכה = תיב'חיהול
 ,הוה

 םע שאר לע וללוחתה וימי ףפוסבו
 ויה זאש תוארונו תושק תוריזג לארשו
 ,הרותב קופעל אלש ורזגו רתיב ןברוח ימי
 ןב יפוי 'ר הלחשכ ,חי ז"ע רפוסי רשאכ
 ,ורקבל ןוידרת ןב אנינח 'ר ךלה אמסיק
 המואש עדוי התא יא ,יחא אנינח ל"א
 תא הבירחהש הוכילמה םימשה ןמ וז
 וידיסח תא הגרהו ולכיה תא הפרשו ותיב
 המת .---.הרותב  קסושו ..בשלי הת +
 שאב ת"ס תאו ךתוא ופרשי אל םא ינא
 ' רטפנש דע ןיטעומ םימי ויה אל --
 ימור  ילודג לכ .וכלהו | אמפיק .ןב :יסוי
 היהש עדי אלו םנה ילע הזב ךיראה ד"הסבו)
 ורבוקל (דימת ימור ירש ויה המש רשאו ירסיקב

 ואצמ ןתריזחבו ,לורג רפסה והודיפסהו
 ופרשש היה ןכו --- ןוידרת ןב ח"ר תא
 .ת"םה םע ותוא

 וידימלתמ שקבש רפוסי .חצ ןירדהנסבו

 והורבקיש



 ו כ ד יול טיר

 לכ ןיאש ונורא תא * וקימעיו והורבקיש
 ידמ לש םוס ןיאש י"אבש | ןוראו ןודא
 ,ןבה וב לכוא

 .יירסק רב יסוי 'ר

 'ר םע קלוח רדו"פ ר"שהש רכזנ
 יעדוי רכששי ינבמו קוספה לע אמוחנה
 םירובעל רמוא ק"ב יסוי 'רש םיתעל הניב
 'ר םשו זטדגי"פ ר"מב הנשנ רמאמהו

 ד"פר ר"םאבו ,יירסק רב תביה רסחו יסוי

 .יירפק רב ל"צו תרצק רב יסוי 'ר אסרגה
 יכוי אבא דיחבכ"פ ר"בו

 ךרע | ןייעו ,(ןיקל) חימצה
 .ירסק

 רק : ירסיק
 ןמד יפוי 'ר

 .אתרצק רב יסוי יר
 ,ומשב רמא ןנחוי 'רש :אנק תבש וניצמ

 .תותליאשה תסרגל : גק ןירדהנסב ןבו
 ,אדחנ אמוחנת ,די"פר ר"ב רכזנ ןכו

 השרד ו"ה ב"פ תבש ימלשוריבו ,זידערוצמ
 הלח תוצמ המל ונממ

 ח"ה ר"פ ה"רבו ,השאל רנה תקלדהו
 םוי ןכ רמוא ארק האירסיק אפילחת ר"א
 רב יסוי 'ר יב רזעל 'ר ,םהישעו העורת
 םהברקהו ביתכ תונברקה לכב אהרצק
 יסוי'ר םשב רזעל 'ר ל"צש הארנו ,'וכו
 'ר ז-הע"פ םילהת שרדמבו ,אתרצק רב
 ,ימשב ןנח רב ןועמש

 .לואש ןב יסוי 'ר
 הדנכ יברמ יעב / ,יברד ודימלת היה

 הוא "ורבו ליש יבחר "ל ' ב
 לואש ןב י"ר ,יתדבא יל תרזחהש

 ל דב" הר - ,.אפ ו ןיבוחיעכ : יבד רפא
 .נ"פר תורשעמ ,.בכ ק"ומ ,,זכ ,די הציב
 יסא 'ר אתיא ,נ תבשבו ,ד"ה ד"פ ןיטינ
 :ו הציבו יפי "ר ' יל"צו :לושש רב
 רמא ל"צו בר רמא ש"ב יסוי 'ר אתיא
 .יבר

 לואש ןב יסוי ל"זו איבמ ןיפחויבו
 ושפתו ,אדא רב ףסוי בר ידימלה ויחאו
 לבא ,ם"שה לכב ןכ אצמנ אלש ר"הסב

 ורסמנ הרקי

 ָז
 ל

 ם מש 2

0 

 ןטק תועמ ךא לפנו ןיסחויה םע קרצה
 לואש ןב יסוי 'ר םלשה ןיסחויבכ ל"צו
 ףסוי בר רמוא כ"חאו ,יבר ידימלת ויחאו
 .לואש ןב יפוי 'רל ךייש הז ןיאו ,אדא רב
 אל אדא רב ףסוי בר וניצמ אלש המו
 המכ היה ןיסחויהלש עודיכ ידימ השק
 .תונוש תואסרג

 היה יבר דימלת היהש ףא הנהו
 ןב .יפוי 'ר רמתיא :הכק תבשכ ארומא

 ירו ,הוה תורוק לש ראוס רמוא לואש
 הניפס לש שושג רמוא לואש ןב ןנחוי
 ,הוה

 יסוי 'ר ג"ה ח"פ תומורת ימלשוריבו
 תחא השאב אדבוע ןהא יעתשמ ש"ב

 ,החינה אל לעבהו .תוצמ תושעל התצרש
 השינרהשכו רחא ינעל הלינאה

 הנתנשכו ,רהא רדחב ותאבחה אב לעבהש
 חרואה הארו םנמנהה לוכאל לעבה ינפל
 ינפלש לכאמב םסרא לימהו שחנ אבש ךיא
 ץר לכאמה םועמל הצרו רעינשכו לעבה

 (לואש ןב יסוי 'ר) ,וענמו הרואה

 .דוחי לע דישח אל ןכל וריהזהש ןויכ
 ,אצ םירדנב וניצמ הז השעמ ןיעכו

 רב אייח 'ר וניצמ םירמואה
 ..דק תובותכ ,.בכ ק"ומ ,,דכ ה"רכ ארמנ

 ,.זכ .די הציבכ ומשב ל"ביר
 ,נ תבשכ ומשב בקעי 'ר 1

 .םולש "רב יסוי יר
 רבכו ,בע"פר ןשיה םילהת 'דמ רכזנ

 'רב הדוהי 'ר ל"צש םש ב"שרה ריעה
 ובתכו םיסיפרמה ובברע ד"הסבו ,םולש
 אבאל ויה םיזע רמא םולש ןב יסוי 'ר
 רמאמהש ואר אלו ,ב"עס ט"הש 'וכו
 'רל םדוקה ךרעל ךייש אבאל ויה םיזע
 'רב יסוי 'ר ל"צ אבהו ,יאגלוד ןב יסוי
 ליכשמו ,רורב הזו ב"עס ט"חשמ םולש
 ,הזב שיגרה אל ןתיאל

 .(אנת) .יאדת ןב יסוי 'ר
 לאש הלאש וז א"פר הבר א"ד רכזנ

 ּף ו

 א"פ /

 ה
 קספ \

 ל
 משב



 יבר דימלת .ךוראה יסוי 'ר---אפילחת ןב יסוי 'ר

 ג"ר תא אירבמ שיא יאדת ןב יסוי 'ר

 .אפילחת ןב יסוי 'ר
 ל"צו ס"ט אוהו בע"פ םילהת 'דמ רכזנ

 ,אתפלח ןב

 .ןיגא רפכמ םוחנת 'רד הירב יסוי 'ר
 רפסי ו"ה ב"פ תבש ימלשוריב רכזנ

 שורפימ יעב אחא (ומשש דחאב) השעמ

 היל ימחתיא -- הכונח דעו אגח ןמ (םיל)
 אלו ,ול התיה אל הרובק םגו (ל"או) יובא
 אבומ השעמהו ,ןידל אלו ןידל אל עמש
 'ר .יסרג .םשו בדנ"פ .ר"הקבו תק ו ב
 ,ןונח רפכד אמוחנת 'רד הירב עשוהו
 עשוהי 'ר סרוג זיש זמר היעשי טוקליבו
 .אייח רב :םוחנת ה מפ

 רב יישור

 א"ה ח"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ ןכ
 ,'וכו ןיי ןיאש םוקמב ןמת ןיגיהנ רמא
 ה"ד :וק םיחספ 'סותב אבומ רמאמהו
 היה ס"לבו ,ןוב 'רב יסוי 'ר םשו שדקמ
 לפנ כ"חאו ןוב .'רב :אוהו .ב"רב  בותכ
 הו םשב: רכזנ :ןכו. .'רבויטראשנו ה יבש

 ,א"הס ב"פ יאמר

 האלילג יסוי 'ר
 ו"ה ג"פ םש ימלשוריבו ומ תבשב

 אנינח 'רב יסוי 'רד  הירתאל עלקיאש
 םע אוהו .ח"רביר דפקיאו אגרש לטלימ
 ח"רב :יפוי 'ר םשב דימת .ורמא הנ 3

 תבש ,ג"פס םיאלכ ,א"הס ג"פ תוכרבב
 .א"ה ז"פ ריזנ ,ד"ה ז"פ

 .ןד פפה טו

 'ר םשב רמא א"ה ב"פ יאמר רכזנ

 .הידעמ ןב [יסוי]

 :זפ ךל רהז רכזנ .ןנח רפכד יסוי 'ר

 .תרקוי ןמד סו "ד

 ןיבא רב יסוי 'רש רפוסי : גכ תינעתב
 ,תרקוי ןמד יסוי 'רד הימק חיכש הוה
 תפרגו) ישא ברד הימקל אתאו היקבש
 י"א ינב ויה םהינש יכ תמאה אוהו יסא 'ר ס"קד

41 
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 קבש ט"מ ולאשו (אברו ייבאו ףסוי .בר ןמזב

 המ ול רפיסו תרקוי ןמד | יסוי 'ר תא
 איבה אלו ןילעופ רכש א"פש השעש
 םהל ןהיש ונבמ ושקבו ןהיתונוזמ םהל
 ,רמא הנאת תחת ןיבשוי ויהו ,לוכאל המ
 ילעופ ולכאיו ךיתוריפ ואיצוה הנאת הנאת
 -- יובא אתא יכהדא ,ולכאו וקיפא ,אבא
 איצוהל ךנוק תא תחרשה התא ינב ל"או |

 ,ךנמזב אלש ףסאת הנמזב אלש תוריפ
 האר .דואמ ראות תפי תב ולהיה ןכו

 לכתסמ דחא םדאש ךיא א"פ ויבא
 שיאה תא לאשו ,התוארל רדגה ירוחאמ
 החקולל םא ל"א ,לכתסמ אוה \ המ לע
 הל רמא ? הכזא אל התוארל ,יתיכז אל
 ,ךרפעל יבוש .אתיירבל תרעצמ אק יתב
 ידיד ילע | ,םייח אל ותבו ונב לע םאו
 7 ונממ ךלה ןכלו + םויח "יהו

 ברעלו ורומח ריכשמ היהש םש רפוסיו
 רזוח היה בוצקה רכשה וילע ןינתונ ויה םא
 אל וריתוה וא ותחיפ םא לבא ,ותיבל
 םילענ גוז וחכש א"פו ,ומוקממ זז היה
 םתוא ולטנש דע המוקממ הוז אלו הילע
 ,הנממ

 .יהסק ןמד יפי
 כ"ררפבו ,הרגאב ,אק ןירדהנס רכזנ

 חילר"5 ר"כואבו . ,ל"ר םע :קלוח  (בלל
 .ר"הס .תנוב "הזו .ןירפיקד .יפא "ל שפ

 ספה סוייר

 קלב רחוב ארונ השעמ ונממ אבומ
 לזא ןועמש 'רב א"רו תמ היהש ךיא :דר
 ,םינש /'בּכ .היח .כ"חאו = דסח \ דק למל

 ו יה

 רמא ה"ה א"פ תועובש ימלשוריב
 עשוהי 'ר ל"צש הארנו  ,הנוי 'ר ימוק
 ,איימורד

 .יבר דימלת ךוראה יסוי 'ר
 מ"כש ורמא ה"ב"פ ר"שו גהזצ"פ ר"בב

 יבר םגש ועדי הארנ היה ךוראה יסוי 'רש

 ל"דרהו ,יברל שמשמה היה אוהש ,םש
 שרפמ
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 םשב ,גק תיבותכ ארקנה אוהש שרפמ
 סחנפ לעו וילע יבר רמאש ינפה ףסוי
 ינושמשי םה ייהב ינושמש םה יתרפא
 ארקנ ןכו ,יבר םדוק ורטפנו יתומב
 הסוי םשב ג"ה בי"פ תובותכ ימלשוריב
 ,ינפח

 .ילילנה יפוי 'ר
 הנשמב רכזנ רשא הזה לודגה אנתה

 ותחפשמ אל ונל עדונ אל םימעפ ה"כ
 אבשכו | ,ותרות לבק יממ יא | ויתובאו
 היה זא ע"רו ט"ר ינפל הנושארה םעפב
 שרופמכ הנביב היה הזו רודה לודג רבכ
 רבכ לבק ותרוהש תוא הזו ,,זנ םיחבז
 ,לילגבש ויתוברמ

 'רש תמאה לא בורק רבד הארנהו
 הנע ראה ,.לורג- .רבכ, הוה... ילילגה  ."םול
 עשוהי "רו ע"ר וירבחכ | ןברוחה םדוק

 הכפהמה ךותב היה אל אוה לבא א"רו
 תער הרבע אל לילג ץרא לעש עודיכו
 תומוקמבו הדוהי ץרא לעכ | םיאמורה
 וכ.  םהילע .ללב ברה הרבע אל הברה
 םשלו ,יפ"פב םיאמורה לוע תא םהילע ולבק
 גנב ,ם.הועלא ,יר ייבא- הירזע : ?ר י:חרב
 י"רל רסמ ותואו םימי לוע זא היהש
 ימלשוריב וניצמש הזו הרות ודמלל ילילגה
 השא היה  גה"ירלש ג"ה אי"פ תובותכ

 (ותוחא תב התיחש שרופמ גדזי"פ ר"בבו) הער
 הארש עב"ארו הברה ול תרעצמ התיהו
 ! יבר ל"א הברה רעטצמ וברש ךיא
 יניא ל"א | תוהירכ טג הל ןתו הקבש
 אנא ל"א ,הבורמ התבותבש ןעי לובי
 םגו עודוב לודג רישע היה עב"ארש) ךל ביהי

 אתפפותב ירופיצב היה עובקה ומוקמש ונוצמ ותוא

 יפכ עב"ארו ,(לילגב איהש ב"פ  ב"ב םולב

 וצבקתהשב ןברוחה רהא ףכיה הארנה
 עב"אר אב זא המחלממ וטקשו הנביל
 תולעל הכז הנש 'יה ןבכ היהשכו םשל
 ראשנ גה"יר לבא ,תואישנה אסב לע
 םע קדצה ןכלו ,הברה םינש ומוקמב
 תא | הנומש םיערזל ותמדקהב םב"מרה

 ילילגה יסוי 'ר

 ןברוחה רחא הינשה הרובחהל עב"אר
 אלש ןעי תישילשה הרובחהל גה"יר תאו
 ימכח תומשמ המואמ טעמכ ונל ראשנ
 ץוח תוצרא ראשב וא לילגב ויהש רודה
 אל ןכלו ,הנבי ימכחו םילשורי ימכחמ
 ימיו גה"יר לש ויתובר ויה ימ ונל עודי
 גה"יר תלועפ ימי ובשחנו ,המש ותלועפ
 בר ןמז היה הזו הנביל אבשכ כ"חא ךא
 עב"אר רחאש רודל בשחנ  ןכלו כ"חא
 ,ובר וימולע ימיב היהש ףא

 ב"מ חרק ירפסו .זנ םיחבז רפוסיש הזו
 הנענ -- הנביב םרכב הלאש הלאשנשכ
 מה"בל אבש דחא דימלת םש היה -- ט"ר
 'רו (הנושארה םעפב) הלחת םימכח ינפל
 זאו ,ךל ןינמ יבר ל"א ,ומש ילילגה יסוי
 .ע"רו מ"ר ינפל ותרובגו וחכ הארה
 הברה ןקז היה ע"רש רמול רואמ בורקו
 םש וארק ןכלו ,םימי ךיראהש ןעי ונממ
 5 ע"ר

 ירפסו תואוקמ ףוס אתפסותב וניצמ ןכו
 חגנמ ליאה יתיאר ט"ר רמאש ג"לס תקח
 בגנה ןמ אב --םיזעה ריפצ הנהו ,ע"ר הז
 ע"ר רואמ ובישחה תמאבו ,גה"יר הז
 הל אלא (יב רוזחא) םדא לכל אל ל"או

 רמא ,רי הגיגחבו ,ילילגה יסוי אוה התאש
 הניכש השוע התא יתמ רע ,אביקע ע"רל
 רמא ז"פ רומא ארפסו ,בפ םיחבזבו ,לוח
 ולוכ םויה לכ הברמ התא וליפא ע"רל
 .ךל עמוש יניא

 ,א"מ ז"פ םיחספכ ע"ר םע קלוח ןכו
 ןירדהנס ,ו"מ ח"פ ק"ב ,ג"מ ג"פ תובותכ

 ו יתודובב "מ בפ .. תוכמ ,ו"מ י"פ
 מ

 ו רוב ניב הרפכ ע"רו מ"ר םע

 רכזנ ןלוכבו ה"מ ב"פ . תוירוה ,ח"מ ה"פ
 ה"מ ח"פ הטוסמ ץוה ,הלחת גה"יר
 רכזנש : ול תוחנמ ,,רי ה"ר ,,וצ ןיבוריעו
 .הלחת ע"ר

 אנינח 'ר םע קלוח ח"מ ה"פ תוחנמבו
 .תבחמו תשחרמ והמ ןינעב ג"ב

 ןכו



 ילילגה יסוי 'ר

 ןיבוריעב הנשמ םתס םע קלוח :ןכו
 ,ח"פר תורוכב ,ג"מ ב"פ ןיטיג ,ז"מ א"פ

 ,ו!"מ ב"פ תורוכב םימכח םע קלוח
 א"פ הרפ ,ב"מ גי"פ ,ב"מ ח"פ !םיחבו

 ,ב"מ
 : חל תוחנמ ,,טל ןישודיק וניצמש המו

 היהש אל ירונ ןב ןנחוי 'ר םושמ רמאש
 'ב ונממ עמשו ויה םירבח ךא ודימלת
 .לודגה א"רמ לבקש המ וללה תובלה

 ו"פ תוכרב וניצמ תומסרופמה ויתוכלה
 ,ןיברבמ ןה להקה בור יפל רמא ג"מ

 םירוכב ןיאיבמ ןיא י"מ א"פ םירוכבו
 .ןדריה רבעמ

 .האנהב רתומ חספב ץמח ,בל םיחספו
 הסראתנש הרענ ג"מ ג"פ | תובותכו

 .סנק הל ןיא השרגהנו
 יפל םלשמ תשוב ו"מ ח"פ ק"בו

 ,ורובכ
 םילעב ןוממ םילק םישדק ,גי םשו

 .(וילע קלוח יאזע ןבו)
 ,רפוכ יצח םלשמ םת ,וט םשו
 | לע רתוי וילע היה םא י"מ ב"פ מ"בו

 ,ול קוקז ןיא ואשמ
 ו"מ י"פ ןירדהנסו

 ,םיסדרפו תונג יליפא התוא ןישוע
 ןיא השעמ וב ןיאש ואל .אכ תועובשו

 תא ללקמו רמימו עבשנמ ץוח וילע ןיקול
 ,םשב וריבה

 ה"ָה ג
 .ו"עב רסאנ וניא

 | בלחב ףוע רשב לושיב ר"מ ח"פ ןילוחו
 רתומש .לק תבשפו . הרותה :ןמ /גניא |

 ע"ב ןילכוא ויה ומוקמבו ןנבררמ וליפא
 .בלחב

 החפש אשנ םא ח"פר תורוכבו
 הדליש פ'עא) הרייגתנו תירכנ וא הררחתשנו
 כ"חא ול הדליש \ ןושארה ןבה (התויגב
 ,ןהכלו הלחנל רוכב אוה

 ה"פ ןילוח ,ו"מ ד"פ תיעיבש .רכזנ :ןבו
 נ"מ

 | ןיא תחדנה ריע

 | עקרקל רבוחמש רבד
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 םינקז העבראה םע דימת ותוא וניצמו
 לאעמשי 'ר לש וינב ותמשכ :חב ק"ומכ
 עב"אר גה"יר ט"ר ומחנל םינקז 'ד וסנכנ
 ,ע"רו

 א"ר לש ותריטפ רחאל .גפ ןיטיגבו
 גה"יר וירבד לע בישהל םינקז 'ד וסנכנ
 ןיא עשוהי 'ר ל"א -- ע"רו עב"אר מ"ר
 ,ותומ רחאל יראה תא ןיבישומ

 מ"ר היה | רבכו הוהו"יפ "בקע ירפספו
 דומל יא :ולאשו ןיבוסמ ע"רו  גה"ירו
 לט

 .ילילגה תבית רפח :מ ןישודיקבו
 קלוחש וניצמ 'בנק .ערוצמ ארפסבו

 ןיא ע"ב ל"א ,השרפ ל"או יאזע ןב םע
 ןינוש ןיא ל"א והנש ל"א םכחל םישרפמ
 ,םכחל

 איבמ רזעלא חקלו 'פ .תקח םטוקליבו
 הרפב שרודו בשוי גה"יר היה א"פש
 ,ומע אנינח ןב ןועמש 'רו אירבטב

 וירבד ךא הברה ול וניצמ אל הדגאב
 : בע ןירדהנפכ דואמ המה םירקי רמאש
 עיגה רמאו מו"פ ןב ןידל םעט ןתונש
 | .'וכו ותעד ףוסל הרות

 לש התער ףוסל הרוה עיגה ,צ םשו
 ,ז"ע

 תרמכ אלש הארו אב ,אל הדנבו
 רצ הב"קה ולאו -- דו"ב .תרמ הב"קה
 ,דחא ןימל ןילוע ןלוכו השא יעמב רבועה

 םולשה לודג רמא טדמ"פ ר"קיובו
 וכו

 יסיאמ חבתשנש וניצמ תורקיה ויתודמ
 םקלמ אוהש חי"פס נ"רדאב הדוהי ןב
 ומשוי..,חורה. ..םוסג .- .אלב הפו קפה
 םינורחאה תורוד יפב הכרבל ראשנ
 א?ה .א"פ .תינעת :.,:,ב"ה .יח"פ,  תוברבב

 תוריבע יריל ןיאב לארשיש העשב נב"שרא
 ןקז םהל ןיאיבמ ןהו ןירצענ םימשגה --
 עיגפמ אוהו | ילילגה יסוי 'ר ןוגכ רחא
 .ןידרוי םימשגה רימו םדעב

 ג"ה אי"פ תובותכב :עודיה השעמהו

 דוא



 ופה יס ו "--רםלוחה .יסוי 'ר 0

 ,תעשרמה ותשורג תא סנריפש ךיא
 רזעלא 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 ..רמ םיחבזכ
 ..אכ תועובשכ הדוהי 'ר
 תינעת אתפסותב יאתסוד ןב יסוי אבא

 ,ב"פ
 ,.,טל ןישודיקכ הקסמרוד ןב יסוי 'ר
 ,: חל תוחנמב ןתנ 'ר
 ,.הע ןילוחכ רזעלא ןב ןועמש 'ר
 לא א"פש וילע רפוסי :גנ ןיבוריעבו

 ןב אנינח 'ר תב) הירורבל חכשא אחרואב
 ,דולל .ךלנ ךרד וזיאב הל רמא (ןוידות
 םימכח ורמא ךכ אל הטוש ילילג ול הרמא
 ,השאה םע החיש הברת לא

 רחא םינב השלש ול  היהש וניצמו
 רזעילא 'רו ,י"פ תוחמשכ וינפ לע תמש
 אנינח 'רו ,: גס תוכרבכ (הדוהי 'רד וריבח
 ה"רכ אשואב גב"שר ןמזב רודה לודג
 קבל

 יפכו םוקמ םושב  וניצמ אל  והריטפ
 רתיב ןברוח םדוק לילגל ול ךלה הארנה
 ,רטפנ םשו

 .. .(אתיירבד אנת) .םרוחה יסוי 'ר

 ןימי " הניצמ רמא -  זל תוחנמ | רכז
 ,רפו .א"א דמוא (ןתנ להו ")ריי ארקנש
 םשו רמאמה הנשנ זי"פ אב אתלכמבו
 רפסבו ,ןתנ 'ר ל"צו ,ןתנוי 'רו יסוי אבא
 המ (ד"הסב אבומ) בתכ בקעי תיראש

 ןיא | רפוא יסודי רו .נפ .תורובב וניצמש

 יסוי 'ר אוה ,ויניע 'ב להוכש אלא םויח
 ,האוה הבלהה ש"ע ןכ ארקנו םרוחה
 אל .תוחנמב יישר! " תניכ " הוש +רשפאו
 השקש | .עוקש ומטוח ,םרוחה שרפמש
 ןכל עוקש ומטוח היהש ןעי רמול רואמ
 י"שר תנוכ ךאו ,הז יאנג םשב והוארקי
 םורח ןיא ןידה רמא יסוי 'ר  הוש רמול
 ומטוחש ונייהו ויניע 'ב  לחובש אלא
 .עוקש

 .ינרוחה יפוי אבא
 ורמאש ו"עשת זמר סחנפ םיקלי וניצמ

 ,'וכו האור היה 'תוצראה לכ  ומשב םש
 פסוי אבא וניצמ ג"פס תואוקמ אתפסותבו

 .לאעמשי 'רל בישה ינרוחה

 .ןהבח יסוי י'ר
 תובאכ ז"ב ןנחוי ןברד ישילשה ודימלת

 וארק נ"רראבו ,דיפח וארק וברו ח"מ ב"פ
 ,רודבש דיפח

 עשוהיו 'רו אוהש .רפוסי : די הניגחבו

 שורדנ ונא ףא ורמא ךרדב ןיכלהמ ויה
 ךלה -- עשוהי 'ר חתפ הבכרמ השעמב
 זב"יר ינפל םירבד רפיסו ןהכה יסוי 'ר
 ירשא םכתדלוי ירשאו םכירשא ול רמא
 ,ואר ךכש יניע

 ח"פ תוידעב ךא ונל וראשנ ויתוכלהמ
 לע בצקה ןב הירכז 'ר םע דיעהש ב"מ
 ןהל רמאשכ ב"פ תובאבו ,'וכו תקונית
 -- הרשי ךרד והזיא וארו ואצ וב"יר

 ךופיהל ןכו ,בומ ןכש ((ןהבה)) יסוי ר"א

 רמא םדאה וב קחרתיש הער ךרד והזיא
 ךרנח ןוממ יהי רמא םשו .ער ןכש
 דומלל ךמצע ןקתהו ךלשכ ךילע ביבח
 ויהי ךישעמ לכו ךל השורי הניאש הרות
 ,םימש םשל

 רמאמהש בתכ 199 רצ הנשמה אובמבו
 אלו הזב גגשו ורמא גה"יר אוה הזה
 'ר םתפ םש וארקש המו ,ומוקמב ןייע

 ,ואולמב ומשב םדוקמ ובשהש ןעי יסוי
 ,רורב הזו

 יסוי 'ר לע וילע ורמא טי תבשבו
 אלש דיסחה יפוי 'ר הל ירמאו ןהכה
 הזמו ,םלועמ םו"כע ריב ודי בתכ אצמנ
 לבא ,ריסחה י"ר וניא ןהכה י"רש עמשמ
 'ר .לע ורמא הרקי ' אסרג איבמ ם"קרב
 | ,ריפחה ןהכה יסוו

 :ווהיחב ג"ר ןמזב ותוא .וניצמו
 -- ג"ר תא תירויגה אירולב הלאששכ
 ,'וכו הל רמא ןהכה יסוי 'ך הל לפטנ

 ףוס ימלשוריב ורמאש המ רשפאו
 אתנוטק י"רו אדיסח יסוי 'ר תטשמ המטוס

 ,ןהכה יסוי 'ר אוה ,תודיסח ישנא וקספ

 לבא
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 ראובמכ ןהבכה י"ר הז ןיא ןהכה ףסוי לבא
 שיו ,וכרעב

 .(י"אב ארומא) .ןהכה יסוי 'ר

 יסוי 'רל ןהכה אבא 'ר ל"א :וט ה"ר רכזנ
 ,'וכו ל"רל ןנחוי 'ר קותשיא יאמא ןהכה
 השעמ ןהכה אבא ר"א ,גי תינעתבו
 הזמו | ,אנינח 'רב יסוי 'ר לש וינב ותמו
 יארומאד ישילשה :רודב היהש ןיאור ונא
 , ,י"א

 יערי ו

 היאר איבמ זדזט חלשב אתלכמ רכזנ
 םש טוקליב לבא ,יעדומה א"ר ירברל
 ,יסוי "רי יםתפיםרוצ

 .'זוחמה יו ו

 'ר ג"פ יהיו 'פמ חלשב אתלכמ רכזנ
 ,ומשמ רמוא ןתנ

 ידדל"פ ר"ב רכזנ .יתרותה יסוי אבא
 ,הבר אייח 'ר רחא

 ,טכ אראו רהו רב אול

 .ןועבט שיא ירפוק ילח יסוי אבא
 'ר ג"מ א"פ ןירישבמ .הנשמב ךכמ

 ,ומשב רמוא עשוהי

 ,אדיסה סוויד

 'ר תמשמ הטוס ףוס ימלשוריב רכזנ
 ישנא וקספ אתנוטק יסוי 'רו אדיפח יסוי

 .ןהכה יסוי 'ר ךרע ןייעו ,תודיפח

 .האדמ יפוי"ר

 ייבאל ארפס בר ל"א ,אנ ןילוח רכזנ
 אברעממ אתאד ןנברמ אברוצ יאה רמ יזח
 ה"ר הוחו -- ימש | אריוע '\בר רמה
 וינפל | ןיבשוי האדמ יסוי 'רו הארופיצ
 אישנה הדוהי 'ו אוה י'שרפו הבר יבר ינפל)
 ,(ןנחוי 'ר לע יאקש יתראב רבכו

 .איחלממ יפוי 'ר
 אוה ,אל כ"ררפו בדוכ"פ  ר"קיו רכזנ

 ,ורמא יול 'ר םשב = ןינכסד  עשוהי  'רו
 לע רמא ה"ה א"פ ןישודיק ימלשורינו
 ז"עבו .םירבד ינשב .וחכ הפי ה"ר ירבד
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 אנמ 'ר אוהו ,אנמ 'רל לאשש ר"ה ב"פ
 תמשכ ולדא"פ ר"ביאב וניצמ יכ ןושארה
 ל"רו = ןנחוי 'ר קילפ  איחלממ :יסוי 'ר
 קחצי 'ר ןהמע קילסו \ רפח ול  לומגל
 'רו = ,ל"ר םדוק דוע רטפנ כ"א ,האקספ
 .ל"רו י"ר תא ריכה אל ינשה אנמ

 לר
 אתיא :זפ םשו | ,,ולק ןילוח רכזנ

 'ר ה םרג ם7קהב סבא ללברהנכ פא כ
 ,יסוי

 .ינועמ יםוי
 א"פש רפוסי ב"פס ןירדהנס ימלשוריב

 שרדש פ"פר ר'כבַו) אירבמב אתשינבב שרד
 יבועמ יב תוהו תהא הגוכה) אנועמד אתשינבב

 (ח"ה א"פ '"הטוס  שרופמב  'אירכט לצא""תתוה

 ןיעל ןותא תיל המל ,םינהכה תאז ועמש
 ך"ב " ןובל תיבהי אל = [יכו] :אתיילואב
 - = םולכ:ןל -ןיבהי אל ל"א . אתנה
 םכל טפשמה םכל -- אלוב ביסנ אכלמ
 עונש (םיאישנה תיב לע התיה ותנובו) יתרמא

 ,קרעו לחד | ,םעבו (ינשה) אישנ ןדוי 'ר
 ארבגש ל"או וסייפל ל"רו ןנחוי 'ר ןיקלס
 ינאש המ לכש רשפא ל"א אנה אבר
 ,ןיא ל"א ?יל בישמ אוה ונממ לאוש
 הרש יכו םמא התנז יכ ןיד והמ ולאשו
 המא ןכ תבכ ל"א + התיה הנוז .ונמא
 אישנב ,אישנה ןכ רורכ ,התב ןכ  המאכ
 ח"ר 'יפב אבומ הזה ימלשוריהו ,רודה ןכ
 אובמבו ,ינועמ  ףסוי 'ר םשו ,בכ ןירדהנסב
 ,הזב גגש ימלשוריה

1 

 אי"פ- תובותכב הימרי 'ר דימלת היה
 ןכו ,הימרי 'ר ימוק ינתש ז"פס ריזנ ,ז"ה
 :3"ה "פה ריןבבוול/צ

 תוכרבכ ןנחוי .'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 תובותכב ארקנה .אוהש רשפאו ,ד"ה ר"פ

 ,ינוריצ ףסוי בר םשב ,ומ

 יאתנטק יפוי 'ר
 תמשכ וט"מ ט"פ המטוס הנשמב רבזנ

 אתנטק ומש ארקנ המלו ,םידיסח וקספ

 היהש
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 םש ארמגבו ,םידיסח לש אתנטמק היהש
 ימלשוריבו ,אתנוטק ןב יסוי אבא וארק
 ןהיצמת היהש אתנוטיק ןב יסוי סרג םש
 יסוי 'ר תמשמ םש ורמאו  ,םידיסח לש
 ישנא וקספ אתנוטק יסוי 'רו אדיסח
 אדיסח י"רש ןיאור ונא הזמו .תודיפח
 ןב יפיא ךרע ןייעו | ,אתנוטק י"ר וניא
 ;הריהי

 אשר 'םוי

 לזא והבא 'רש רפוסי | וחנ"פ רכ"יאב
 איבהו אשיר יסוי יבג .לבקתיאו הרצבל
 ל"או תופועד ןיחומ ינימ | םינומש וינפל
 יתידצ אלש ןעי ילע יבר סועבי .אלש
 אשיר יסוי ותוא ןירוק המלו ,םויה הברה
 תופועד ןיחומ ךא היה ולכאמ לבש ןעי
 אוה יכ אבשיר ףפוי הז ןיאו .,(שאר ןושלמ)

 ,וכרעב ראובמכ יבר ןמזב היה

 .דמק אשנ רהוב רכזנ .אסיי 'ר

 בפ סייר

 בותכ ,ןושלב םימעפ המכ רהוב רכזנ
 :בל תישארבכ אבס אסיי 'רד ארפסב
 ,תומוקמ המכב דועו :םע :דל

 ,יקרע אסיי
 ר"ה  א"פ : םיאלב | ימלשוריב רכז

 שנ רב אוהש הרשה ינדא והמ שרפמ
 אל קפפנשכו ורובמ ןמ יח אוהו רוטד
 .ייח

 .אחא רב אפסי 'ר

 'ר ,א"ה הפ ןיבוריע ימלשוריב רכזנ
 בקענ .'ר .ל"צ ם"לב ךא הל השקה יםוו
 הינפלש הרושב םש אבומדכ אחא רב
 אסור חומ השענו י"ר בותכ וחי

 ;תסיוהה חיתרב רב אסלה

 'ר םשב ירמא :הכ א"ה ר"פ ריזנ (רבזנ
 יפוי ןב  יסוי 'ר .ל"צש רשפאו | ,הימרי
 ,וברע ןייע

 .יתבש 'ר יב אסי יר
 הארנו ,ז"ה ט"פ ןימיג ימלשוריב רכזנ

 רמאמה יכ יתבש 'ר םשב אסי 'ך ל"צש

 ףסוי בר--אשיר יסוי

 מא י"(תבש 'ר םשב ,גפק ב"ב  הנשנ
 ,; וכ ןיטיג אוה ןכו היקזח

 יפוי "רד הינתח :אריצוק אסי 'ר
 ,ונתוח םשב רמא א"ה י"פ ב"ב רכזנ

 .תסוי בר וא ףסוי
 םהיבא םשש םיארומאהו םיאנתה לכ

 .ףסוי אוה
 הירב וא : יק תבש ףסוי רב אחא בר

 ,:מב ןיבוריע ףסוי ברד
 המ .תוכהב .ףסוי רבי ימוד .בר
 ,,דב תוכרב ףסוי .ר"ב אנונמה בר
 ,ה"הס ד"פ תינעת ףסוי רב אנוח בר
 ,:וצ ןיבוריע ףסוי רב אייח בר
 הירב וא :ז תבש ףסוי רב אמח בר

 .ס"קד תסרגל : הפ ןיבוריע ףסוי ברד
 ,:הס ןיבוריע ףסוי רב אנינח 'ר

 יבכ תוכרב ףסוי רב (ןתנ וא) ןתנוי 'ר
 ..ט תוכרב ףסוי רב קחצי בר
 ,,זטק תבש ףסוי ברד הירב רמ
 ןג הבש ףסוג ברד הירב הימחנ .בר
 ,עדונה ףסוי רב סוכמוס
 ירדהס"פ םילהת 'דמ ףסוי רב ןנע בר
 .עדונה ףסוי רב אביקע 'ר
 ..גיק מ"ב ףסוי ברד הירב אפפ בר
 ,;ה ןיכרע ףסוי רב הבר

 .ףסוי בר
 תא אלימ רשא הוה לודגה ארומאה

 וירמאמו ויתוכלהב ימלשוריו ילבב ם"שה
 שרופמכ אייח ןב היהש ונל .עודי םירקיה
 רב ףסוי וארק (וריבח) ז"רש :חי ןילוח
 < ,ףסוי בר םתס םשב ארקנ מ"כב לבא ,אייח
 יאפ ןיררהנסב ויבא רכזנ ם"קר תסרגלו
 רב הברמ אייח רב ףסוי ברד הובא יעבש
 .ןתנ

 ,לבבב תולודג תובישי יתש ויה ונמזבו
 .ברו | ,ארופסב אתביתמ שיר היה ה"ר
 ,אתידבמופב הלודגה ותבישי םע הדוהי
 יפכ ךא | ,ןיקהבומה ויתובר ויה םהינשו
 יהדוהי ברמ היה ותלבק תישאר הארנה

 רשפאו



 פר

 אתירבמופב כ"ג דלונ ףסוי ברש רשפאו
 ףסוי בר רמא םימעפ הברה וניצמ ןכלו

 איז גל 'זיהל.תבשב .. הצוחי מכס
 ,ופק וכ  םיחספ - :,  3כו חול
 אס ק"ב ו וט ..ב \ תובותב הפ

 ןילוח ,,טממ ו"ע = ,+ דנק + דלק .+בפ בב
 הרוהי ברמ לבק בור פ"עו .,ופ ההכ- (,בש
 ,לאומשו בר תוכלה

 כ"רד ירוחא ףסוי בר ביתי ,זי תומביבו

 ,הדוהי ברד הימק כ"ר ביתיו
 ימ ארסח בר ולאש :גנ תובותכבו

 ,הדוהי ברד הינימ ךל עימש
 בר יל רמא ףסוי בר רמא ,ח מ"בו

 ,הדוהי
 לאומש רמא ףסוי בר רמא : וק םיחספבו

 תסרגכ ל"צו יעצמאה םש לפנ ס"לב
 ,לאומש רמא י"רא ףסוי ר"א ם"קד

 לודג רבכ היהשכ לבק ה"רמ לבא
 ףסוי בר םוקמ םשב וניצמ אל ןכלו .רודה
 בשחנ היהש ןמחנ בר יכ ןעי ה"ר רמא
 ןיבוריעכ יניס ףסוי ברל ארק ה"ר רבחל
 ה"רמ ףסוי בר יעב וניצמ לבא ל
 אניוה יכ .ףסוי בר .רמא ,: הכ תוכרבכ
 ה"רד הימק ביתי ג טבק תבשכ "ווב
 ילגיעל אניזח רמא ,ז ז"ע |, ןיבוריע
 ,.בגנ תבש ה"ר ימה

 וניצמש רע כ"כ לודג היה ףסוי ברו
 הימק ביתי ,דע ןילוח ,,אי ק"ב ?,אי הכוס
 בר רדהאו -- רמאקו ה"ר ביתיו ה"רד

 ה"ר ירבד ורשי אלש) הינימ היפאל ףסוי
 רבב ח"ר ימי ףוסב יכ אזה אלפל אלו ,וינועב
 יח יכ הנקז ימיל רבכ עיגהו םינשב ףסוי בר אב
 ,(ג"שרדגאב אבומדב הנש "וכ ךא וירחא

 ביתי +: וס תומביכ ןמחנ ברמ לבק ןכו
 ,נ"רד היקרפ יהלשב ףסוי ברו הבר
 נ"ר והנישרד ףסוי בר רמא + כ ןישודיקבו
 נ"ר רמא ףסוי בר ,יניסכ יארק ינהל
 נ"רו = ,+ הכ תוכרב .ןתוקלחמ ..,:ל ונעה
 רטפנ יב) ףסוי ברמ הברה ןקז היה אל
 היה נ"ר לבא (ףסוי בר  םדוק םינש 'ג ךא

 8 ףסוי

 ,האישנ יבד אנתחו אעדרהנב ןייד רבכ
 היהש ףא ויתובר ינפל דוע בשי ףסוי ברו
 .רורה לוף רבכ

 איעשוא 'ר רמא ףסוי בר וניצמ ןכו
 'ר אתיא ,זכק תבשבו ,,חפ ,חע ןיבוריעכ
 .(איעשוא 'ר ס"קדבו) איעשוה

 ,: ומ .םירדנכ .אריעו רמא 'י"ר
 ,.זפ תובותכב אייח ר"א ףסוי בר
 תבשבו ,זלק ב"בכ ןנחוי ר"א ףסוי בר

 ,י"רא יסא ר*א .י"רא : הכק
 ,,הכ הדנכ קחצי ר"א ףסוי בר
 : זמ ןיבוריעב אנהב בר רמא ףפוי בר

 אנהב בר : בכ םיהדנבו | ,(ל"שרהמ תסרגל)

 ,דמ .כ"רל  ארקו ףסוי בר יבל = עלקוא
 ברד! ירוחא : יפפניי ברי ביתו 1 ןץ* "תוטבובו

 ,הדוהי ברד הימק כ"ר ביתיו
 ,: טס אמויכ בר רמא ףסוי בר

 זחל
 ןיבוריעב אבא רב ימר רמא ףסוי בר

 | ,,אס
 ,,דצ תבשכ ל"ר רמא ףסוי בר
 ,.דמ תומבי יברב ןועמש ר"א ףסוי בר
 ,: טל תבשב םוחנת ר"א ףסוי בר
 אנונמה ברמ םג  לבק הארנה יפכו

 פרד הימק - ףסויבה ' בותו ה 3 ותופותפב
 אנונמה ברו ,רמ וארק ףסוי ברו אנונמה
 עדי אוה הבר ארבגד רמ ףסוי ברל רמא
 ,אנימאק ייאמ

 רמ ףסוי בר .וארקש אדסח ברמ ןכו
 'טותה :תסרגל :זצ תבשו :םטנ ןישודיקכ
 ףסוי ר"א ,זצ תבשבו .קרז ה"ד :ה םש
 היטשפו ארסח ברל איעביא אתלמ אה
 .אנונמה בר הילהינ

 רמאש וניצמ יתוחנהמ היהש אלוע ןכו
 םיחספבו ,,אל ןירדהנפכ הימשמ ףסוי בר
 ז"רו ז"רד ירוחא ףסוי ברו הבו ביתי ול
 ,אלועד הימק

 חבל 'ךפו
 הימשמ י"רא
 שושל :תבשכ

 ןיטיג

 (יתוחנהמ זא היהש) "בב

 ול .השקהו \ "זמ יתומבלפ

 ןכו
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 ףסוי ברו הבר : הס ןיבוריע וניצמ ןכו
 -- תשש ברד היקרפ יהלשב יבתי יוה
 ןנברכ יברבר ירבג .ירת ףסוי בר רמא
 ב"בו + אתלמ אהב ועטיל (הברו תשש בר)

 לוא רמא הידיב תשש בר חפנמ : דלק
 םדימלת היהש אל לכא ,ףסוי ברד ליאוה
 ךא ליעל | ונרמא רשאכ ויה  ויתובר יכ
 :קדוהו בה קח

 הירח

 אנוה בר ינפל ובשי םהינש ,אבא 'ר
 ירוחא ףםוי בר םותי הייז"ע | ,;,בק . ק"בכ
 ,ההח ::הומק אבא 'ר-: ביתיו "אבא רד
 בר רמא -- אבא 'ר ביתמ ,חכ תבשבו
 ,'וכו ונייה ה"א ףסוי

 ,"ידיא, וארקש :ח מ"בכ ידיא בר

 ףסוו בד ירמא ;הפמ- תומבויב יימא "'ר

 ,וילע קלוחו + ירבג בשחימל אתובר וילע
 ,זכ הדנב ,אריוע ברד הירב אחא בר

 וכו ןל .תרטאי/דלי ףסוג בר .ל"א
 וארק ףסוי בד :וע ןישודיקב יביב בר

 טוקנ ףסוי ר"א :חי הליגמבו ,הבר ארבג
 םע אב :וע ןישודיקבו ,ךדיב יביב ברר
 אנידל הבהא רב אדא ברד אנכיזפשוא
 לע רמא :הע ןיבוריעבו  ,ףסוי בר ' ינפל
 ,אפ ןישודיקבו  ,היל ותיצת אל ףסוי בר
 .ףסוי בר יבל עלקיא

 ףסוי ר"א : הס ק"בב ,קרופסאמ ןוירוג

 ,'וכו קרופסאמ ןוירוג ינת
 -- ףסוי ר"א :המק תבשב :אזג בר

 תסרנ לבא הכו יאש בל. .רסא :ירילל
 ,ארג בר פ"קר

 תבשכ וימיב יתוחנהמ היה ימיד בר
 ףסוי ברש םש עמשמו ףפוי בר ל"א ,גס
 תרות איבהש ןעי לבא ונממ לודג היה
 ברש ,המ :תומביב :וניצמ ןכל לבבל י"א
 'ה | א"ה ח"פ תבשבו ,ומשמ רמא ףסוו

 .ףסוי ברל השקה התוחנ המורבא
 רפופי \,אל: תורובבב אווה .ולפ-/ת"ר
 ונממ לואשל םימכח ול וכרצוה א"פש
 ועמש ףסוי ברו הבר היבגל לייע תוכלה

| 
 ףסוי בר

 יב ירדה ל"א -- ךלמה יאבנ השענש
 + זטק ק"בו ,ףסוי בר לזא אל כ"פעאו
 עמשמו אייח רב ה"רד ירוחא ףסוי בר ביתי
 ,ויה םירבחש םש

 ןילוחכ הדוהי בר לצא דחי ודמל ,אריז 'ר
 אתידבמופל יתאד אסומלופ אוהה ,ומ
 ל"א ז"ר והב עגפ ףסוי ברו הבר וקרע
 ףסוי ז"ר וארק : חי םשו ,'וכו יאקורע
 םלא ףסוי בר ל"א .אע ןיטיגבו ,אייח רב
 ברו הבר ביתי :זל םיחספו .+ תרמאק
 :.אלועד הימק ז"ר  ביתיו ז"רד ירוחא ףסוי
 הוה וחש ץרנל ב"כ וניצמש  המו
 'רד ודימלת ינשה ז"ר אוה ףסוי וניבר
 ,הימרו

 המ תומביכ:ונמזב ימא רב :אייח 'ר
 ןירדהנפכ ונמזב איבומ רב אמח בר

 ,יתרתב העט וילע רמא ףסוי ברש :בנ
 ,רמ וארק ףסוי בר : זצ תבשב אנח בר
 .: אפ תובותככ ורורב יפפ רב אנינח 'ר
 ל"נמ אינע ףסוי וארק אמייח ןנח

 ..םל ו"עב
 ברד הימקל חלש הנתמ רב יבומ בר

 יףסוי ברו ,: טל ןילוח ,: ול ק"בּכ ףסוי
 הגתמ רב ט"ר :רמא ..יכה ייבאל .רמא

 בכ

 ותשא ,הימחנ ברד הירב פףסוי בר

 תונוזמ "הל קופפיש ףסוי בר ינפל תאב
 ,: הס תובותככ (הלעב תומ ירחא)

 .,יק םיחספכ ונמזב אדיש ףסוי
 יתנו בה ל"א: דלק . הבשב . ,בקעי 'ר

 ;ופוייךל>ונש אלו
 שר לע מא . ,רפ םיהנוב :הימרי 'ר

 יאה | לכ" איל .י"ךכ הבר  ארבג פסוי
 / ,? אתלמ

 ול תועובשב יאליע ברד הירב אלוע
 ,ונריבח אלוע וארק ףסוי בר

 ברל חכשא ,חנ ןישודיקב ,הדוהי רמ
 הוהד ח"בברד הירב לאומש ברלו פ0וי
 םהל השקהו הבר יבד אחתפא ימייק
 ,וקתשאו.

 םר



 בר

 בר ול בישה ,ו הטוסב (ב םרמע בל
 ףסוי ברל חלש ,טמ ז"עבו ,וירבד לע ףסוו
 .לאומש רמא י"רא יכה ובישהו

 ונמזב .ימוחנ ברד : הירב"" המומבל
 ןירדהנסכ אתיצוצד ןתנ ןכו : אפ תובותכב
 ,: אל

 לע ףיקתמ ,וס תבשב אריש רב אבר
 .ףסוי בר

 תובותכ עמשמדכ וריבח אלוע רב הבר
 .,גמ

 הירב לאומש בר
 ,,טנ ןישודיקב

 בר רמא ,זי הציב | וניצמש המ לבא
 ןכו .אניבר ץירתדכו יברכ הכלה ףסווי
 ,ףסוי ברו ימוחר בר יגילפ אי ןיבוריע
 רוע רכזנה יארובס ןנכרמ ףסוי בר אוה
 יסוי בר ארקנ ג"שרר תרגאבו ,ארמנב
 ,וכרעב ראובמב

 וה םלוכ לע .הלועה לוחמה וובה
 וימי לכ טעמכ בשי ומע ,ינמחנ רב הבר
 יארומא ןיארקנ ויה םהינשו  ,ויתובר ינפל
 לכב ןתוקלחמו ,: זי ןירדהנפכ אתידבמופד
 .תואמל ועיגי ימלשוריו ילבב ס"שה

 והייורת ירמאד ףסוי ברו הבר ןכו
 :המ :מ ,הל תבש ,גל וב וטוב
 :הל ,הל ןיבוריע ו הבק הק ל ₪

 ,יזק תומבי ,,טי הכוס | ,,יק םיחפפ
 ,:אנ ק"ב ,,ס ןימינ = ,,איק ' ,גמ תובותב
 ,המק :וצ וופ ,מ ב"ב" הפיונמ וש

 םיחבו ,,ל : וכ ז"ע "",ע ןירדסנמ
 ,: דל תורוכב ,,גנ + גל תוחנמ

 ינפל ובשי םהינשש | וניצמ ןכו
 .: וס תומביב
 ,: הס ןיבוריעכ תשש בר ינפל

 ,ףסוי בר ינפל הבר תא םידקמ מ"כבו
 הברש ןעי ךא ונממ לודג היה הברש אלו
 בר רטפנשכ יכ ,ףסוי בר הימקמ ךלמ
 שיר תונמל וכרצוהו אתידבמופב הדוהי
 תוירוה ףוסו ,דס תוכרב רפוסי אתביתמ
 יניס היהש ףסוי בר םש ויהש

 וריבח ח"בברד

 וקב

 | נר
 | אזל םיחספכ אלוע ינפל
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 רקוע היה הברו (י"שר ,הברה תותיירבב
 ובישהו םדוק ימ לואשל י"אל וחלשו םירה
 לבא איטח ירמל ןיכירצ לכהש ףידע יניס
 ןעי תוררשה לבקל הצר אל | ףסוי בר
 ותרגאב ג"ש וניבר תסרגו ותודלי ימיבש רבזנש)
 (ןוכנ רתוי הזו הימיאל יאדלב ל"אש ג"פ ג"ח
 שחו ,ןינש ןיתרת ךולמיש יארלב ל"אש
 ךלמ ןכל ,ויתונש ורצקתי אלש םהירבדל
 אל ..וללה....םינשה .לבוי .(ןינש במ קבב
 וליפאו הררש םוש ףסוי בר וילע לבק
 ףופכ היה ךא ארק אל ותיבל אנמוא
 יעבש ,חע ןיבוריע וניצמש הזו הבר ינפל
 .ףמ הברל אבק .,חי .תוכרבו חבה

 עגנ אל הבר ימי לכש ףא הנהו
 הז לבא אתביתמהד תישארה הגהנהב
 לכו ,הרות דחיב וציברה םהינשש ם"לב
 ברד ירימלתל :םג ובשחנ הכרה "דוטלה
 ,ראבנ רשאכו ףסוי

 היה ףסוי ברש ליעל ונרמא רשאכו
 ןמחנ בר וארק ןכו יניפ םשב | ארקנ
 ,;בייקימכוקתצו . רב פירש נו
 םשב ס"שב םימעפ הברה וניצמ תמאבו
 תבש מי נוי ,ז 'תופרבב ףסזו4 בדישצפ
 קחנ היבוריע . ,: המק הנהנים ובו ב
 : אמ ,י אמוי ,:'חיק : זיק ,טק ,וצ םיחספ

 ה יתלינמ ג" תינעת "הלהב ₪
 ;ואק :ותוטפו ו ו םכי . הכהה

 ,יםמהי: ףוס נז ודב ביננו תב
 ק"ב ל יןימונ "במ המוט .

 ןירההנס (,אפ \,ח "ים "בש מפ עם במי
 םיתבז "ב3: המ רמו זיעיו בפי אפ

 ייכרע ,,אנ .דמ תורוכב ,,טכ ןילוח .,,טיק
 ברו .במ ןירדהנס הישפנא ירק קרצבו ,:י
 .רוש חכב תואובת

 תלקש  יאנת "רמול " לישב הלה כו
 ןיבוריע ,: גנ תבשב איה יאנת ?אמלעמ
 ,אס ןירדהנס ,,טי הציב ,: המ םיחספ ,:זל

 ןיבוריעב אינתר הל אנימא אנמ רמא ןכו
 ,+ אפ: ןירדהנס ה הצובא הבופ אש
 תבש ןניטקנ ,:ומ :המ הבוסכ ךריב טיקנ

 : אנק



 בה 0
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 ,,גנ .ןילוח>( חנ .ןימונ  .,%.אנק
 וניצמהכ . ארקמב .לוחנ יקב היה .ןכו

 ףסוי בר רמא ארק יאמ ורמאש רימת
 תוחפסינ קי יק חקי .מ"ב + + היוחופהבב וכ

 ארק ףפו* בר :5רמא : .בס/ םיחבובו = בפ
 .'וכו חבשא

 אילפהל דע לודג יקב היה םוגרתבו
 ףסוי בר םגרתמכ ורמאש רימת וניצמדכ
 הס םירספה דס תבש יתכ  תוכרבכ
 ירו | ,החסו הבי ק חמ"י זע בל "אמוו
 : חמ הטוס ,,בע ,גי ןישודיק ,,ג ריזנ ,,חל
 טקנש 'סותה םש 'יפו) : ג ק"ב ,(י"שר תסרגל)
 שריפדכ אלו םוגותב יקב היהש יפל ףסוי בר
 יא בתכבש םירבדו רוהנ יגס היהש יפל אמלעב
 ,םוגרת רמוא היה ךכלו פ"עב רמול יאשר התא
 ןיאו ירשד ,ם ןיטיגב ורמא תושעל תע םושמד

 הד"ותב ,וטק תבשבו .הזמ לודג תושעל תע ךל
 םיבותכ לש םוגרתד םירמואהכ אלד ובתב ודיבו
 ;(ורמא .ףסוי בר

 וניה רמאש ,חכ תבש וניצמ ןכו
 ןירדהנס ,,ג הליגמבו ,אנוגסס ןנימגרתמר
 ףפוי בםר/יהמא  .יק :תוחנמ :,,דמ ז"ע ,: דצ
 אנעדי אל ארק יאהד אמוגרת אלמלא
 ,רמאק יאמ

 אוה .רשא .הרותב ותלודג דבלמ הנהו
 ,ילבב :דומלתה ירסויממ ויה .וריבח הברו
 השעמ רימג היהש ,גי הגינחב וניצמ לבא
 ישעמ ונת ווה אתידבמופד ינסו ,הבכרמ
 השעמ רמ ןל רומגל ול ורמא ,תישארב
 ישעמ יל ןירמגא םהל רמא הבכרמ
 ול = ורמא ול = ןורמגאד :רתב = ,תישארב
 ,הצר אלו הבכרמ השעמב רמ ןורמגיל
 ,: איק םיחספ חכומדכ תואופרב יקב היה ןכו

 קופ רמא ,המ תוכרבב .םירקיה וילשמ
 .רבד אמע יאמ יוח

 ,חיכש אמיסבל אחוור : בפ ןיבוריעבו
 הווגב ארגנ אמחד אפכ ,חכ םיחספו

 ,אלדרח ףורשנ
 .הינוזמ אלת אתליס אלת : איק םשו
 אבלכד אתבונגא אתמש ידש ,זי ק"ומו

 ,הדבע הדיר יהיאו

 ףסוי

 אזרבכ יאדוהיל אתוינע האי :מ הגיגחו
 ,ארויח איסוסל אקמוס

 ,אנחיש אלמג םופל ,דק תוביתכו
 ארוח אלא בנג ארבכע אל ,המ ןיטיגו

 .בנג
 ,אכה אניזח אק תרק רוי : ט ןישודיקו
 ,לוזילו אנתיל אלכור יכ אנת :ול ק"בו
 בבחמ היהו לודג וינע היה םלוכ לעו

 קמפ ו\רמאש :רי תוכרבב ותלוז :ירבד
 העמש הארשכו .אתתעמש אה אתיילעמ
 ירמאד איה אתלמ ואל רמול שוב אל
 יל .יתית ,טיק תבש רמאו ,,טל ןישודיקב
 אל אנירל יאמק ןנברמ אברוצ אתא יכד
 אנכפהמד רע אירס יבא אשיר אנינגמ
 הירב אלוע ברל ורמאמ םייקו ,היתוכזב
 רבד עמששכו ,,ל תועובשכ יאליע ברד
 היל ארש ןושלב רמא ויניעב .ורשי אקש
 ,ומצ ןירדהנס ,,טכ ןיבוריעכ הירמ

 ,גצ :ול ק"בכ הקרצ יאבג היהו
 תבש דובכל יביצ חלצמ ומצעב היהו

 יל ידבע רמא אתרצער אמויבו ,טיק תבשכ
 אקד אמוי יאה אל יא רמאו אתלת אלגע
 ו: חס םיחספכ אקושב אכיא ףסוי המכ םירג
 וממש הע כ"כ "ה. יכרדב גבל .הבגו
 תאריו הונע הלטב יבר תמשכ המטוס ףוסב
 הונע ינתית אל .אנתל ףסוי בר ל"א ,אטח
 לדונמ ךא בלה תוהבגמ הז ןיאו) אנא אכיאד
 ולכ אל דוע שו"חש אנתל רמא ומעל ותבהא
 וינע אוהש ורמאי וילע םאש ץראה ןמ םיונע

 םיבוטו םילודג המכו המב שיש ול עודי כ'א
 .(ונממ

 ורמאש רע כ"כ הלדג הרותל היתוביבחו
 םימחר שקבו אתינעת ך"ק םצש ,הפ מ"ב
 אל | והורקאו ותיבמ הרותה שומי אלש
 ךערז ערז יפמו ךערז יפמו ךיפמ ושומי
 הרותהש אנכירצ אל ךליאו ןאכמ ,רמא
 ,הלש אינסכא לע תרזחמ

 דימעה יכ ותשקב וילע | םייקתנו
 ייבאכ רודה ילודג ישארמ ויהש םידימלת
 הינדואל ייבא אזח יכ ,גל ןישודיק ורמאש
 םיאק הוה יתאד ףסוי ברד הירמחד |

 הימקמ
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 שרופמכ ונממ ותרות יבור לבקו ,הימקמ
 ,וכרעב תוכיראב

 םינש ייבא .ולצא דמל הארנה :יפכו
 ודוד תיבב לדגתנ ייבא יכ ןעי = ,הברה
 לבק םשו אתידבמופב כ"ג היהש הבר
 דואמ םימעפ הברה וניצמ ןכלו ,םהינשמ
 ףסוי ברש עריאשכ ןכו ,ומע ירטו ליקשש
 ל"או וריכזמ ייבא היה ודומלת חכשו הלח
 : וס .אמ ,י ןיבוריעכ ןלהינ תרמא תא

 הדנ. > ,,ד תוכמ * ,,אמ :םידדנ ו נב

 דימלת םוש לצא וניצמ אל הזו ,: גס ,טל
 הזו (אנתמ רב אדא בר לצא א"פמ ץוח) רחא
 אבר לבא ,הברה םינש ולצא דמלש תוא
 יבור המש לבק אזוחמב שירה היה ויבאש
 בר השענשכ כ"חא ךאו | ,נ"רמ ותרות
 כ"ג היה לבא וינפל דמל זא רוע ףסוי

 רכ אבר ורמאש ,גנ אמויכ קהבומה ובר |
 הירוחאל לזא הוה ףסוי ברמ רטפימ הוה
 אתפוקסא ןסוותמו היערכ | ןפגנמד דע
 יכה ףסוי ברל ורמאו ,אמד ףסוי בר יבד
 אלו רוהנ יגס היה ףסוי בו יב) אבר דיבע
 םורתד אוער אהי ףסוי בר וכרבו (האר
 ,אכרכ הלוכא ךשיר

 א"פש ,הנ םירדנ | ,,דנ ןיבוריע ןכו
 ילעמ אטמ יכ ,אבר לע ףסוי בר םעכ
 היעמשל היחכשא ,וסייפל לזא ירופכד אמוי
 יל בה אבר ל"א | ,אסב הול יגזמ אקד
 ,רמא (פסוי בר) הימעמ דכ ,אנא יגזמיאו

 ונא הזמו ,אברד אגיזמל אגזמ יאה ימד
 יגס ףסוי בר תויהב אבר ושמישש ןיאור
 ,רוהנ

 קדב אבר רמא ,גלק ןילוח וניצמ ןכו
 בר וארק :במק תבשבו .,ףסוי בר ןל
 רמאיש וניצמ אל לבא ,אקדרד ףסוו
 וינפל אבש תוא הז  ףסו" בר  םשב
 ב"ב וניצמדכו  ,רורה לודנ  רבכ היחשב
 רבכ םהל ויה אברו ייבא םהינשש ,בּכ
 ייחב םיבר םידימלת םע תויטרפ תובישי
 ,ףסוי בר

 אבומ רוהנ יגפ ףסוי בר השענ ךיא

 הדגהב ןנירמא ל"זו ןישודיקד א"פ ן"רב
 יצמ אלד םושמ הישפנ ימס ףסוי ברד
 ,היליד תומא 'דמ רב ילוכתסאל אלד יאק
 בשיש םייח רוקמ רפסמ איבמ ד"הסבו
 הוצ כ"חאו םוי םיעברא לפא תיבב
 םהב לכתסהו שיש ינבא | וינפל איבהל
 , .רוהנ יגס השענו

 ןישודיקל וישודיחב ן"במרה איבמ ןכו
 ןגירמאדכ הוה אמתסנו חקפ ףסוי ברד ,אל
 אבומ ' ןכו '* "וכו יהישפני -רמסר  הרטאב
 הלבק םאו ,י"שרל הרואה רפסב הרצקב
 רשפא ךיא דואמ השק ךא לבקנ אוה
 ומצעב לבחיש ותומכש ריסח לע רמול
 וילחמש רמול דואמ בורקו ,ת"ד לע רובעיו
 ודומלת חכשש דע וילע רבעש השקה
 .רוהנ יגס השענ

 רוהנ יגפ היהש ארמגב שוריפב וניצמו
 ,יזטק םיחספ | ,,דנ ןיבוריע ,,טק תבשכ
 א"ה שירמ ףסוי בר רמא ,אל ןישודיקבו
 אמוס רמאד י"רכ הכלה ל"א הוהד ןאמ
 אל יכ םא וילחו ,'וכו תוצמה ןמ רוטפ
 רמאש וניצמ לבא ארמגב שוריפב רכזנ
 אלרב: אינת ילת םהרבאד ירמ דימת
 הלהש י"שרפו) :ב תובותב ,,בכ תבשב אינת

 ןיבוריע ןכו | ,: דלק ב"ב | ,(ורומלת חכשו
 יברב ! םיבר .'םהרבאה" ירש חמו הע
 .(ודומלת חכשו הלהש י"שרפו) יל ףלחיא

 ודימלת ייבאש ליעל ונאבה רשאכ ןכו
 םדוק ומע דמלש ךיא דימת וריכזמ היה
 רמול ליגר היהש אוה הזש רשפאו ,וילח
 אתכלה יאמל אנעדי אלו אנינתד ונייה
 אלבט 'רל אנעמשר ונייה ,:תחכ תבשכ
 ןיבוריעב רמא יאמ אנעדי אלו -- רמאד
 אלו הדוהי ברל אנעמשר ונייה = ,,הע
 ונייה | ,: זע תומביכ .רמאק יאמ אנערי
 הזו ,.פ תומביכ = רמאד ימאל אנעמשרד
 ןקזב ורהוה :טצ תוחגמ רמאש ותנוכ
 | ,ודומלת חכשש

 ,וירמאמ ירמואו וידימלת ראש
 ןנואתה .,בכ .מ"בב אבא" רב אראל

 בה
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 ןכו ,י"ע א"ב אדא בר שנענש ףסוי בר
 ארק .בכק תומביבו ,: וע ןישוריקב 4 ל"צ
 ,אניבס  ףירח ףסוי ברל

 םיחספכ ודימלת אנהמ רב ארא בר
 ,ןל תרמא שוריפב ל"אש ,גי

 ברד הימק םגרת האשרנ אדא בר
 רב אהא בר סרג ם"קדבו) .מק .ם תבשכ ףסוו

 .(אשיש

 לאשו : חכ תוכרבכ ודימלת איוא ברי
 הציב ,,חמק תבשכ הברה תולאש ונממ
7 

 ,א"ה ב"פ תוכרב ומשב ירוא 'ר
 ד"הר ד"פ תוכרב יפוי 'ר םשב אחא 'ר

 ,:םכ תוברבכ ףסוי בר אוהו

 ןישודיק הימקל חלש אנוה רב אחא בר
 ו בי

 ןיבוריע הימק ףסוי ברד .הירב אחא בר
 + טב

 ,,ומ ק"ומ ומשב סחנפ רב אחא בר
 ..י ןיבוריע הימק יחא בר
 ,.ק  תובותכ הימשמ רמימא
 ,: די ןירדהנס ודימלת ייבא רב  יביב בר
 ףסוי ברל השקה אנניח רב אנוה בר

 .: רי .ןיבוריע
 ףסוי ברד הימקל אתא ימוינמ רב ה"ר

 ..םל ו"ע ונממ לואשל
 ,ומ ק"ומ הימשמ סחנפ ברד הירב ה"ר
 | ב"ב ףסוי .וניבר  וארק (ב אריז 'ר

 ,?דטק
 אמוי ימלשורי ףסוי בר םשב הנוח 'ר

 הנשנ רמאמה יכ אנוה 'ר  אוהו ו"פר
 םשב אנוה 'ר םשו א"ה ד"פ תועובש

 םימעפל ארקנ פףסוי בר יכ ,יפוי 'ר
 ,יסוי 'ר םשב ימלשוריב

 ףסוי -ברמ רעב ןיפא  רכ איה יות
 ,: גפ ןירדהנס

 ףסוי ברל חלש"אפילחת רב ןנח בר
 .: זצ ןירדהנס

 הימקל אתא הימחנ ברד הירב יבומ בר
 .: בי הציב ףסוי ברד

 ףסוי בר

 ,ליודמ .אישנמ ברד הירב ףסוי בר
 תתימ רחאל ףסוי בר ינפל התאב ותשא
 ,,הפ .תובותכ תונוזמ הל קוספיש הלעב

 דומלל ויבא וחלש אברד הירב ףסוי בר
 ויבאל רפיסו ,.גס תובותכ ףסוי בר ינפל
 ףסוי ברו ,: דס :תומבי ףסוי .ברמ יעבש
 גי תוכרבב דיבע יכיה .ךובא - ולאש
 ךובא :,  תיק תבשב ריהז יאמב ךובא
 ,: בפ ןיבוריעב ל"ס ןאמכ

 ,: טצ תבש ףסוי ברל לייש יכדרמ בר
 יבמ לזא איסא רב (ןתנ רמ וא) ןתנ בר

 תרצע לש ינש ט"ויב .אתידבמופל בר
 ..בנ םיחספ ףסוי בר היתמש

 ןילוחכ רמ ףסוי ברל ארק ארפס בר
 לאשי וצעב ימע הילע ירק ףסוי ברו ,גלק
 .: בנ םיחספ

 הימק יונת  ןינת ברד הירב אפפ בר
 .: חכ תוחנמ

 הימק םגרת ןמחנ ברד הירב אפפ בר
 ,ביק מ"ב

 ,: ול תובותכ היל ימר לאומש רב אפפ בר
 בר רמא ,בק ןילוחב אליש רב בר

 .ףסוי בר (םשב רמאש) אמיתיאו אדסח

 אתאד לינר הוה ןנח בר רב אבר
 ,ףסוי ברד היקריפל) אתירבמופל אנביטראמ
 תוכרב ףסוי ברל השקה ,: אנ ןיבוריע (ה"ר
 וכ ב"בכ רמי וארקו .,,המ

 תבש ףסוי ברל חלש הברד הירב אבר
 ,בכ יהלונמב וניצמו = וע  תומבי ' ,,נכק
 ה ו הבר \ היל חלש | ,חצ תובותגו
 הירב אבר ל"צש רשפאו ףסוי ברל אברר
 :הפרה

 .בק :טב ןילוחכ ודימלת ימיש רב הבר
 אדסח בר רמא לאומש רב הבר

 < .בק ןילוח ףסוי בר (םשב רמאש) אמיתיאו
 הימשמ | (אנוה בר אוהו) אניברד ויבא

 ,: ם םירדנ
 .:טכ מ"ב ולאש הבחר
 ינת קופ ףסוי בר ל"א ,לאומש בר

 .: זע תומבי ארבל

 בר



 ףסוי בר

 השקה (אנח בו רב וא) ח"בב לאומש בר
 ןישודיקבו ,:ומק : טנ ,טכ תבש ףםוי ברל
 .םירבח ויהש עמשמ ,תנ

 ל"או הימק ינת אנסיב רב לאומש בר
 ,: וכ ןישודיק (ינתרעצ) ןתפבק ףסוי בר
 ..במ הדנ ףסוי ברד הימקל אתא

 רבע הנקז תונשל ףסוי בר עיגהשבו
 תרכמ יל וקפנ רמאו ןנברל אבט אמוי
 הבר תמשכ לודג ןקז היהשכו ,,חכ ק"ומכ
 ףסוי בר הלע זא תורטשל אלרת תנשב
 ק"ב ,: במ תיבותכבו ,אתירבמופ אסב לע
 הב יאשק ויהש הכלה התיהש ורמא וס
 רע קרפיא אלו ןינש 'בכ ףסוי ברו הבר
 ,אקרפיאו אשירב ףסוי בר ביתיד

 תובותכ ורמאש רע דואמ הלדג ותבישיו
 ףסוי בר יבמ ןנבר ירטפמ ווה יכ .,וק
 ,ונחלוש ילכוא) ןנכר האמ 'ד ישייפ ווה
 סיסכנ ול ויהו רשועב וכרב 'ה יכ (י"שר
 תוחנמבו הב .,גב ב"כ: םמרבוןםיפה
 קיפרד אסידרפד אנרק ול היהש ורמא :,זפ
 אימ .יררד ארמח רבעו אקפיר יפט היב
 ,ןירת דח לע

 םולכ זה"עה ןמ הנהנ אל אוה ךא
 השלש :גיק םיהספכ תעדה ינינאמ היהש
 ינינאו ןינחתרה ןינמחרה םייח םניא םהייה
 ,יב והנתיא והלוכ ףסוי בר רמא ,תעדה
 פסוו בר "המא :,גב  ב"ב | ,(מפ הבוסב "ב
 רדנ .זק םיחספבו ,יאתער אנינאד ןויכ
 'ב ךלמו .רכש התשי אלש םיבר תעד לע
 ,תוכרב ףוס שרופמכ הצחמו םינש

 וניצמ .יכ תורובגל - עיגה : ךרעה + יפלו
 שיר .היהש ימ) אבקוע רמ תא דוע ריכהש

 בר דומאש ,מק תבשכ (לאומש ןמזב אתולג

 אבקוע .רמ רתב תילע אדח אנמיז ףסוי
 ארמח ןייקשא יאתא יקפנ יכ ינאב יבל
 ףאו ,רסקת רטפנ לאומשש עודיו ,'וכו
 עמשמרכ לאומש רחא יח אבקוע רמש
 םימי ךיראה אל יאדו לבא :חק תבש
 רטפנ ב"פ ג"ח ג"שרד תודע פ"עו ,וירחא

 זא השענו ,תורטשל רדלרת ףסוו בל
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 יפיכ קושנש : הכ ק"ומכ םלועב יוניש
 ךומס והוקפאש ,טי תוכרבו ,ירדהא תרפד
 ,בושח םדא היהש ינפמ ש"קל

 ייבא ביבחה .ודימלת בשי  ואסב לעו
 לש רפוש) ארופיש אוהה ,ם ןיטיג שרופמכ
 ןינתונ ויהש הבדנ לש רפוש שרפמ ג"שרו ש"ע

 הוהד (הבישיה ינבל תוחולשה תובדנ וכותל

 הבר .יב. ףיסבלו .הדוהי בר יב. ארקיעמ
 ,ייבא יב ףוסבלו ףסוי בר יב ףיסבלו

 לע בשי ונבש הכו אלש ףא הנהו
 ךיפמ ושומי אל וילע םייקתנ לבא ואסכ
 ימיד .בר וניצמדכ ךערז ערזו ךערז יפמו
 לבא  ,ףסויו ברד יהירב .ןמחנ ' ברד תילב
 היה אלש הארנ ףסוי ברד הירב אחא בר
 .וכרעב ראובמב ונב

 יארובס ןנבר ישארמ "םוי וא) ףסוי בה

 .(ס"שב םירכזנה

 ר"פ ב"ח  ןואג .ארירש" ברר- תרנאב

 אפסותיא יכה םופלו ל"זו (םימכחה רדס סופד)
 רתבו -- אניבר דע ארד רתב ארד הארוה
 הוה ,תוה אל הארוה יאדוד ג"עא יכה
 יברקמד ישוריפ ישרפמד יארובס ןנבר
 המ לכו יארובס ןנבר ינה ורקיאו הארוהל
 ימוחיר בר ןוגכ והושרפ יאקו ילת הוהד
 -- םיתח יבמ אחא ברו ףסוי ברו הברו
 יכ .אוה ןכ תמאהו בור ןמד יאבור בר
 ס"שב םימעפ הברה רכזנ ףסוי בר הז
 ימוחר בר הב יגילפ ורמאש ,אי ןיבוריעכ
 היה ןושארה ימוחר ברש עודיו .ףסוו ברו
 רכח :דימלת היה ינשהו אברד ודימלת
 ךיאי' כ"או = שא רד וריבה תכמה

 ;הנושארב רכזנ םגו ףסוי בר םע קולחי
 ויהש (ג ימוחר ברו ףסוי בר 'אוה ךא

 הנשנ רמאמהו ,יארובס ןנבר ישארמ
 אבא תועטב אתיא םשו :גל תוחנמב
 בה ;הנוכנה .אפרגה ""םש , ירבו רפה

 .ףסוי
 המכו .ורמאש : חי תינעת רכזנ ןבו

 יסוי 'ר ג .רמוא אחא ''ר הלחתה אוה
 ואלד והנינ יארומא י"שרפו ,תחא רמוא

 אחרוא
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 .ג"'הכ ארמגב יעתשאל יאנתד אחרוא
 ברו אהא בר סרג םש ש"ארב תמאבו

 ,יסוי ברו םיתח יבמ יחא בר המהו ,יסוי
 ידידל ישא בר רב רמ רמא ,אכ ק"ב ןכו
 רמא ףסוי בר ,ארות יכ חננמו יל יזח
 יסוי 'ר אוה ס"לבו ,ביתי אביתמ אתיב
 אניברל ףסוי בר ל"א ,חמ ןילוחבו ,ןליד
 היהש הז ףסוי ברו ןורחאה אניבר אוה
 'סותה תוישוק ץרותי הזבו  ,וידימלתמ
 בר תבושתבו ל"זו אניבר רמא ה"ד םש
 אתכלה תילד -- בתכ ןואג םולש רש
 אוה אניבר אלה 'סותה ישקמו ,אניברכ
 יכ .ידימ ק"ל לבא ,ףסוי בר דגנ יארתב
 ןכלו אניברד רימלת אוה ףסוי בר הז
 ,אניבר דגנ יארתב אוה

 ינת זי הציב ורמאש המ | ןיבנ הזבו
 ,םינמזהו לארשי שדקמ אניברד הימק אנה
 רמא -- אמיא אלא -- תבש ומא ל"א
 ,אניבר ץרתמדכו יברכ הכלה ףסוי בד
 היה אל אניברש עורי אלה ןיבהל ידכו
 ךיאו ,הימק הנשי אנתש אתביתמ שיר
 ,אניבר ץרתמדבו ןושלה ףסוי בר ןכ רמאי
 ןוחחאה אוה אניבר הוש תמאה ךא
 איסהמ אתמב אתביתמ שיר תמאב היהש
 (ו'פשת וא) איתת רטפנו האפסות הבר רחא
 בלו- ,דיב .37ת נ"שרד;-תרנאב אבומרכ

 .אמ הדנ ןכו ,וידימלתמ אוה הז ףסוי
 ףיקתמ --- אניבר רמא יגילפ יאמב ורמא
 .ףסוי בר רמא אלא --- ףסוי בר הל

 ףסוי בר ךלמ ר"פ ג"ח ג"שר תעדלו
 (זכתת דע זפשת תנש ןמ) אתידבמופב הז
 ותכלממ אסכ לע .אבוט םימי ךיראהו
 םייתסא | וימיבו הנש םיעבראל | בורק
 ושוריפב ג"שרדאב .ויתודוא ןייעו ,דומלתה
 .הזב יתכראהש םש

 בקיא . יךרע ,לצוה שיא ףסוי
 ,הדוהי

 .יתרפא ף=סוי

 יבר םדוק רטפנו ושמשו יבר דימלת
 םש ילבבבו ,ג"ה 'בי"פ תובותכ ימלשוריכ

 םנ תוכרבו ,(ףסוי בר םתס קיתעה .אק |

 ול היה ילואו יתרפא ןועמש וארק ,גק
 .תומש 'ב

 .אבא רב ףסוי בר
 אבא רב ףסוי בר וניצמ :דמק ב"בב

 תובותכבו ,לאומש רמא אבקוע רמ רמא
 תוכרבו ,ימא ר"א םחנמ ר"א אב"ירא ,דע
 םיהספ ם"בשרב ךא) ןנחוי ר"א אב"ירא : טנ

 (ש"ארהו ף"ירה תפרגל) בר רמא אב"ירא

 רודה לודג רבכ היה תשש בר ןמזבו
 עלקיא אבא רב ףסוי בר רמאש ,נ ז"עכ
 אתינתמ יתייאו ןירתאל הימרי רב הבר
 ,הניקרפיד רגנ רבו רגנ תילו -- הידיב
 אנקירפו -- רגנ אל אנא תשש בר רמא
 ברל תשש בר ל"א :ז ןיבוריעבו ,היל
 ףסוי ברל הל ירמאו אבא רב לאומש
 אהיא :ביק ק"בבו .ךל ארבסא אבא רב
 ;אבא רב ל"צו והבא רב יסוי 'ר תועטב
 יבא) אמח רב ףסוי בר ל"א : בע מ"בו
 ברל אבא רב ףסוי בר הל ירמאו (אבר
 ,'וכו יכה ה"ר רמא ימו תשש

 הבר :חק תבשכ הברל רבחכ היהו
 תוכרבו ,והייורת ירמאד אבא רב ףסוי ברו
 רב יפסוי רו (הבר ס"קדבו) אבא 'ר : אי
 והיינימ ועב ארתא אוההל ועלקיא אבא
 ותא והיידיב ווה אל תחא הכרב יאמ
 ותא היריב הוה אל הנתמ ברל וליישו
 ,הדוהי ברל וליישו

 הזיאב אב"ירו כ"ר ןיקלוח ,יק ןילוחבו
 'רל ימירבא רב קחצי 'ר בישה | ןושל
 ,רזעלא

 .ימידבא רב ףסוי בר
 םימכחו אנת ,רמא ,ח ןיבוריע רכזנ

 הזמ עמשמו םימכחכ הכלה נ"רא ,ןירסוא
 ,נ"ר ןמזב היהש

 ,ירופצמ םלא ןב ףסוי
 לוספ עריאש : ט הליגמו : בי אמויב

 ןב .ףסוי תא ונימו (פבה"וי םדוק) .ג"הכב
 ןושארה ג"הכ רזחשכ כ"חאו ,ויתחת םלא
 אלו ג"הכ אל (א"ב ףפויש) םימכח ורמא

 ןהב
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 אמח רב ףסוי בר--ימא רב ףסוי בר
 ה

 םשב אבומ : בי תוירוהבו  ,טוידה | ןהכ
 א"פ אמוי ימלשוריבו = ,םיליא ]ב ףסוי
 ,ןירופיצמ םליא ןב םתס אתיא : רדא"ה

 ,ימא רב ףפוי בר
 יונישא שרוק יוניש ימר : ג םיחבזב

 אוה ןכו ל"צב) אבר רמא ימ ינשמו םילעב
 ירבד ץרתמ : גס ןישודיק רכזנו | ,(ס"קדב
 ,הנשמה

 .יאסוד רב ףסוי בר

 ךא | ,ןנבר םע גילפ ,טמ ןילוח רכזנ
 אוהו יאתסוד ןב יסוי אבא ס"קד תסרג
 ,וכרעב ראובמכ םינורחאה םיאנתהמ

 ןב יפוי 'ר ךרע .ארמז ןב ףסוי ב

 ,ןהכה ארמז
 .ובח רב ףסוי בר

 םשו ,והבא 'רל ימר  .זפ אמוי .רכזנ
 הרשע ןיאיבמש ןירה רמא י"ע תסרגל
 ,הליחמ ונממ ןישקבמו ורבק לע א"ב
 ,אימ שיבח רב ףפוי בר ןיפתויה תסרגו

 ,ינוח ןב יפוי ךרע ,יאנוח ןב ףסוי

 ,יסוי 'ר םתפ ךרע ,א'יח רב ףסוי

 כו ינא) .אמח רב ףסוי בר
 ל"זו אבומ ב"פ ג"ח "שרד תרגאב

 אברחאו רצנ רב אפפ אתא עקת תנשב
 נ"רו .הובא ,.רב הבר .לזאו .א/רלמל
 בר םתה הוהו אזוחמלו יהלשלו ביצנכשל
 ןכ תמאהו ,אברד הובא אמח רב ףפוי
 היל הוה תשש בר די ןימיג וניצמ יכ
 תשש בוש עודיו) אזוחמב ילברסד אתרשא

 אמח רב ףסוי ברל ל"א (יהלשב שורה היה

 כ"האו ךתיבל רוזחתשב 'יפ) תיתאד ידהב

 והניבהי לזא  ילהינ והניתייא (ילא אבתשב
 ונא הזמ-. ,'רכו .היבגל אתא ווב החל
 ךלוה היהו אזוחמב היה ומוקמש ןיאור
 ל"א :בע מ"בו ,תשש בר ינפל דומלל
 ,יכה ה"רא ימו תשש ברל

 תשש ר"א אמח רב ףסוי בר וניצמ ןכו
 מ"בבו .,:וכ ז"ע : ,: אכ הטיס נס ,תבשה

 ר"א .אמח .רב ףפוי רב. הכר .רמא
 אתיל ןכו ס"מ אוה הבר תביתו ,תשש
 ,ס"קרבו ש"ארהו ף"ירב

 ןיטיגכ נ"רא ח"ב ףסוי בר וניצמ ןכו
 איעשוא ר"א ,:טל ןיטיגב ןנחוי ר"א ,+ גמ
 | ,:ביק קיבכ

 ירמא .:'ח הצובב אחלה ריח תירכה

 (ם"קד ,ףסוי בר) יפוי 'ר הב יגילפ אברעמב
 הירב אבר הל ירמאו | ,ז"רו אמח רב
 ז"ר אוה םא קפסהו ,ז"רו אמח רב "רד
 םאו ,אבר יבא םע קלוח כ"א ןושארה
 ,אבכר םע קלוח כ"א ינשה ז"ר :אוה

 ;הברל"יימרש -;!חנ מבכה
 ,:טל ןיטיגכ ומע קלוח אמח רב ימר
 חלשש :חכק ,חכק :זכק ב"ב וניצמו

 ונא הזמו ,תוכלה המכ (י"אמ) אבא 'ר ול
 ,וריעב שירה היה אוהש ןיאור

 לורנ רבכ אבר הנב תא" תוארל הכו
 אמח רב ףפוי ברש ,זצ ק"בכ םכחו רודה
 יזוז והב קיסמד ישנאד ידבע ףיקת ווה
 מ"מ הירב אבר ל"א ,הבאלמ והב דיבעו
 אבא 'רש ::רק ק"ב ןכו :,?וכה!המ דיבע
 ל"א אמח רב ףסוי ברב יזוז קיסמ הוה
 ילהינ והניתייא תיתאר ירהב ארפס ברל
 בתכ .ימ הירב אבר ל"א  םתחל! לזא"יב
 אעב וניצמ ,אפ ןירדהנסבו ,יתלבקתה ךל
 הברמ אמח רב ףסוי ברד הובא הינימ
 .אויח רב םרג ס"קרב לבא ]תג רב

 י"כב םספדנה םיארומאו םיאנת רדסבו
 אמח רב ףסוי בר רטפנש אבומ ל"דש
 או"תסב ומכ ל"צו ם"ט אוהו ,דמרת תנשב
 ףסוי בר אתיא םשו . דרפסקואב ספדנה
 ,הברד וריבח | ףסוי בר לע יאקו | (םתס)
 אק םשו ג"שרד תרגאמ אוה רוקמה יכ
 ורטפנ יתמ | תותביתמ ישאר ךא בישח
 וריעב שירה היהש ףא אמח רב ףפוי ברו
 ךאש הארנו ,אתביתמ שיר היה אל לבא

 אייח רב ל"צו או"תסב לפנ ןטק תועמ
 רמפנש ל"צ םגו ם"מ השענ ן"דוי ינשמו
 ,רלרת

 אברו



 ז%

 שוהה -הוהש הבל אל הירבי אבהו
 הלודגה אתביתמה דסי לבא אזוחמב
 ,וכרעב ראובמכ אזוחמ וריעב אתידבמופד
 ,ויבא ש"ע ףסוי ונב םש תא ארק אברו

 יעב .וטק .תבש רגזנ ,ןינח רב ףסוי

 :הבא ירמ

 (יסוי ימלשוריבו) ףסוי בר
 ול ןב עשוהי 'רד הירב

 דיגניאו שלח א"פש רפוסי :י ב"בב
 ל"א (נילחמ םק כ"האו תמש ובשחו שלחנ)

 יתיאר ךופה םלוע ל"א ,תיזח יאמ הובא
 ל"א הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע
 יפה ה ררחבל גבע תשאר "הזתב . םלוע
 רב אשיימ 'ר ש"ע תועטב השעמה אבומ

 חר"פ םינוילע ה"ד םש 'סותבו) ,ףביהד הרב

 לאומשד ,אוה הארש ךופה םלועד םדיב הלבקש
 היאר ןיאו .ל"בע ,ודימלת הדוהי בר הימק ביתי
 בר תויטפ רחא דע םימי ךיראה לכ"ירש הזמ
 ח"רל היה ם"לב לבא ,א"אש רבד הזש הדוהי
 עשוהי 'רד .הירב ףסוי יברש ןיסחויב זמב אסרגה

 ,(שלח

 ןילוח וניצמדכ ויבאמ לבק ףסוי ברו
 ויה: .א"פ" :תינעתבומ :,ויבאמ  יעבשו יונ

 םשב ל"בירד הירב יסוי אמח רב אריעז
 .תועמ םש לפנ א"ה ח"פ אמויבו ,לב"יר

 םהל ןתחל והוחקל :האישנ תיבו
 יניא .ינא לב"יר .רמאש :גל ןישודיקב
 דובכ םושמ אלא ינב ינפמ דומעל יאדכ
 ,אישנ תיב

 .חע אמויכ ויבא רחא םימי ךיראהו
 'רד הינכיזפשוא אמח רב אריעז ל"אש
 רב יהירב:פסוו בָּהל .ילבילורו יסא 'רו:ימא
 אתוילעמ אתלמ ךל אמיאו את הירא
 ר"הקב אבומש המ ןכלו .ךובא רמא הוהד
 ינפ לע תמו שחנ עלב הירבש החי"פ
 רשאכו לב"ירל היהש רחא ןב אוה ויבא
 לָב"יהה .הירב -רב,אשייס יה. ךרעב הנראב
 ,תוכיראב

 ים נכורב פבר

 :ק תובותככ. :ןטחנ: בה הימלת . היה

 יאמיס ןב ףסוי--ןינח רב ףסוי

 ,נ"רד הינימ יל אשרפימ ידידל .רמאש
 נ"רא מ"ב ףסוי בר | דימת  וניצמ ןכו
 תומכו  ,:וע ,.המ ןיבורוע = ,,גכ = תוכרבכ

 :המ ,ם ןיטיג ,: אפ תובותכ ,:זק :אק

 = | ךס בל .:זמ מב ,זא ק"ב ג ע
 וכ הותבש | ,,םגק .:תמק .,המה .,בלק
 המ ,.ןמ .:. ןילוח

 ןיטיגכ תשש בר רמא מ"ביר וניצמ ןכו
 הבא ימוחנ ברד הירב ימוינמ ברו ,,אע
 ,: אפ תובותכ הימשמ

 .ליודמ אישנמ ברד  הירב ףסוי בר
 :וכ הדנ שרופמכ ברד ודימלת היה

 ווה הדוהי ברו ברד ידימלתו לאומש
 ברד הוהב .ףפוי בר ליזאו ףילח יבתי
 לאומש ל"א -- והייפאל ליודמ אישנמ
 :טע ןישודיקבו ,אילשב בר רמא יאמ
 לאומש דפקיאו ברד היתוכ אדבוע דבע
 אטוז אבקב היל ילייב ע"ב רמאו הילע
 ןיטיגבו ,הבר אבקב היל ילייכ ןנברמ יאהו
 הזו ,וניבר ונדמלי לאומשל חלש ,אפ
 אל ארופבו ,בר תריטפ רחא היה ס"לב
 תצובק ךא םש ויהו אתביתמ שיר הנמתנ
 ,לאומשל וחלש םהיתוקפס לכו ,םימכח
 רחאל תאב ותשאש רפוסי ,הס תובותכבו
 יל קוספ ל"א ףסוי בר ינפל ותריטפ
 יפכו | ,'וכו יאריש יל  קוספ --- ינוזמ
 ותונקז תעל האשנש ותשא התיה הארנה
 ,יאריש םג העבת ןכלו הרלי החיה איהו

 תוכרנ רכזנ ,א'גוחנ בר רב ףסוי בר
 ,הרוהי .ברמ עב ,(הכ :.ןכ

 .יאמיס ןב ףסוי
 םופורמפא היהש רפוסי ,אכק תבשב

 תבשב וריצחב הקילד הלפנו ךלמ לש
 תובכל ירופיצ לש ארטסיג | ישנא ואבו
 .םימשג ודריש סנ ול השענו ,םחינה אלו
 ח"פ אמויו םש ימלשוריבו ,שאה הבכנו
 יפוי םשב ארקנ ט"ה ד"פ םירדנו ה"ה
 ינשב השעמ | ,וטק תומביבו | ,יאמיס ןב
 יאמיס ןב יסוי אבא םע ןיאב  ויהש ח"ת

 הניפסב
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 ,ןהיתושנ יבר .אישהו העבטו הניפסב
 ימלשוריבו ,יאמיס ןב ףסוי אוהש רשפאו
 (רב) אבא םשב אבומ ה"ה זט"פ םש
 ,ימיס

 .אדיסח אלס ברד הירב ףסוי בר
 הימק אמגרה םשב רימת ותוא וניצמ

 ; דע ןילוח ,:גע םיחספכ אפפ ברד
 ,: גל ןיברע

 .יאליע ברד הירב פסוי בר
 פ"מ אוהו) ישא בר רמא וכ הכוסב

 א"בטירב אבומ ןכו ישא בר הזמ השענו אבר ל"צו

 ,םדרי אמש הרזג (ףסוי בר םרג ס"קדבו ,אבר

 רמא -- אינתד אה אלא  ייבא ל"א
 ותניש רפומב יאליע ברד הירב ףסוי
 ךיברע אישרשמ בר היל ףיקתמ ,םירחאל
 היה אישרשמ ברש עוריו ,ךירצ אברע
 .אבר דימלת

 .ןהכה םסבפ ןב ףסוי
 אבומו ,םיאנתה ןמזב לודג דיסח היה

 תוחמשו ז"פר ריזנ ימלשוריב השעמ ונממ
 ססכפ ןב ףסויב השעמ ט"רומא ארפסו ,ד"פ
 הכתחו אפור סנכנו וילגרב אמינ התלעש
 ןאכ דע ינב ל"א ונב ינוחנל ארק --
 ,אצ ךליאו ןכימ יב לפטל בייח | תייה
 יחה ןמ רבא לע אמטימ םדא ןיאש
 שי רמאנ ז"ע ,םימכח ורמאו ,ויבאמ
 (כ"פעאו) רבוא קידצה ,וקדצב דבוא קירצ
 ,ומע וקדצ

 .תיחמק לש הנב ףסוי
 לאעמשי אמטנ א"פש רפוסי זמ אמויב

 שמישו ויחא ףסוי סנכנו ג"הכ תיחמק ןב
 םויב ג"הב םינב ינש ןמא התארו ויתחת

 ,דחא
 .בבשי םשב חא ול היהו

 ג"הכב ושמש םלוכו ןיחא

 .אברד הירב "ףסוי בר
 .ד תובותככ ויבאמ | ותרות לבק אוה

 - השקה ,גפ מ"בו ,הימשמ שרדש
 70 רמאו ומע ראפתה ויבאו

 השש ויה

 בה

 ן

| 
| 
| 

| 

| 
 ן

 ,ןנחוי 'רכ .תופרטב ירב ףסוי  םיכח
 וחלש ותנותח רחאש רפוסי ,גס תובותכבו

 ומע הנתהו ףסוי בר ינפל דומלל אבר
 אוה ךא ,םינש שש ןמז ךשמ םש ההשיש
 ,פכה"וי ברעב םינש 'ג ףוסל ותיבל אב
 ותארקל אציו אנמ לקשו וילע םעכ אברו
 דורטיא תרכזנ ךתנוי וא ךתנוז ל"או
 רמ אלו קיספיא רמ אל (הבירמ התואב)

 ,(תקספפמה הדועפ ולכא אלש) קיספיא

 תוכרב וניצמ ףסוי בר לצא ותויהבו
 הברד הירב ףסוי ברל ל"א ףסוי ברש : גי
 אמק אקוספב ל"א דיבע הוה יכיה ךובא
 ל"צו לפג לק תועטו) הישפנ רעצמ אק הוה
 אמק אקוספב ל"א דיבע יכיה ךיבא ,אברד הירב
 רודה לודג רבכ היה אבר יב  ,הישפנ רעצמ אק
 םע תומרפ הפישי ול היהו ובו ףסוי כר ייב

 בר ל"א : חיק תבשבו .(,אב ב"בכ םודימלת
 ,אברד ל"צ) הברד הירב ףסוי ברל ףסוי
 ,תיציצב ל"א = ריהז .יאמב ךובא  (ס"קד
 ל"ס ןאמכ ךובא ל"א :בפ ןיבוריעבו
 כו

 ויבאל רמאש : דס תומבי וניצמ םגו
 ל"או +יברכ הכלה ףסוי ברל יתלאש
 יכוחא ןיא ל"או + גב"שרכ הכלה ,ןיא
 איה אמתס !אל אבר ל"א + יב ךיחא
 לבג

 .מ .ןיטיגבו ,: הכ הציב הכלהב רכזנו
 ,ול השעי ןכ השע רשאכ פ"רל חלש
 אבר תריטפ ירהחאש ףא הארנה יפכו
 ךלמ פ"רש םיתשל אתביתמה הקלחתנ
 תרגאב ראובמכ אתירדבמופב י"בנרו שרנב

 ראשנ אברד הירב ףסוי בר לבא ,ג"שרר
 תובוהכב ותדלומ :ריעב | אזוחמב שירה

 ינפל ותריטפ רחאל התאב ותשאש ,הס
 קוספ ל"או ףסוי ברד הירב הימחנ בר
 קספ ארמח יל קוספ ,הל קספ ינוזמ יל
 ותשד אזוחמ - ינא עדוי רמאו ,הל
 :ארמח

 בר ,ח"ת םינב השלש וירחא חינהו
 ב"בכ אביבה בר ,,אמק ןילוחכ אבא
 ,: וכ תומביכ יאנאנו ,: גמק

 ףסוי
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 .ה"בברד הירב ףסו
 בה, ךקעקה/הםבו. .ןיפתב ,אבומ, .ןב

 ,ח"בבר ינב .לאומשו ףסוי ל"זו לאומש
 ןישודיק אוה רוקמה יכ הזב וגש הליחמבו
 (ףסוי בו םתפ אוה) ףסוי בר םשו ,חנ

 והגוחבשא .ח"בברר. ."הירב , .לאומש ברו
 אתא ובישהל ועדי אלו םלאשו הדוהי רמ
 ? יכנימקוא האנלפ ל"א הברר הימקל
 ול היה ח"בברש םוקמ םושב וניצמ אלו
 .ףסוי םשב ןב

 ,לאומש ברד הירב ףסוי בר
 ךא ,אפפ ברל השקה :ו םיחבז רכזנ

 היעמש ברד הירב תצבוקמ הטיש תסרג
 ,ןוכנה אוהו

 ,היעמש ברד הירב ףסוי בר

 ביתואש :אמ ןיבוריעכ פ"ר דימלת היה
 השקה :רי הרומת ,: ט תוחנמבו ,פ"רל
 ,פ"רל

 : גל תבש רקי רמאמ ונממ ונל ראשנו
 לע םיספתנ רודב םיקידרצהש ןמזב רמא
 תיב לש תקונית רודב םיקירצ ןיא ,רורה
 ,םיספתנ .ןבר

 .(אתיירבד אנת) לרבה ףסוי

 - = תפלהשב ובר. .ךמא .-.חי תוחנמב
 ילבבה ףסוי יתאצמ עומש ןב א"ר לצא
 דע רתויב וילע ביבח היהו וינפל בשוי
 ףסוי לש וינפ ובהצ -- ,יבר ל"א ,תחאל
 תועמד (ש"באר לש) ויניע  וגלז -- ילבבה
 םכילע ןיביבח ת"רש ח"ת םכירשא ,רמא
 יתבהא המ  ארקמה . וילע ארקו רתויב
 '1 לצא םג דמלש עמשמ םשו ,ךיתרות
 ,הדוהי

 גילפד אנת ןאמ ורמא ,רע תומביבו
 אינתד ילבבה ףסוי 'רד אנת ע"רד הילע
 אתפסותבו ,'וכו רמוא ילבבה ףסוי 'ר
 רסוחמ רמוא ילבבה | ףסוי 'ר ר"פ הרפ
 : בנ אמויו : גיק םיחספבו ,הלוספ הרפכ
 ףסוי .אוה לצוה שיא | ףסוי אוה אנת
 ,הרוהי ןב יסיא ךרע ןייעו ,ילבבה

 ןהכה ףפוי--ח'בברד הירב =ףסוי

 ,יאנבה ףסוו אבא

 גויפר,ירישכ-  ,ם"ר ..ןמזב ..לודג...םדא
 ןמזב היהש עודיו) ידרגה םומינבא לאשש
 ארב ךיאה םימכחל (םו"כע ימכחמ םכח מ"ר

 ,יאנבה ףסוי אבאל ול וחלש ומלוע תא 'ה
 .ותלאש לע הנעמ ובישה אוהו

 ,(תיבה ןמזב לודג םבכח) .ןהכה ףסוי

 ןהכה ףסוי ,הלח ףוס הנשמב רכזנ
 ,ונממ ולבק אלו ןמשו ןיי ירוכב איבה
 תושעל ב"בו וינב תא הלעה אוה ףא
 ,והוריזההו םילשוריב ןטק חספ

 ורמאש א"מ י"פ תואוקמ רכזנ ןכו

 הבוקנ התיה ןהכה ףסוי לש ןירמלקו
 וויי טו ץ"עו ?ןמ :ןיבוריעבו  ,הריצב
 ןריצל ובר רחא ךלהש ןהכה ףסויב השעמ

 ימלשוריב אוה ןכו ,הרות רומלל (ל"וח) =
 ףסוי לע וילע ורמא ,אכדא"ה ג"פ תוכרב
 ,ןדיצל ובר רחא אציו אמטמ היהש ןהכה
 חיה .ן"פ ריזנבו .,ם'מ לפנ .ר"ה .םשו
 ,ןהכה ףסוי ל"צו ןהכ ףפוי 'ר אתיא
 ילבבה יפויב השעמ אבומ ר"פ תוחמשבו
 ,ןדייצב יפוי 'ר לצא ל"וח אציו אמטנש
 בברתשנ יפוי 'ר לצא תביתו ס"מ אוהו
 ,:זמ ןיבוריעב ומכ ל"צו רמאמה שירמ

 התמש ןהכה ףסויב השעמ .ק םיחבובו
 אמטיל הצר אלו חספה ברעב ותשא
 ןכו ,ב"עב והואמיטו םינהכה ויחא ונמנו

 תוחמשו א"פ רומא ארפסב השעמה אבומ
 דב

 א הרעהב היפס א"ה . דוד "רפסבו

 ותשא וז וראש ל"זח ושרדש המש , רמאי
 השעמב וניאר רשאכ תרחואמ השרד איה,
 ותשאל אמטיל הצר אלש ןהכה ףסוי לש,
 "כ"עב והואמטו םינהכה | ויחא והופחדו
 תבית מימשהש ןוכתמב ריזה ןאכבו ,ל"בַע
 תומוקמה לכב שרופמכ "חפפה ברעב,
 הצר אוהש ןעיו ,חספ ברע ותשא התמש
 אל ןכל תרכב אוהש חספ ןברקה איבהל
 השע תוצמ ךא הזש ותשאל אמטיל הצר
 אממי הל רבסש רשפא רועו ,אתרירג

 רשות  \



 בקעי ןב רזעוי--ינפח ףסוי

 אמטיל םינהכה ויחא וכרצוה ןכלו ,תושר
 ,רורב הזו כ"עב ותוא

 שאר םויש םש הזה םכחה רמאי ןכו
 םוי ומכ שדוק ארקמ היעשי וארק שדוח
 אלל הז םגו גיחא היעשי ןייצמו תבשה
 ארק תבשו שדח ,ךא ביתכ יכ תמא
 ארקל ונא ןיכירצ תמאבש ומכ  ,ארקמ
 ארקנ אל לבא ,תבשב ומכ ח"רב הרותב
 ח"ר רפאנ אל םלועמו ,שווק ארקמ
 ,הכאלמב

 ,ךוראה יסוי 'ר ךרע .ינפח ףסוי

 .יבש ריקומ ףסוי

 ןכ והוארקש וילע רפוסי ,טיק תבשב
 היתונכשבו ,דואמ תבש ריקומ היהש ןעי
 לבש יארלב ל"אש דחא םו"כע רד היה
 השע המ ,הזה ףסוי דיב ףוסל ולפי ויסכנ
 הנמטו תחא תוילגרמ הנקו ויסבנ לכ רכמ
 | .היחרפא ארבמ רבע אקד ידהב ,ולש עבוכב
 ףוסל ,ארווכ העלבו םימל הלפנו אקיז
 תבש ברע רוכמל הואיבהו גדה תא ודצ
 ךא ,התונקל םדא היה אלו תושמשה ןיב
 אצמ הכתחשכו האנק אתבש ריקומ ףסוי
 ארנידד אתילע ג"יב הרכמו תוילגרמה
 ףיזיד ןאמ ל"א אבס אוהה היב עגפ אבהרד
 ,אתבש היערפ אתבש

 .אתישמ ףסוי
 בכדהס"פ ר"בב אלפנ השעמ וילע רפוסי

 ושקב (םיאנומשחה ומקש םדוק םינויה ימיב)

 סנכי ,ורמא תיבה רהל םנכיל םיאנושה
 איצויש המ לכש ל"או הלחת םהבו'םהמ
 אתישמ ףסוי סנכנו ,ומצעל חקי הנושארב
 לש וכרד ןיא ל"א  ,בהז תרונמ איצוהו
 םעפב סנכת םא ךא ,וזב שמתשהל טוידה
 זאו ,ךמצעל חקת איצותש המ זאו הינש
 סנכל :הצר אלו : רבלב- הבושת רהבמ
 אלו םינש 'ג לש םכמ והוחיטבהו ,תינש
 יהלאל יתסעבהש יד אל ,רמאו וילע לבק
 ושעו +תינש םעפ ונסיעבאש אלא א"פ
 לש רמחב והונתנו םילודנ | ןירוסי ול
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 שדיק אוה ךא ,וב ןירסנמ ויהו םישרח
 יהי ,יארובל יתסעבהש יוא חווצו ש"ש
 ובל ורפז

 ,ינודיצ ףסוי בר
 ינודיצ 'ףסוי בר ינת ומ תובותכ רב

 ןיסחויבו ,יאחוי ןב ןועמש 'ר (אתיירב) יב
 ורוקמו קחצי רב נ"ר ןמזב היהש איבמ

 ףסוי בר ינת ןכו יב"נרא םש ורמאש ןעי
 יר ךרע ןייעו /הוב ננה הכב ו ונוהיש

 ,אינדויצ יסוי

 .האנימק ףסוי
 היהש .,י המדקהב תישארב רהוב

 השענו םילחש רפכב רייגיאו ףיסוליפ
 ,לורג תת

 ,אבשיר פסו
 אבשיר ףסוי יבל עלקיא יול ,לק תבשב

 אל ,אבלחב אתווטד אשיר היל ובירק
 ל"א יברד הימקל (יול) אתא יכ לכא
 'רד הירתא ל"א ?והניתמשת אל יאמא
 .דנ ןילוחבו ,'וכו הוה .אריתב ןב הרוהו
 תא) אישנ אדיגב וחמ אבשיר ףסוי יבד
 ןב י"רד הימקל ותא ילטקו (המהבה
 ,'וכו אריתב

 .אדיש ףסוי
 ןיבוריעב הברו אדסח בר ןמזב היה

 םיחספבו ,(תבש רטנימ אלד םש י"שרפו) ,גמ

 ,אדיש ףסוי יל רמא ףסוי בר רמא ,יק
 עמשמו ,אדיש ףסוי יל רמא אפפ בר רמא
 .םימי ךיראהש

 ,יאתפוד ךרע .ןותמ רב יאתסוי

 .(זהבי"פ ,א םימיה ירבד ,רזעוי) ,רזעוי

 א"פ תובא הדירצ שיא רזעוי ןב יסוו
 המ

 .הריבה קרוא רעו

 היה | בי"מ ב"פ הלרע הנשמב רבזנ
 ג"ר תא יתלאש רמאו ש"ב ידימלתמ
 .'וכו חרזמה רעשב רמוע ןקזה

 רי תומש רהו רכונ בקע ב שה

 בר
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 .(הדוהי בר ינא) ,לאקזחי בר
 ןמזב = םישעמ לעבו | רודה לודג היה

 לארשי ילודנ | םינב ינשל הכזו ,לאומש
 הרותב לודג היה ןורחאהו ,הדוהי ברו ימר
 בר הל ינתמ .בל ןישודיק שרופמכ ויבאמ
 -- ןילקסנב ןיפרשנה הירב ימרל לאקזחי
 היינתית אל !אבא הירב הדוהי בר ל"א
 וניאש ל"א הדוהי ברד ובר לאומשו  ,יכה
 ,הז ןושלב ויבאל ןכ רמול יאשר
 דע כ"כ לודג היה ילאקזחי ברש ,גל םש
 הימקמ םיאק ימנ  לאומש רמ | וליפאד
 ברל ריהזה ןכלו "הוה השעמ לעבד ןעי
 אוהש ףא ויבא הימקמ | םוקיש הדוהי

 ימלשוריב וניצמו ,הרותב ונממ | לודנ

 ג"ה אית :תינעתוי ! בהם מ"פ . תוכרב

 תדירי לע ךרבמ אבא לאקזחי רב י"רא
 םמורתיו ךרבתיו שדקתיו לדגתי םימשנ
 תאש הפטו הפמ לכ לע ונכלמ ךמש
 ,ונל דירומ

 לאקזחי בר ינת ,אי תוכרב רכזנ ןכו
 ,'ובו השע ש"ב יירברכ השע

. 

 לאהיבה"
 ,הדוהי ךלמ טפשוהי ןב לאיהי)

 .(בדא"בפ 'ב םימוה ירבד

 ארסח בר ,הדוהי בר ןמזב לודג םדא
 בר ןישבכמ יאמ ורמאש ,י ק"ומב נ"רו
 רמא לאיחי ברו ,איחיר רקנמ רמא הדוהו
 אדסח בר רמא :אל ןיבוריעבו ,אניע תב
 הינימ לבקמ אל אמלדו | ,האורו דמועב
 השוע חילש הקזח לאיחי בר רמא
 ,הקזח ןיא הרות לשב נ"רא ,היתוחילש

 ילחא פר .רמא | בי :ןובוריע  רכזנ ןכו
 :חכ םשו ,העברא דע לאיחי בר אמיתיאו
 ןיפרעמ | .היבומ הב היקלח בר: \רמא
 אלמכ לאיחי בר רמא המכו -- אילקב
 ,םעממ לפס הפכ רמא | .זע םשו ,ריה
 אלש דבלבו לאיחי בר ינת :די הציבו
 רב הבר רמא .זמ אמויבו ,הרושב ונשעי
 ,הלוחל הפי ןסרע לאיחי ר"א ןתנוי

 :יברע ןייע \ ,םפשו רבי םירמב .םסש,

 | ורמאו

 רמיי בר--לאקזחי בר

 :אבו /דרע .אב"י

 ,יעלא 'ר ךרע | .יליי

| 

 בר ןמזב היה הזה לודגה ארומאה
 אנהכ ברמ דחיב םתרות ולבקו ישא
 רמיי בר ל"א .אעק ב"בכ (ארהנ םופב)

 ו א כר ל"א -- אנה "ברל
 איבה ל"א ,אנהכ ברל ביתיא ,טנ ז"עבו
 ןושלהו ,אנימאק הלחתכל אנא ? תרמאק
 ,ובר םע דימלתכ אוה הזה

 תועובשכ רמימא ינפל ותוא וניצמ ןכו
 ארטוז רמל אתודהס עַדי רמיי בר :ל
 והלוכל והניבתוא רמימאד הימקל אתא
 אלוע רמאהו רמימאל ישא בר ל"א
 ותבישי ישא בר דסישכ כ"חאו ,'וכו

 חקלו :ותבישיב רמיי בר בשי  הלודגה
 ,מס תובותככ ם"שה רודיסב לודג קלח
 החכשא התעמ אלא ישא ברל השקהש
 ינהמ אתיב חוור אנא ל"א -- האיצמ
 ישא בר רכזנ אל תמאבו ,אנימאק יסכנ
 היה הז ךא ,םולכ רמא אלו םדוקמ
 רודיסב וקסעו | רודה ילודג לכ ובשישכ
 ורדיסו םהבש שירה היה ישא ברו ס"שה
 חשב נפה 'רו ןנחוי 'רר ןיר זא

 ןכלו ,ישא בר פ"ע ןירה קספנו ,אתיב
 ובישה ישא ברו  ,רמיי בר ול השקה
 ברל השקה ,רצ םש ןכו ,ןכו ןכ ותנוכש
 ןיטיג ןכו .'וכו םוי לכב םישעמ אהו ישא
 ן: אטימלב הק: ,בס ק"ב :, .ןישוריק ,,זע
 ישא ב%ל רמא .אמ תועובשבו ,,טכ ב"ב
 ? אשניאד אמילג חלשמ ןנברמ אברוצ
 ןניקקרזמ אל (רמאו וב רזח ישא כר) אלא

 57הנעש חמיו בר .י"עו >,הינודל היל
 ןכו .אנירל תיתימאה ותנוכ שריפו ישא
 ל"א -- .יכה יא ישא ברל רמא :גס ו"ע
 .'וכו .ינת

 ישא בר םוקמב היה הארנה יפכו
 רמיי בר !המק תבשכ הארוה הרומ
 הילע ירק רוכבל דע יפמ רע רשכא
 אתכלה ב"פעאו) ארכוב ארש רמיי ,רמירמ

 ברכ



 ןמחנ בר תשא אתקי--ללה ברד הירב רמיי בר

 אתרמיא איהה | ,אנ ןילוחבו | ,(רמוי ברכ
 רמיי .בםר"'רמא \--- אביבח מרט +

 אניבר הל ףיקתמ ,היטקנ אנורגיש יאה
 אתמב ישא בר םע דימת היה אניברש עודיו)

 כ"א ישא בר םדוק רטפנ אניברוש עודיו איפחמ

 והוחבשא :ההוקרב . (ושא .בר . "יהב ה הוה

 .רמיי ברכ אתכלה ה"פאו אניברכ
 ירחאש רמאי ד"פ ג"ח ג"שרד תרגאבו

 | בר ךלמ ,חלשת תנשב ישא בר תריטפ
 לפנ תמאבו ,גמשת תנשב ביכשו רמי"
 רמירמ ל"צו םירקיה וירבדב רפוס תועט
 ש"רהו ר"בארהב אבומ ןכו רמיי בר תחת
 יתראב רשאכו  תותירכה רפסב  ןוניקמ
 ,ם"שב תומוקמ המכמ חרכומ ןב יב וכרעב

 רמאי 448 רצ ב"ח לארשי ימי ירבדבו
 ףולא ארוס תבישי הרחב ישא אנבר רחא
 (רמירמ | םגו) רמיי רמ וא רמימא תא הל
 אוה .רמיי רמש רמאי 446 דצ םש ןכו
 ,תושרופמ תורמג דגנ אוה הליחמבו ,רמימא
 םימכח השלש המה תמאבש
 תועובשב שרופמש ליעל ונאבה רשאכו
 ריהסהל רמימא ינפל אב רמיי ברש :ל
 ישא ברו שירה היה רמימאו ,ארטוז רמל
 :המק תבש שרופמ ןכו | ,וינפל בשו
 ארש רמי ,רמיי ברד הילע ירק רמירמש
 רמירמ ל"א שרופמ ,ק םיחספבו ,ארכוב
 = עלקיא אנא ארטוז רמל רמיי בר אמיתיאו
 ,ימא ברד הירב סחנפ ברד אקריפל

 בר רחא םימי ךידאה = רמיי בר ה
 רמו רמי בר תקולחמ ,טנ ןיטיגב ישא
 הימקל והורדשו והוכפא  ,ישא בר רב
 ישא בר וא היה  םאו = ,ופו 3
 ,ישא ברל ןילאוש ויה ס"לב םייחב

 אשנש ךא וניצמ םיטרפה ויתורוקמ
 ןילוחכ הליבשב תונתמ לכאו תנהב השא
 ,בלק

 .ללה ברד הירב רמי בש
 ,וירבד לע בישמ אברו ,ט םיחבז רכזנ

 ,ושה ירפ רשש

 השונ היהש רפוסי +רדפו תובופמ

 דחא אלו
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 לוא | ,אברא חינהו תמו ארבג אוההמ
 סופתיש וחולשל רמאו ושח רב רמוי

 (הילשהב) וב ועגפ  ,ובוח ליבשב אבראה
 אלש ל"א עשוהי ברד הירב ה"רו פ"ר
 םוקמב ח"עבל ספות אוהש ינפמ הנק
 ,םירחאל בחש

 ;יבזיש הב :רמ? בר

 ;ארטוז רמל השקה :גנ תוכרב רכזנ

 ,אימלש רב רמיי בר
 רמאש גס .ב"בב  ייבאד ודיטלת היה

 ןילוחבו ,ייבאד הינימ יל אשרפימ ידידל
 ייבאד הימשמ רמא | ,ייבאמ לאש :זק
 הבופ גר, קמ ו נק כ תבשב

 < ב.יהטוס הל
 בותואש מ. ם"בב אברט לבה בו

 :אל תוחנמבו ,היל רדהא אל אברו אברל
 אנניח רב ןיבר רמאד אה פ"רל חלש
 ימ ארטוז רמל רמא :גנ תוכרבו ,'ובו
 רמ אוהש רשפאו | ,'וכו יכה ל"ר רמא
 אבר רמא :י תובותכ רכזנו ,הבר ארטוז
 אימלש רב רמיי בר אמיתיאו לאעמשי רב
 ,'וכו ארק יאמ

 .אתפידמ רמי בר

 ישא בר םע קלוח :ומק תבש רכזנ
 ,הנושארל רכזנו

 בס המ םר

 ברד הימק ותוא .וניצמ :1 ןיבוריעב
 תובותכבו ,(אבס אביי בר סרזג י"שרו) אדסח

 יעבתו אבר .ל"א כ כר עב מ
 כוהל

 ,יסוי 'ר ךרע ךרע .אסיי

 .ןמחנ בר תשא אתלי
 ךואמ בורקש "נ"י הרעב הנחה בו ךבכ

 הובא רב הבר תב החיה איהש רמול
 תרגאב ראובמכ םיאישנה תיבמ היה אוהו
 רימלתי  "ר -האשכו ג"פ" "בח = 27שה
 ,היבא

 ג"ר האשנש חכומ גי"סס אריו תותלאשבו)

 התיהשכ
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 רודיס ףופ היה ואו םינושארה םוארומאה | שוריפב ש"יעו ,השורג וא  הנמלא  התיהשכ
 האישנ י"רו  ,הנשמה ישרפמ תותיירבה ; .(ב"יצנה ןואגה וניבר

 י

 תומבי"לניטמש הזו : ,ןוררהנפה שיר היה | תיכרבכ  ,פ שב םיסעפ המכ .הרכונו
 היל החלשו אלוע לע הסעבש :אנ
 הרבתו ימלכ יטוטרמסמו ילימ ירודהממ

 ,ארמחד ינד האמ 'ד ןא
 ברל האופר התשעש :גס ןיטיגבו

 ,אדיסח םרמע
 נ"רל הדוהי בר אבשכ :ע ןישודיקבו

 ךיוושינ אלר הירגת היל ירש היל החלש
 ,ה"ע ראשב

 לב ירבמ | הל ,קלאש , מל ןילוהבו
 ,'וכו אנמחר ןל רפאד

 ח"בברל אמר .האיבהש :כ הדנבו
 ברד הירב קחצי 'רל אתייא הל ימיטו
 .הל .רהיטו הרוהי

 .(הגו) ,יאני יבר

 םוקמ םושב וניצמ אלש פ"עא הנה
 םוש ילב לבא | ,יאני 'ר םע יבר רברש
 רמאש המב ם"במרה םע קדצה קפס
 היה יאני 'רש הקזחה דיל ותמדקהב
 היהש הנוכהו  ,שודקה וניבר לש ר"ּבב
 תבש ,:דמ תוכרב וניצמדכו  ,וירימלתמ
 ביה נ'פ קומה | ניק ;ךפ .ב"ב וטל
 יר "ה. ט"פיקב ם ייבייחי+ניפג .ןושוריק

 ,יבר רמא יאני
 ןידה | אייח 'רמ לבקש | וניצמ ןכו

 תומביכ םלועל אב אלש רבד הנקמ םדאש
 ,הירב האני הו ואני .ךכ בר ררמאש ,גצ

 היה תמאב יכ 'ודימלת היה ברש אלו
 קהבומה ודימלת היהו | הינימ שישק בר
 יאני 'ףמ לבק ברש תמאה ךא | ,יברד
 ,ה"רמ ילבש אני "רש המ הזה = ןידח
 רמאש דע אייח 'ר יניעב כ"כ לודג היהו
 הררש גיהנהל תא דיתע ז"פר יאמר וילע
 יאני 'ר ורמא :ול ז"עבו ,לארשי לע
 תצק עמשמ םרמע ןב ןתנוו 'ר לצא
 ,ונממ םג לבקש הומ

 'ר רוד ימכח לכ ויה  םילודנה וירבח
 רוד ולחתוה זאש ןושארה האישנ הדוהי

 הרופחב יאני = ר"אשה ,ז :הרומת : ,:םצ

 םימי  ךיראה יאני 'ר לבא | ,ורמגו ונמנ
 אסכ לע הלעשב עיגהש דע םהירחא
 רבכ זאו ינשה האישנ הדוהי 'ר תואישנה
 רשאכו םינשל תואישנה רובכ הקלחתנ
 ,ןמקל .ראבנ

 ןיקלוח (היקזחו הדוהי) אייח 'ר | ינב
 ,כ ןילוחבו ,,וכ תוחנמ ,,וט םיחבזכ ומע
 תא ןיבורה ולבקי  םהילע יאני 'ר רמא
 ,ןתבושת

 ומע קלוח | (אייח 'רד ודימלת) | אריעז
 : מ יתוחנמ

 ,גס מ"בכ האישנ הדוהי 'ר םע קלוח ןכו
 ימלשוריכ | וריבח היה ןתנוי 'ר | ןכו

 אתא יבתי ווה םהינשש ז"ה א"פ ןישודיק
 "ל"א ןתנוי 'רד יולגיר קשנו שנ. רב רח
 כיאה

 ותוא וניצמ אל אנינח 'ר םע לבא
 הדגאב וניצמ אברראו ,דחיב םוקמ םושב
 הבישיב בשוי יאני 'רש ורמאש :הפ מ"ב
 אנינח 'ר יכ ןעי ,אנינח 'ר לצא הלעמ לש
 ראובמכ הינימ שישק הברה תמאב היה
 ,וברעב

 וורו כח, ךלורכ . .אב .הגהו
 ,יאני 'ר דימלתל אנינח 'ר תא השעו
 תא םדוקמ השע וירבד תא קוחל ידכו
 'רד. ודימלת תמאב היהש) ארק אנינח 'ר

 הזבו | ,אנינח 'ר םתסל | (יאני 'רו אנינח
 םש רמאיו יאני 'ר דובכ תא ליפשה
 אנינח 'רב סלקתמ ובל לרוגב יאני 'רש,
 ותא ורבדבש דבל אלו ותרותב לולזו,
 לוו רהטנ זוָבו  הואגב .רבד .הפל הפו
 ול /תוסרב ארבל ךארק ארק / קוב,
 םנש אלא --- .,ונ תובותכ ,,מ תומביו
 וה שר תא ב היה | וידימלה . דג
 ,םהל רומאב הכלהב ותמכחב יפוד ןתנו,
 ימלשורי ארקו אצ אנינח 'רל ורמאו ואצ,

 םיאלכ
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 :ל תבש וגס בל ;ט  תוכרבכ לאני | בודסו :,ב"הז"פ תבש  ט )
 ,((אמק ,ולק  :בק .,גיק :הפ :?זע %בנ | 'ר.ידגנ תרתופמ הנוכבי לכ. .דואמ פחה
 .בע םיחספ ,:הצ .בפ :זע :זי ןיבוריע | -- יבר תנשמב םיקברה ותעייסו אנינחו,
 וי ק"ומ | ,,אכ הליגמ \,הס" אמוי :וטק | לכו | ,ל"כע ,'וכו ורמאמב יאני .'ר. ןנובו
 םמצעב המה ,ןייצש וינויצ .לכו . וירבד
 שרופמ ירהש ,וינפ לע .תוחפממו תואב
 6 אנינח 'ר . .אוהש תומביבו תוכרבב
 וקוניתל .רמלמ היהש שרופמ וילעש
 אבומ רמאמה ךאו ,ןכ ארקנ ןכלו ארקמ |

 ןכו ."ארק , .תבית . רסח = םשו .,תובותכב
 לע יאקש שרופמ איבהש םש ימלשוריב
 עדי ומצעב םכחהש רורבו ,ארק ח"ר
 ךוא יכ אוה תמא אלל בתכש המ לכש
 ימ אנינח 'ר לע רמולו תועטל | לוכו
 בשי רשאו יברד קהבומה ודימלת היהש
 הוה םכחה תעד יפלו יבר רחא שירב
 יפל רשאו ,יבר רחא אתביתמ שיר היה
 'רש ,יבר רחא םינש עשת ךא יח ותעד
 ולאכ םירבד וילע רמולו זינפ זיעי יאני
 ךאו ,ארקמ לצא ךל הכלה לצא ךל המ
 רובכ ליפשהל הזה... .םכחה תנו קהג
 ,ל"ז ונרואמ

 םיבר םיסכנ ול ויהו רשועב וכרב '
 'ר ,ז"רל אבר ל"אש ,די ב"בכ םיסדרפו
 אמלד ל"א ,ימרב האמ 'ד עטנ יאנו
 יאני ''ר בי. .ק"ומו : : ,םיתשי ידגנב וםיהש
 מה"וחב הינמז אטמד אסידרפ היל הוה
 והייסדרפל ע"וכ הויהש הנשל | ,היפטק

 היסידרפל יאני 'ר  הירקפא מה"וח
 ,אתש | אוהה

 ךלה ויתובר ורטפנשכ הארנה יפכו
 ,הלודג הבישי המש רסיו ארבכע ריעל ול
 תבישיש ב"ח רה"ודב ןואגה רביד בטיהו
 תויהב יכ דחוימ ןויבצ הל היה יאני 'ר

 הכרב וירחא חינה גלפומ רישע יאני 'ר
 םיסנרפתמ ויה ושרדמ תיב ידימלת לכש
 םתדובעב קלח וחקל םגו ב"ב םע רחי םייחו
 הארוהו הרות האצי םשמו הרשבו תיבב
 אתביתמהו ,י"אב תותביתמה ימי .ףוס רע

 'ר יבד ירמא םשב ומש לע תארקנ התיה

 ו גיק :דק תומבי ,,ה הניגח ,:חכ הכוס
 ןימיג ,,חכ םירדנ = ,,גפ :,חע ",ומ/ תובותכ

 ,םיק .,בצ " קב ,.ניוושור יב ד
 מנ ב"כ ה ,,מיק.'+ הק הסנה נק הע כוש

 :אנ המ טי זק "א הצי ךירההנפ ה

 הרי"  תולובב < דע לימומב שמ
 קורשעמ < ";חנ "+ דמ הדפ " ,,ומ" הליעמ
 ,א"ה ב"פ

 יאני 'ר תיבד םשב הרכזנ ימלשוריבו
 ח"פ א"ה א"פ תבש ,א"ה ו"פ תוכרבכ
 רה 3 ח"פ- 'א"ה נב. | ןובוריע ה שה
 ב"ב וה י"פ מ"ב ,ר"ה א"פ ןישודיק

 אלה פד "ה וח'ב

 יאני 'ר אהו ורמאש ,ל ז"ע שרופמו
 ף'ה.  ח"פ -ןיבוריעבו:' ' ,יררבבעב7בא הוה
 ימא 'רו יסא 'ר (אבַא רב) אייח 'ר ורמא
 יאני 'ר תיבדמ ןועמשו ירבכעל ןוקלס
 ר"א | ,ומ אמוי וניצמ ןכו = ,י"רכ הכלה
 תיעיבשו = ,יאני 'ר יבד דח םושמ ןנחוי

 'ר תיבד ןיליאל ןנחוי 'ר ירוה ו"ה ח"פ
 יריפיופקי יאניה'ר בדי בס עבו לא

 תואי ל"א י"רל ל"או ותא -- תיעיבש
 א"ר ירוה ר"ה א"פ ןישודיקבו .,ןידבע ןה
 םירבעה ןמ תובגל יאני 'ר תיבד ןיליאל
 םושמ ארז 'ר = + זמ יתבשבו יי ,תוע קה

 הלה אפ ::האפבו <:ןיאנו טל הבד עהה
 רמא איישומע קחצי 'ר א"ה ג"פ ןיבוריע

 תוכרבו < ;יאנו יה: תיבָד יםשכ :ן"רמ מקס

 ,י"רד תיב םע אגוז לאילמג ר"ה ו"פ

 ינפ ןב יהףוהי "ר "ג"הס מ"פ תורו
 ר"א אלה ר"כ תוכרבו יירד תבל בע
 יאני 'ר תיבד ןיליא יבג ז"ר חלש הנוו
 ר"א א"ה ח"פ תבשבו ,'וכו היל ןירמאו
 לכמו ,יאני 'ר תיבד הל אנא םיכח הנוו
 ויה "ואנו ח- תובש רוריבב !ןיאורי'רנא הז
 .,לארשיב הרות יציברמ תורוד המכ

 "אוב פול
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 'ר םוקמש רמאי ימלשוריה אובמבו
 תוייאר "ב ז"ע איבמו ירופיצב היה יאני
 יתיאר ינא ןנחוי ר"אש ו"ה ר"פ תוכרבמ
 לש קושב ללפתמו דמוע יאני 'ר תא
 יאני ר"א י"ה א"פ תובותכבו | ,ןירופיצ
 ודובכמ הליחמבו | ,לעב ןירופצבש וכוה
 'ר יאק םשש ארמגה םשפב גגשש םרה
 יסוי 'ר  םש רמאש הנשמה לע | יאני

 םא נ"בירא הסנאנו -- תקוניהב השעמ
 :די .ארמנב 'םש = ז"ע יורמאו | ,'וכו בור

 היה ירופיצ לש תונרקב בר רמא י"רא
 וכות יאני ר"א אליא ר"א ז"עו השעמ
 'ר ירבד | ושריפ םלוכו ,לעב ןירופיצבש
 ךייש הז המ לבא עוריכ ירופיצב היהש יסוי
 ,יאני 'רל

 קפס םוש ילב תוכרבמ איבמש המו
 הלודגה ותבישי יאני 'ר דסישכ םג םא
 תיבל םיקרפל אב אל םאה ארבכעב
 םלוכ ויהש ? האישנ הדוהי 'רל | דעוה
 היה אוהש ליעל ונאבה רשאכו  ,ירופיצב
 ,םתרובחמ

 םג רמאי 4ַמ דצ ג"ח ד"וד רפסבו
 ץיברה אוה םג יבר דימלת יאני 'ר,, אוה
 רובכה לכיפע" ,ירופיצבי איהה תעב:הרות
 וניע ריסהל לדח אל וברל ןתנ רשא
 ימלשורי) הילע קולחלו םימעפל ותנשממ"
 א"ה ה"פו א"ה ד"פ אמוי ,ה"ה א"פ םיחספ,

 יבר השעש המ ובלב בשחו | (מ'כבו,
 המלו יתמכחב ינא םג השעא ותמכחב,

 תבש ימלשורי) ותנשמ ינפמ יתעד לטבא,,
 .ל"בע כי םשולכ בוכה ב(

 הרות  .ץיברהש בתכש | \המ הנחה
 תועמ אוהש ליעל ונראב רבכ ירופיצב
 תנשמ לע קלוחש איבמש המ לבא ,רומג
 ,לודג תועט הז ,םיברה וינויצ איבמו יבר
 אל יברש ומצעב םכחה ערי אל םאהו
 לכ תרובחב ךאו הנשמה ומצעב רביח
 הנשמהב שדיח אל םגו רודה ימכחו ישאר
 הלעי ךיאו ,הרדיפ ךאו ותרבסמ המואמ
 ןטקה יאני 'ר אביש םכח םוש תער לע

 יאני יבר

 ארומאל ךא בשחנ רשאו וידימלתבש
 אל ןיידע ה"ב הנהו ? הנשמה לע קולחל
 ימלשוריה לארשי להק ךותמ | הדבאנ
 ,וינויצה לכ יזחינו רפס יתינו

 דועו ,ה"מ א"פ הנשמה ןושל הז הנהו
 תולוספ הדותבש תולח יתש הדוהי 'ר רמא
 :גי ארמגב םשו | ,'וכו גנ לע תוחנומו
 יאמאו ויה תורישכ ורמא יאני 'ר םושמ

 םחשנ אלש תולוספ (הנשמב) והל ורק
 ןושלה םש ימלשוריבו | ,חבזה  ןהילע
 יאמ םושמ ויה תורישכ ומשב ל"בשרא
 ,חבזה ןהילע תוהשל אלש | ןלפסופ אוה
 יאני 'רש םכחה רמאי וזכ םיניע ןורועבו
 א"ה ד"פ אמויבו .,יבר תנשמ לע קלוח
 רמא היקזח ,והמ רזב ךוליה םש ורמא
 אתינתמ ,לוספ רמא | יאני 'ר  ,רשכ
 רתפית ינשמו -- יאני 'ר לע | אנילפ
 אל םאהו | ,םינפ יפלב לאמש התיהש
 ,וירבדל היאר הזמ איבהל ול אוה הפרח
 רמול ם"שה ךרד ןכש ול עודי ןיא םאה
 כ"חאו פ"ופ לע יגילפ ןתינתמ אמיל
 לע א"ה ג"פ תומבי  וניצמ ןכו ,ץרתמ
 בוי ןיוילע א"ה :ג"פ .ה"רבו ,לאומש
 לע א"ה ג'פ תועובשו ,בר לע ו"ה ה"פ
 לע ורמאש רימת וניצמ ילבבב ןכו ,ה"ר
 ,[ןיצרתמ כ"חאו הנשממ ש"ת ארומא ירבד
 תנקפמכ :די םיחבזב ןידה קספנ שוריפבו
 תומוקמה היאו ,רזב ךוליה ןידב יאני 'ר
 ףא ונל הארי "מ"כבו, םכחה בתוכש
 ?ךחא םוקמ

 יה כ'פ'"תכשמ איבמש המ  ןכו
 תיתלוחה תא ןירוש ןיא םש ורמאש
 יאני 'ר םשב י"ר רמא ז"עו ,ןירשופב
 ןנחוי 'ר ול השקהו ,רוסא ןנוצב וליפא
 ,ןירשופב אלא ונש אל | (הנשמב) אלהו
 ץוריתה שרופמו +ונעגי םנח לע אלא ל"א
 המ כ"א ל"אש ,מק תבש ילבבב רתוי
 אינתר איה האדיחי ןתינתמ +ךלו יל ןיב
 יוי -'ר ,ןנוצב אלו ןימחב אל ןירוש ןוא
 םאהו ,רתומ ןנוצב רוסא ןימחב רמוא

 ןיא



 1 יאנה בר

 קספמ יאני 'ר הטנ ןכלש שרופמ ןיא
 תשרופמ הלבק ודיב היהש ןעי הנשמה
 אנתכ הכלה ןיאו איה האדיחי הנשמהש
 םיספחו יסוי .'ר  ירבד - .םהש..ןעו /ינתמה
 ןכ תמאבו ,םימכחכ הכלהו וילע ןיקלוח
 שממ וניצמ אל םאהו | ,ם"במרה קספ
 תומביכ ומצעב יבר לע םג הזה ןושלה
 םירומא וללה םירבדה ןיא יבר רמאש :בנ
 רחא שי א"בח לבא -- ע"ר ירבדל אלא
 ,ע"רכ הנשמב יבר םתס כ"פעאו ,הצילח
 ח"רבירל | ןנחוי ר"אש | ,חכ תומבי ןכו
 ז"פ ןילוח ןכו ,ןאנש ימ עדוי יניא .תויחא
 ןתונב םידיגב שיש הנשמ םתס | ד"מ
 אנינח 'ר קספ :םצ םש ארמגבו םעט
 רמאי הזה םכחהו) ,םעט ןתונב םידינב ןיאש

 (יבר תנשמ לע קלח אל אנינח 'ר ךאש | וילע
 ןיב :בכ םיחספב אתגולפ שיש ןעי הזו
 הנשמהו ש"רכ קספ ח"רו ,ש"רו הדוהי 'ר
 הכוס ןכו | ,הדוהי 'רד אבילא יבר םתס
 האדיחי | ןיתינתמ ףסוי בר רמאש :מי
 ל"אש ,ומק ב"ב ןכו  ,אתיירבכ קסופו
 יניא ונתנשמ ןנחוי 'רל ש"רב הדוהי 'ר
 ,(רקיע הניאד ם"בשרה 'יפו) האנש ימ עדוי
 הזו .ןכ נ"רל ה"ר ל"אש :אמק םש ןכו
 הרותש םשבש "בר יב  רבילבל וש
 ידעלב התנוכ ןיבהל לכונ אל  בתבבש

 הכלה קוספל לכונ אל
 ,ארמגבש אירטו ילקשה ידעלב הנשמהמ
 הנשמה שרפל ךיא הנמאנה םתלבק יפכו
 ,אתיירבה וא

 ךרובמה יאני רו = האלה : .רמאו בו
 ורשעב ,וימומ לכ םע רישע היה ,רשועב,,
 ףא ויריבח לע אשנתמ היהו ובל הבגו,
 תבש ורוד ינב לכ וילע .םיקלוח םא,
 ,םש ילבבו ד"ה ג"פ הדנ ימלשורי הס,
 ארמגה ןושל הז יכ ויתומולח הארנ הנהו
 תא רהטל ושקב יאני 'ר ימיב :הכ הדנ
 יאני 'ר ל"א םינפ תרוצ ול ןיאש לדנסה
 ארמגה ךירפו = ,תודלוה תא םתרהיט
 ןנחוי 'ר ינשמו -- וניתובר םושמ אינתהו

 ,וז הנשמ תנשנ אינוחנ 'ר לש ותודעמ
 חווצ יאני 'ר הרצקב אב םש ימלשוריבו
 ןומיס 'ר רמא | ,תודלויה תא םתרהיט
 ,'וכו אינוחנ 'ר לש ותודעמ ל"ביר םשב
 'ר םע קדצהש ךופיהל שממ אוה כ"או
 ןכלו | ,איה .האריחי אתיירבה יכ | יאנו
 .הס תבשבו  ,יאני 'רכ אוה ןידה תמאב
 תילמרכל (וינזאבש ךומב) והב קיפנ יאני 'ר
 רשאכ קפס ילב הז ,וירבח וילע ןיקולחו
 יבל והב קיפנ היה ןנחוי 'רש םש ורמא
 י"שר שרפמו ,וירבח וילע ןיקולחו אשרדמ
 תאוצ ול התיהו ןקנ היה ןנחוי 'רש ןעי
 יאני 'רב היה  ם"לב ןכו ,הבורמ ןזואה
 תאצל ומצעל ריתה ןכלו לודג ןקז היהש
 תאצל ול רשפא היה אלש תילמרכל הזב
 ןכ ריתהו .הרוהש אל לבא . ,ךומ .ילב
 ןייעו ,הזל ךרוצ ןיאש ימל  םירחאל
 ,הה"ר ו"פ תבש ימלשורי

 רשא שיאה היה אוה, האלה רמאי ןכו
 וערזו ואצ םיברב זירכהל ובל ואלמ,,
 תיעיבש ימלשורי אנונרא םושמ תיעיבשב,,
 ובל תש אלו = ,וכ ןירדהנס ילבבו ר"פר,
 ימצע תבוטל ורמאי ןפ -- ושפנל רמאל,
 האסה אלימ הזב .ל"כע ,ןכ השוע ינא,
 ןנבר יכלמ ינפ ראות תא רפעב רפעל
 | ,םנח ילע

 שרופמש המ הזה םכחה חכש םאה
 יטמד אסידרפ ול היה יאני 'רש ,בי ק"ומ
 שרופמה ןידב) היפטק מה וחב . הטמ]

 הנשל (תושעל דעומב רתומ דבאנה רבדש
 המ | ,מה"וחל והייפדררפל ע"וכ הויהש
 אוההר היסידרפל הירקפא יאני 'ר השע
 אלו ומצעל ריתהש ורמאי אלש ידב) אתש
 .כ  ב"ב אבומה השעמה ןכו (םורחאל
 םאה ,'וכו ר"הרל הטונה ןליא ול היהש
 תראפת רקי תא הזב ןיאור ונא ןיא
 ,הוה םכחה ירבדמ ךופיהל שממ ושפנ
 תיעיבשב עורזל ריתהל הרוהש המו
 הנושארב ה"ה ג"פ ןירדהנפב שרופמ
 יאני 'ר ירוה תסנוא תוכלמה התיהשכ

 ויהיש
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 ,תיעיבשב הנושאר השירח ןישרוח ויהיש

 * הרותה חכ לכב לדתשה רשא זי"ע םאה

 לעמ | ינועה לקהל רודה .ילודגל הנתנש
 היהש טרפבו רשפאד המ לכב .םעה
 ,וכ ןירדהנס 'סותב שרופמכ שפנ חוקפ
 םהל ןיאש םירבד וילע רמאנ םאה
 ? רחש

 ךא יתימא םכהכ גהנ אל הזה םכחהו
 רימחה וניתוברמ דחאש אצמש מ"כב
 הזה שיאה | לוקב וילע ןתנ רבד הזיאב
 שממ אצמשכ התעו ,אב רימחהל י ךא
 וילע לילעה זא ליקה דחאש | ךופיהל
 ךא -ומל לפכ םכרה הזו תרחא ךרדב
 םעה יניעב | ונירואמ דובכ ליפשהל קרו
 ,אוה םשפנב יכ ועדי אלו

 ותבישי רסישב יאני 'ר ,וננינעל רוזחנו
 ,םידימלתה ילודג לכ וילא וצבקתה הלודגה
 שרופמכ קהבומה ודימלת היהש ןנחוי 'רב
 יאני 'רש .ה"הס ט"פ תובותכ :זלק ןילוח
 תבשכ+יאני "המ יה עבו (י"רדויובר:יהיה

 בו עיד[ בלש כט הריק

 אל" פר :ןןנחוז ץריול"א 6בצ :תומביבו
 יאלרד ואל יא ל"א וז איה וניתנשמ
 ? היתות אתינגרמ תחכשמ ימ אפסח ךל

 3. .תוחוולורנ .רעצ- "האי. גרל, "עבו
 ,יאני 'ר לצא ןנחוי 'רו -- יפא 'ר לצא
 'רל לאש ןנחוי 'ר . א"הס ג"פ תוכרבו
 (ןועמש ל"צ) לאומש 'רד היסרע ימוק יאני
 יתיאר ינא י"רא :ל תוכרבו ,קדצוי ןב
 .'וכו ילצד יאני 'ר תא

 ןישודיק :םל תבשכ יאני ר"א י"ר
 אפ, תומוחת (ה4977-ב7ב המק .ק"ב/ מ

 יהי ניפ איפר, .הגינח., ,א"ה ,..תיפ בה
 הק טופ כ"ב .. היה וו ם ינ

 'רמ י"ר יעבש | וניצמ ,מק תבשבו

 ילןיב .המ | בא :יאני "הל"; --- ואני
 ,בבל לדוגמ ש"וח ול בישהש אלו ,ךלו
 ודומלל ובל ןנחוי 'ר .ןתיש ירכ .ךא
 השקה י"רש א"ה ח"פ םיאלכ וניצמדכו

 יאני 'ר הוהו -- איה ןתינתמ ואלו ול =

 בהז םילזה (קוספה וילע | איקו) היל סלקמ
 םכחל ןת ,ךיניעמ וזולי לא ינב | סיכמ
 ,דוע םכחיו

 רודה לודג ןנחוי 'ר תא תוארל הכו
 ל"א ןנחוי 'ר ולאששכ א"ה ג"פ ןישוריקב
 הלימ ליאש תא אבילע יאנילו יאני 'ר
 תתימא תא הארה הזבו ןישודיקב
 אנקתמ םדא לכב ורמאש המ םהירבד
 ,ודימלתו ונבמ ץוח

 'רש ורמאש :הפ מ"ב הדגאב וניצמ ןכו
 'ר לצא הלעמ לש הבישיב | בשוי ןנחוו
 ,יאני

 ל"בשר היה ינשה לודנה | ודימלתו
 'ר םושמ רמאש םימעפ המכ וניצמדכ
 הכוס ,:זל אמוי | ,: אי  ןיבוריעב יאני
 חו ןוליעמ וכ "ב | ,,בנ = ק"ב גזי
 ןח 'רל רמא ':בצ תומביבו ",; ג חדנ
 הוה (יאני 'ר) הבר ארבנ ךסלקד ואל יא
 ,'וכו ךל אנימא

 ,וירמאמ ירמואו וידימלת ראש
 ,טע תובותככ יאני ר"א איעשוא 'ר

 ,ומ  םיתפפכ :יאני ר"א | ובייא 'ר

 | ,גל ,םי ןישוריק ,: דנ תובותכ
 ןיבוריעב ומשב אל 'ר וא אליא 'ר

 ,מ"ה נ"פ ב"ב ,י"ה א"פ תובותכ ,מם"ה ו"פ

 .אמק תבשב יאני ר"א רזעלא 'ר
 'רו = (ןנברד ןורבה) אנינח 'רו אחא 'ר

 צו קופפ  .ב"פ ר"ביאכ ומשב השאיימ =

 ,הע ןיבוריעכ יאני ר"א ימיד בר

 [ בכה .ןילוחכ . יאני ר"א ה"ר
 ,ז"פס תומורתכ ומשב ייתרות אנינח 'ר
 ,ול תוכרבכ הימק ארק | אנינח 'ר

 תבית רספח :ונ תובותכבו | ,,מ תומבי
 ,ארבל | ךיארק ירק  קופ ל"או "ארק,
 :.ומשב רמא י"ה א"פ :תובותכ ימלשוריבו

 הימשמ אבס יאני 'רד הירב יאני 'ר
 (בל .הלינמכ

 .בי"ה ג"פ ןישודיקכ ומשב ל"ביר
 ריזנכ יאני ר"א | ףסוי רב קחצי 'ר

 ,הק .ןילוח ,:במ
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 ,ר"פר אמויכ ומשב אלוקח ןב קחצי 'ר
 ,: אס  הדנכ יאנו ר"א" נטה

 ,הלק ןילוחכ ומשמ שיטפ רב ינמ 'ר ,,
 לכש דימלת ול היהש ,ה ק"ומ וניצמו

 אלגרד אתבשב > ,היל ישקמ היה אמוי
 ךרד םשו הילע ירק ,היל ישקמ הוה אל
 ;'וכו

 .הע ןיבוריעב :יאני ר"א ןיבר
 אבא 'ר :אכק תכש וניצמש המ לבא

 יבתי הוה ז"רו אבא רב אייח 'רד הירב
 -- הינימ ועב -- יאנו 'ר יבד .אעליקא
 ס"קר : תסרגב - ל"צ * ם"לב 20 המ
 םהימיב יכ  ,ימא 'רד אעליקא יבתיש
 ,יאני 'ף- רבכ רטפנ

 אברד הירב אחא ברש רמאי דה"סבו
 ,: אי םיחבזל ותנוכו ,ע"צו הימשמ רמא
 םש יכ ע"צ םוש הזב ןיאור ונא ןיאו
 ןנחוי 'רד הימשמ ינתמ ישא בר ורמא
 'רד היטשמ ינתמ אברד הירב אחא ברו
 ויהש אלו הלבקה םדיב ויה ןכ יכ ואני
 בר :טכ םיחבז וניצמ ןכו ,םהידימלת

 ישא בר ל"א 'וכו יאני ר"א ינתמ ירמ =
 ,ירמ ברל

 .תומסרופמה ויתוכלה
 האריש דע רשעמב בייחתמ לבטה ןיא

 ,הל" תוברב תיבה נב
 ןיבוריע ריצ רביה הכירצ חתפה תרוצ

 ,: אי
 יאנת

 ,;רו

 תירב ינב םתא המ
 ,: אמ ןישודיק

 (ןיד) חל שיו רצח (ןיד) הל שי הנטק
 יי מ"ב תומא ₪

 םישדקב בשחמו ז"מז תואיצומ תובשחמ
 ,: םכ םיחבו הקול

 תובותכ - "מד הבותפכ" תבוקמב

 ,םכחולש ףא

  וליפא חבזמה ג"עמ העקפש תרוטק
 ,: וכ תוחנמ התוא ןיריזחמ ןיא הבש ןיטרק

 .הדנאב םירקיה וירבד
 לע לבח יאני 'ר זירכמ :אל  תבשב
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 ,דיבע אתרדל אערתו אתרד היל תילד
 הנכס םוקמב םדא דומעי .לא .בל םשו

 ,סנ יל ןישוע רמאיו
 יקנ ףוג ןיכירצ ןילפת .לק םשו

 ,םיפנכ לעב עשילאכ
 אריסא אתונציל לכ :הכ הליגמו

 .ז"ער אתונצילמ רבל
 הז = 'םיער "נע ימי "לפ"  הטקו בובו

 ותערש הז דימת התשמ בל בוטו ,ינמחר
 :.תמיא .אהת םלועל | ,בק םיחבזו | ,הפי
 .ךילע תוכלמ

 עותרמ > שחנ  ,הארש \ וי"פ  ריבבו
 ותוחילש תושעל ךלוה הז רמאו -- אבו
 שחנ וכשנ ינולפ ןב הרבה הלפנ דימ
 ,תמו

 והקשיו לע דוקנ המל טדה"עפ םשו
 ,ובשנל אבש

 יתקוחב : םיכרדה לכ \ בהנ"פ רה
 ,הנבס

 .תורקיח ויתודמ
 ינאמ שיבל היהש ,טיק תבש וניצמ

 ,הלכ יאב רמאו תבש ילעמ
 , ןיכרעב םיינע יאבג היהו
 "ךל רמאש דע כ"כ הלדג ותונתונעו

 ליאש תא אבילע יאנילו ודימלת ןנחוי
 ,ליעל ונאבה רשאכ

 יטנתהו- ןצרגבו רבע

 גי"פ תבש וניצמש המ הארנה יפכ
 :אל ינא רמא יאני 'רב ןועמש 'ר ו"ה
 אוה | ,יל הרמא יתוחא אבאמ יתעמש
 הזל תצק היארו | ,הז יאני 'ר לש ונב
 'רש | רפוסי ב"ה ב"פ ק"ומב  יתאצמ
 דעומב הימרכ ףטק יאני 'ר רב ןועמש
 אתשב הירתב ןופטקו אמע לכ הינומוח
 אבומ הזה השעמהו ,שביו היקבש אנרוח
 השענש ם"לבו = ,יאני "רה לע = בי פוב

 לבא) ,םה דחא תוישעמה 'בו נב
 .(אתיירבד אנת היהש ונב וניא יאני 'רב רזעלא 'ר

 :תבש שרופמכ םינב דוע ול היה לבא
 ,דיק

 וניצמו



4 

 ,אי ןישודיקב תונב ול היהש | וניצמו
 תוחפב ישדקמ אלו והיישפנא ןדפקד
 ירנידד אבקרתמ
 ,(גלפומ רישע

 ונב הדוהיל אשנהל התכז ןהמ תחאו
 ימלשוהיוע+ : בפ. תובותככ ו אייח ה ' לש
 היהב  הכוהי .ובמאש , נ"ה ,ג"פ ..םירוכב
 יאני 'רד הימולשב לאשו קילס ףילי הוה
 היל ביתי יאני 'רו ש"על ש"עמ יומח
 הימקמ םוקיו והואריש ןיגב ילת רתא לע
 (ותנקז תעל האשנ הדוהיש רמול דואמ בורקו)
 'ד ןקזל ,יבר ןפלא ןכ אל וידימלת ל"א
 אבומו ,יניס ינפל הבישי ןיא ל"א תומא
 ,ונתוח ייחב רטפנש םש

 ירה, היתבב ריפה (תבשנ , רניצמ יזכו
 םירדנבו | ,יובא ימוק שמשמ תווה יאני
 תפרנ ופל).,אבר .יאני "רד היתרב .רב ..םּכ

 ול ריתהל אבר י"רד הימקל אתא (אינ
 הרה

 היה יאני 'רש ןעי הזו)

 .ותריטפו פל < תכירא

 ידימלתמ היהש | ליעל ונאבה רשאכ
 יברד ידימלת. לש םרבחו שודקה וניברד
 הדוהי רו ג"ר תואישנ תחת ויה םלוכו
 זא (יבו דכנ) האישנ י"ר תמשכו ,האישנ

 שרופמכ םויה הנוהכ ןיא יאני 'ר זירכה

 רמול רשפא יאו ,אכ"א"ה ג"פ תוכרב
 ,שודקה וניבר רטפנשכ יאני 'ר זירבהש
 ידימלת ילודג לכ | םייחב ויה זאש | ןעו
 םילודגו םינקז ויהש ארפק רבו יולכ יברד
 האישנ החוקי רי .רטפנשכו | ,יאני .'רמ

 תואישנה דובכ הדריש ךיא יאני 'ר האר

 ולחהשב הלודגה ותונקז תעלו ,התוגרדממ
 תואישנה אפכ לע הלע וא | תוהכ ויניע
 ב"ב רפוסיש הזו ינשה האישנ הדוהי 'ר

 אפתכא | יאני 'ר ליזאו ךימתסימ ,איק
 היה ןקז ם"בשרה 'יפו) היעמש יאלמש 'רד

 האישנ י"ב אתאו (תוהב ויניע וליחתהו

 היעמשל ל"א -- הינימ יעב -- והייפאל
 אבומ כו ,תלימל מש יד | תיל דוג
 'רש א"ה ח"פ ב"ב ימלשוריב השעמה

 (ּביאני 'ר

 רמא ןנחוי 'רו יאני 'ר םע זא היה ןנחוי
 ארבוג ןהא תיל ןאכמ ךלנ יאני 'רל ןכ
 ונראב רבכו ,אתיירואד ילימ  עמשימ יעב
 ןפוא םושב רשפא יאש האישנ י"ר ךרעב
 דכנ האישנ י"ר םע היה השעמהש רמול
 םושיוידע  הלוכ :רוהה : שיר :היחש  ..יבר
 כ"או וינפלש רוד לעכ וילע רבדי לאומש
 קה תיל זילע ןנהוי 'ר .רמאי ךיא
 היה הזש וכרד הרוי תמאה לבא ,ףלימל
 'ר דימלת היהש ימ | ינשה האישנ י"ר
 ל"א אל ןכ ל"אש יאני 'רו  ,כ"חא ןנחוי
 ןאכמש ול זמר זמר ךא האנש תמחמ
 רודה ימכחל הרוהה רתכ הנתנ ךליאו
 ,הרותה ינידב ברעתהל ול ןיאשו

 שמישו הארש- רוריבב ןיאור ונא הזמו
 וחכם" נבו =: ,שודקה .וניבר .תא

 י"ב לש ונב ג"ר תא האר םגו ,האישנ
 זאש ינשה האישנ י"ר תא | םגו האישנ
 עונהש וקח: כ"א :,לודג  ןקז-רבכ | היה
 | ,תורובגל

 הוצש ,דיק .תבש רפוסי ותריטפ םדוקו
 םינבל םילכב אל והורבקי אלש וינבל
 םילבא ןב ןתחכ  היהיו | הכזי אל אמש
 היהיו הכזי אמש םירוחש םילכב אלו
 ןיריילואה םילכב אלא ,םינתח ןיב לבאכ
 ימלשוריב אוה ןכו ,םיה תנידממ | ןיאבה
 ןגחוא .'ת..גהנ, ןכש נ"ה מ"פ  םיאלכ
 ,וירחא

 'רש איבמ אי"פ חרפו רותפכ רפסבו

 םוחובק . ..יארוהנ . רו .יאתסור .'רו . יאני

 "איה תנובפ הלבק םאו ,ארבכע ריעב
 אנתה אוה יאני 'ר הוש | רתוי הארנ
 'ר יבא אוהו ןהכ היהשו תובאב רכזנה
 ,וכרע ןייע  ,יאתסוד

 אב אכול
 יאני 'ר היל חלש :חק תבש וניצמ

 ןירוליק ךנהמ רמ ןל רדשיל אבקוע רמל
 הבר יאני 'ר הז ןיא ס"לבו ,לאומש רמר
 םג םימי ךיראה אוהש רמול רשפא יאו
 אבקוע רמל חלשיו לאומש תריטפ ירחא

 היהש



 ינמחנ רב יאני "'ר-- אתה ה לש ריבא יא ה

 דואמ בורקו ,לאומשד ודימלת | היהש
 הטופ רכזנה אוה יאני 'ר הזש רמול
 ח"ת שמש אלו הנשו ארק ורמאש ,בכ
 -- רמוא נ"בשר -- רמוא רזעלא 'ר
 ,ה תותירכפכו .,יתוכ ז"ה ::המוא  .+יאני.'ר
 ;3 הפופ ןכו ,ןנחוי ר"אד --  יאני ר"א

 ; הנ (תוכרכ :ןכו - ,אריז . ף7א +1 "א

 יאני ר"אש '1 תוא םש ס"קד תסרגל
 ,אריז ר"א

 בר רמא | .זל ק"ב וניצמש המ לבא
 ימנ אשירמ יאני בר רמא -- ש"ת ישא
 אבומדכ אניבר רמא ל"צו ס"ט אוה אקיד
 ,ס"קדב

 .יאתסוד 'ר לש ויבא (אנת) יאני יר
 תובא רכזנה אנתה אוה יאני 'ר הז

 תולשמ אל וניריב ןיא רמאש ו"טמ ר"פ
 ,םיקידצה ירופימ אל ףאו םיעשרה

 ורמאש המש רמול דואמ בורקו
 יול ר"א ב"ה ד"פ  תינעת ימלשוריב
 הב בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי תליגמ
 ,הזה אנתה יאני 'ר אוה ילעד ןמ .ייני 'ר
 ראובמכ םימי ךיראה ארומאה יאני 'ר יכ
 ןמ רבורמ הליגמה לכש דועו | ,וכרעב
 'ר ימיב םגו | ,םיארומא ןמ אלו םיאנת
 ואצמ רמול ךייש אל ארומאה | יאני
 'ר ב"פ ןירדהנס אתפסותבו ,םילשוריב
 ,ג"בשר םושמ יאני

 ןיבוריע רכזנה יאתסוד 'רד ויבא היהו
 יאני 'רַב . יאתסוה: -"יר -- םשבו ד"משקב
 ,(וברעב ראובמב יברל  רבחו ריאמ 'ר = דימלת)
 ונב אוה יאני 'רב רזעלא 'רש הארנ ןכו
 יאתסוד 'רו יאני 'ר ז"עו ,הז יאני 'ר לש
 ודיב הלבקש אי"פב פו"כה ןויכ = (ּונב)
 ,ארבבע ריעב ורבקנש

 ,אבא רב אייח 'רד הוחא יאני 'ר

 :אכ : תוכרבבו :דע ןירדהנס = רכזנ
 תובותכבו ,יאנבר אסרגה :אכ תובותכבו

 ,אוה דחא לכהו האנב 'ר .םרג
 מא ירד :תורב יש

 ארפס ברל אקירז 'ר ל"א ,איק ןילוחב
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 יבל ןעלקיא ימא !רד הירב | יאניו אנא
 ,'וכו יזפ-ןב .ש"רח ,הירב הדוהי

 .אבס יאני 'רד הירב 6 יאני 'ר
 'רד הימשמ רמא | .בל הליגמ רכזנ

 ,הבר יאנו

 .לאעמשי 'רב יאני 'ר
 ןנחוי 'ר םשב רמאש וניצמ

 ,א"ה ח"פ תומבי  ,ב"ה ר"פ
 א"פ ןיבוריעב ל"בשר םשב רמא ןכו

 ףמחגו'פ \ "ב =;נ"הוואלפ .תלנעת "הרא"ה
 יארומאל יעיברה רודה ילודגמ היהו
 זרב :יאני *ך ב"ה ח"פ' .יתוסורתכו יה
 איעשוה 'רו ז"ר היבגל לוע שלח לאעמשי
 ןורבח איננח 'רו אנהכ רב ןוב 'רו
 .לדיז רב עשוהי 'ר תא םש ואצמו ןנברד
 לוע שלח לאעמשי 'רב יאנ י'ר .ל ז"עבו
 ילוישל ןנברו דוריז ןב לאעמשי 'ר היבגל
 לאעמשי 'ר ל"א -- והל יעבמקו ובתי היב
 ל''א -, לבשר .. רמא יפה = הופ
 לאעמשי 'רב יאני 'ר והל יוחא +ךומסנ
 ,יראוצ לעו ילע

 אריעו 'רש ג"הס ד"פ תוכרב :רבזנ ןכו
 ,היבג םוהנ 'רל חלש

 יאני 'ר תיב םשב רמאש | וניצמ ןכו
 תוכרבב ל"צ ןכו ,תינעת ףוס ימלשוריכ
 ליצו לאעמשי 'ר םשב יאני 'ר םשו) ג"ה ר"פ
 (.לאעמשי 'ר יב יאני 'ר

 שארב ואצמנש רמאש ,חנ ןיטיג רכזנו
 (ןילפת לש)  תופוק שלש | רתיב | ינורה
 קוספה שרד :ופ מ"בו ,האס 'מ 'מ לש
 הכלהב | רכזנ ןכו = ,םימ טעמ אנ חקוי
 . ל ..תורובב . ב קרש

 רמא ישא ברש וניצמ .די | תינעתבו
 רמא יסא 'ר סרג ם"קדב ךא ,ומשמ
 ,ומשמ

 יאמרכ

 נמס רב תו

 לבא ,טכ רימתב אבומ ןכ לאומש רמא
 רב קחצי 'ר םשו רמאמה אבומ :' ןילוחב
 .ןוכנה :אוהו .ינמחנ
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 .לאומש 'רב יאני 'ר
 שרדמבו ,אדג קוספ א"פ ר"שהש רכזנ

 רב לאומש רב יאני 'ר  גחא"כפ לאומש
 םשב יאני 'ר םרג בדא"כפ ר"קיובו ,יאני

 ל"ררפב אוה ןכו | יאני לכ לאומש 'ר
 ,העק

 .ןועמש 'רב יאנ  'ר
 רב אבא 'רל רמא ה"ב"פ ר"הק רכזנ

 ןיפחויבו .אבת אמוחנת רכזנ ןכו  ,אנהב
 בחפו וברבו ןועמש "רב ,יאגי ר- - איבמ
 'ספב אוה ןכ לבא  ,יתאצמ אל ד"הסב
 (יול 'רל) ל"א א"תורבדה תרשע 'פ יתבר
 ,יאבי" 'הב:: ןועמש - חד: הירב ,-.ואנו . 'ר
 ןיווקה ורפחנ ןיפחויה בתכש יברב תביתו
 .יאני 'רב אוהו

 :בםאש הר לאני יה

 םשב רמא י"פ-הרפ 'פ יתבר 'ספ רכזנ

 ,ןמחנ רב לאומש 'ר

 ,ןהכה יאני 'ר

 הועפמ ,אפוחנת ןהנ"בפ. ר"מב .רבזנ

 היהש ימא 'רד הירב יאני אוה ילואו
 ארקנ היהש ומא יבא ש"ע ארקנו ,ןהכ

 ,איחא"פ ר"שהשכ ימא 'רד יהומח יאני 'ר

 ,ךלמה יאני
 שמש נ"הכ ןנחוי ורמא ,טכ תוכרבב

 השענ  ףוסבלו הנש 'פ הלודג הנוהכב
 ,ןנחוי אוה | יאני אוה  ייבא רמא ,יקורצ
 ,רוחל | ןנחויו רוחל יאני רמא אבר
 ,ורקיעמ קידצ ןנחויו ורקיעמ עשר יאני
 ג"הב ןנחוי יכ אבר ירבדכ תמאה יכ םאו
 סונקרוה ןנחוי םשב  תוינומדקב ארקנש
 וימי ףופל ךא וימי לכ טעמכ קידצ היה
 היה יאניו ,וכרעב ראובמכ יקורצ השענ
 אוהו סולבומפירא ויחא תחת ךלמש ונב
 רשאכו  ףופ רעו = הלחתמ :יקודצ היה
 ךא רמאיו העט אל ייבא לבא | ,ראכנ
 יאני םשב | ןנחויל םג ארוק ארמגהש

 יאנוב השעמ

 סונקרוה-ןנחוי

 ,וס ןישודיקב שרופמכו
 היח תושי  עודיו ו ךלפה

 ךלמה יאני--לאומש 'רב יאני 'ר

 איה ןכו  תוינומרקב תוכיראב ראובמכ
 ,רב"ארהב

 ןנחוי ךרעב | תוכיראב יתראב | רבכו
 וימי לכ .טעמכ היה אוהש ףאש ג"הכ
 תומחלמה לבא לארשי ימכח םע ןמאנ
 ילב וימי לכ טעמבכ השעש | תולודגה
 הארש םגו ,ןיררהנפה יימכח יפ תא לואש
 םיואהמ רתוי םינכוסמ םיקודצה תכש ךיא
 םברק םולש יכרד ינפמ ןכל ץוחבמ
 אלו ,ותיב ךותב םיכלהמ םהל ןתנו וילא
 ףחסנ טעמ טעמש ךיא ומצעב שיגרה
 לבא ,םתדוצמב והודכלש רע ןמזה םרזב
 םיקודצה ישאר םע דימה ויהש | וינב
 םהירוענמ םכרב לע וכנחתנ םהיתומחלמב
 ןנחוי תמשכ | תוינומדקב רפוסיש ומכו
 המ = ויתחת ךולמת ותשאש הוצו ג"הכ
 השע אלש יד אל ונב םולבוטסירא השע
 תימהש ךופיהל השע לבא ויבא ץפח
 ותימאל יקודצ ךאש המ ,בערב ומא תא
 .תאזכ הארונ תוירזכא תושעל לוכי

 חמש ןב ןועטש תוחא התיה ותשאו
 'טסיראו ,הכלמה ןונימלש םשב תעדונה
 םינב ילב תמשכו תחא הנש ךא ךלמ
 האיצוה איהו | ,ויחא ינפל םוביל הלפנ
 המבייתנו םירופאה תיבב ויהש ויחא תא
 איהו ,ג"הכלו ךלמל הלעתנו ויחא יאניל
 אלש הלעב בל לע הלעפ התמבח י"ע
 אצמ ןכלו םישורפה תא ףאב ףודרי
 תיבב םיכלהמ חטש ןב ןועמש היחא
 םיקודצהמ ויה ןירדהנפה לכש ףא תובלמה
 י"עו ,ש"ב ןועמש ךרעב יתכראה רשאכו
 טעמ ףדה ותוחא תרזעב הלודגה ותמכח
 םישורפ םהיתחת הנימו םיקודצה תא טעמ
 רךחא חלש | אוהו ותרותלו 'הל | םינמאנ
 םילשוריל אביש היחרפ ןב עשוהי ובר
 ארמגה תנוכ הזו ,:זק ןירדהנס שרופמכ
 םמש םלועה היהו ורמאש | ,ופ ןישודיק
 אבש רע | (יקודצ ג"הכ ןנחוי השענש םוימ)
 ,המוקמל הרמעה ריזחהו חטש ןב ןועמש

 הפו( 497 רצ א"ה ר"ור רפסבו

 רדנסכלא



 ךלמה יאני

 תנמלא תא אשנ | יאני  רדנסכלא,

 השאל ול ותמבי התיה רשא סולבוטסירא ,
 יאשר וניא רשא ג"הכ היה יכ ףאוו
 (.כ תומבי) ותמבי התויהב ףא הנמלא אשיל

 הנמתנש םרמ התוא אשנ אוה םנמא,

 ג"הכל רתומ הנ ןפואבו -- ג"הכ .תויהל ,
 פוראל ותנוכו) .אס תומבי הנמלא אשיל
 עשוהיד השעמכ ג"הבל הנמתנש םדוק התוא

 הביס ערואמה הז היה ילואו | .(אלמג ןב,

 לע וריתהו הכלהה תאז ודסיש םימכחל,
 ,ויחא תנמלא תא אשיל יאניל היפ,

 תועמ העטש ודובכמ הליחמבו ,ל"כע

 הל ןיא םבי ינפל הלפנש המבי יכ ,לודנ
 ביתכדכו הסונכ ןיד ךא ,ללכ ןיפורוא ןיד
 ול החקלו הילע אבי המבי  הכ םירבד
 (ךא) תינקנ המביה ןישודיק שירבו ,השאל
 (.אס) ר"מ ו"פ תומבי ורמאש המו ,האיבב

 תויהל הנמתנו הנמלא סריא םאש ןידה
 ןמ הנמלאב קרו ךא אוה ,סונכי ג"הב

 ,וינפל הלפנש המביב אל לבא  קושה
 םבי תרמוש הנשמב םש ורמא אברדאו
 תויהל הנמתנו טוירה ןהכ ינפל הלפנש
 אל ז"ה רמאמ הב השעש פ"עא ג"הב
 הזש רמול רשפא ךיא ןכ םא  ,םונכי
 הכלהה רסיל םימכחל איבה ערואמה
 ,זא ודסי הכלה הזיא ,תאזה

 דוסאש שרופמ ןידה אלה םישקמש המו
 ידימ השק אל הו ,ךלמ לש ותשא םביל
 ךלמ ןיד ול היה אל םולבוטסירא | יב
 ךלמ םשב ומצע תא ארקש פ"עאו ללב
 א"פ םיכלמ 'ה ם"במרב ןידה .ראובמכ
 אלא | םילשוריב ןתוא ןינממ ןיאש = י"ה
 רפוסי רשאכו | ,דוד ערזמ לארשי ךלמ
 וילע םש ומצעב סולבוטסיראש תוינומדקב
 ימכח ןירדהנסב ךלמנ אלו ,תוכלמ רתכ
 כ"א ,םיקורצ םלוכ ויה זאש ןעי הרותה
 השריו תמשב ןכלו ,ךלמ ןיד ול ןיא ם"לב
 הרות ןיד פ"ע הלפנו הכולמה ותשא
 תא האיצוהשכ ןכל םוביל לודגה ויחאל
 לודגה היה אוהש ןירוסאה תיבמ ואנו
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 בכ ךועל םימי לוע זא היהש ףא) ויחאבש

 םביי (הברה ונממ הנקז התיה "איהו הנש
 אל | ןיידעש ןעי הרותה ןיד פ"ע ההוא
 ,רורבי הזו "נחי אלו .ךלט אל היה

 לבא ,רומג יקודצ היה יאניש ףא הנהו
 ןב ןועמש תמכח ידי לעש ונרמאש ומכ
 הרטעה ריזחה הכלמה ותוחאו חמש
 עשוהי ובר תא הרזחב איבהו הנשויל
 ,ץראה לכ ךרדכ רטפנ ס"לבו ,היחרפ ןב
 חטש ןב ןועמש תואישנב בשי ומוקמ לעו
 עריא כ"חא לבא ,יאבט ןב הדוהי | וא
 תוכרב ימלשוריב רפוסי רשא השעמה
 תואמ 'ג ולעש ג"ה ה"פ ריזנו ב"ה ז"פ
 חטש ןב ןועמש שקבו | ,םיינע  םיריזנ
 םיריזנה תונברקב ול רוזעיש ךלמה יאנימ
 ,תונברק תואמ 'ט םרובע ךירצ אוהש
 ומצעב אוהו ,הצחמה ןתי אוהש ושקבו
 חטש ןב ןועמשו ,תינשה הצחמה ]הי
 םיריזנ  .נ"קל 'רתיה  אצמ " התתמכח בומב
 יאניל ונישלהו ,ולש תיצחממ הוב ןרטפו
 ,ךלמה וילע םעבו םולכ ולשמ ןתנ אלש
 תוכרבבו ,אבחתנו חטש ןב ןועמש חרבו
 חטש ןב ןועמש רזחש ךיא | רפוסי  ,חמ
 ימלשוריב \ ראובמ רתויו  ,ךלמה תובל
 םירש יאניל ואב א"פש ב"ה ז"פ םש
 לוכאל ובשישכו סרפ תוכלממ םילודג
 בשוי היהש הזה ןקזה שיאה ןכיה ולאש
 םהל רפיסו ,המכח ירבד רמאו דימת
 ,ול לוחמיש ונממ ושקבו השעמה ךלמה
 החלש אבחתנ ןועמש ןכיה העדיש ותשאו
 ,ךלמה ןיבל הניב ותוא הבישוהו ותאיבהו
 םירוזנה .רבדב וב לתה המל ולאששכו
 תא .יכ- יתרבד . תמאה "| ,שו"ח ,לפישפה

 ,יתרות תמכחב אנאו ךנוממב :תעשוה
 ןעי ל"א = יל  תרמא אלו תחרב המלו
 קוספה יתמייקו ילע תסעב יב יתעמשש
 ,םעז רובעי דע עגר טעמב יבח

 רבע גרה א"פש רפוסי ,טי ןירדהנסבו
 םייקל ר"בל אבל וירחא חלשו שפנ יאני
 יאני ,ל"א אבשבו וילעבב דעוהו קוספה

 ךלמה
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 המכו .ךב ודיעיו ךילגר לע דומע ךלמה
 ורמאיו הרשיה ותועי  םינורחאה ימכחמ
 גרהש סודרוה אוה שפנה גרהש רבעהש
 אוה תמש ןב ןועמשו ,וישנאו היקזח תא
 םנח ילע ושחיכו םמצעב ועט םהו ,ס"ט
 .תשרופמ ארמג

 תעדל רמאי 199 רצ א"ח דו"ד רפסבו
 הכלמה יחא ש"ב ןועמש היה דומלתה
 ותוחא לעבש הכלהה רוע השדחתנ אל זאו
 ןכ אל םאש ,:זכ ןירדהנס דיעהל לוספ
 ריעהל לופפה אלה יאני תא ןד ךיא
 הליחטבו = .2לכ עו טמ..הדגבןידל ,.לוספ
 ויה םש יכ לודג תועמ העטש ודובכמ
 גרה: :יאני.לש .ורבעש ןעי ;ג"ב לש ריב
 :לב ,םג ...ב"או . "כב . ןדינש שפנה: תא
 ךא היה אוהו ר"ב םש ויה ש"ב ןועמש
 ךא םא אוה ןידל לוספש ןידהו ,אישנה
 .ההרב הז. ןיידה .ומצעב אה

 אבלמ יאניש תותירכ ףוסב רכזנ ןכו
 אידג רמא אכלמ ןיבתי  ווה אתכלמו
 ורמא יאי ארמיא הרמא אתכלמו | יאי
 ג"הכד יאקרב רפב שיא רבששיל היליישנ
 ליאוה אכלמ ל"א הידיב יוחא -- אוה
 .'וכו הינימיד הידיל וצוק הידיב יוחאו

 ג"הב היה דימתש הלודג היאר הזמ םגו)
 ,(ימשרה ג"הכ דבלמ שמשמה

 .המ דתוכלכ "ירכלמ 'ךכו
 תוכוסה גחב א"פש גי"פס תוינומדקבו

 זא היה דימתש) הלועה בירקהל אבשכ
 תא הארה זאו םעהל הלודנ רתויה החמשה
 (הדובעה ומצעב השוע היהו הלודגה ותנוהב

 םיגורתאה תא םעה .ינבמ םיבר וכילשה
 ןב אצ אצ ול ורטאו -- םדיב רשא
 ,םיפלא .תששכ םהב גרהיו -- הללח
 תחא םעפש רפוסי הנשמב :חמ הכוסבו
 (םיקודצה ךרדב) וילגר ובה לע רחא ךסנ

 רכזנ אלו ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו
 השעמ ארמגב םש ורמא ןכו ,ומש
 ,דחא יקודצב

 ורמאי .ו"ה ר"פ הכוס | ימלשוריבו
 תרחא הריבע כ"ג רבע יקודצה ותואש

 ךלמה יאני

 לבא  ,ג"פ םש אתפסותב אבומ ןכו תמו
 השעמה רפסי ד"בארהל הלבקה רפסב
 הזמו  ,רדנסכלא -- יאני ךלמ לע | הזה
 וניתובר תקדצ לדוג תא | ןיאור ונא
 לודגה יאנגה ריכזהל וצר אלש םישודקה
 םהיתובא י"ע רשא :יאנומשח תיב לע הזה
 ,לארשיל הלודג העושת השענ

 םישמח גרה וייהבש תוינומרקב רפוסיו
 ץקשכ א"פו לארשימ םייקנ םישנא ףלא
 המב םעה תא לאש המינפ ויתומחלמב
 ותומב ךאש .םלוכ ונעיו םהילא הצרתי
 ,וחמשי

 הלחשב רפוסי א"יפ תינעת תליגמבו
 םינקז םיעבש שפתו חלש ךלמה יאני
 הוצו םסאה"בב ןשבחו ןלטנ לארשי ינקזמ
 תא גורהי תומי םאש ןירופאה תיב רשל
 ילע םיחמש לארשיש דעו וללה םינקזה
 התיה הבומ השא ורמא ,םתובר לע וודי
 הקלס תמשכו המש ןונימלשו יאניל ול
 תיב רשל החלשו ודי לעמ ותעבט
 ,םינקוה תא ישפחל איצויש ןירוסאה

 טרפפר ש"ר ןואגה קדצב ריעה רבכו
 תליגמב הלפנ ס"מש 64 רצ ןילמ ךרעב
 השאהו | ,םודרוה הלחשכ ל"צו תינעת
 הליצה איהש םודרוה תוחא עמאלאס איה
 אל םיסיפדמהש ןעי ךאו ,תוממ םינקזה
 יאני תשאש ועריו סודרוה תוחאמ ועדי
 סודרוה תחת ובתכ  ןכל המש ןינומלש
 רשפא ךיאש אוה ןכ תמאהו ,יאני םש
 אלה ,ותשא ןינומלשו יאני לע ןכ רמול
 ותשא הכלמ יאני תומ ירחאש עודו
 ,ותומ ינפל הוצ ןכש ןינומלש

 יאני .ל"אש :בכ הטוס ראובמ ןכו
 ןישורפה ןמ ארייתת לא היתיבדל אכלמ
 ,ןיעובצה ןמ אלא ןישורפ ןניאש יממ אלו
 הוצו ותומ ינפל טיוחש רפוסי תוינומדקבו
 הז רובעו ,םישורפה ידי קיזחתש ותשאל
 תא וחכשו ותומב לודג דובכ ול ושע
 .וייח ימי לכ .םהל השעש תוערה לכ
 ךלמו  ,הנש םיעבראו עשת ןב רטפנו

 יןפ



 בקעי--אריעז יאני 'ר

 ןינומלש ותשא הכלמ וירחאו  ,םינש 'זב
 םיבומ רתויה םימיה ויה הימיבו םינש 'מ
 ,ינש תיב ימי לכב לארשיל

 ,אריעז יאני 'ר
 א"ה ג"פ תוכרב ימלשוריכ ןהכ היה

 'רל לאש ובר םג היהש וימח תמשכ
 'ר עמש ,היל רסאו ול אמטיש והמ יסוי
 רמאו (אמה 'ו סרג א"ה ז"פ רוזנבו) אחא

 אריעז יאני 'ר ה"ה ו"פ תבשבו ,אמטיש
 ריזחהל הצרו תבשב וינזאמ ןיכומה ולפנ
 ו"ה . .ב"פ .תינעתבו .,הירבח ה וג וו

 ,היתהבא םשב אריעז יאני 'ר ד"פר ז"עו
 ב"פ תבש וניצמש המ רמול דואמ בורקו
 יאני 'ר אוה ,הימרי .'ר ואנו הר ןח ה

 ,אריעז
 'ך אוהש ימלשוריה אובמ תרעשהו

 ףוס רכזנה . אבס יאני 'רד .הירב יאני

 .הליגמ
 .ימא 'רד יהומח . יאני 'ר

 םידומ לכה רמא אידא"פ ר"שהש רכזנ
 ,הרמא ףוסב תלהקש

 ,אבס יאנוש

 יאני 'רד הירב יאני ר"א ,בל הליגמב
 םירדנבו .הבר יאני 'רד הימשמ אבס

 אתא אבס אני 'רףד ."היתרב רב בב

 ,ורדנ ול ריתהו ,אבס י"רד הימקל

 .יאקדופק יאני 'ר
 אדבוע היל הוה ח"פר ב"ב ימלשוריב
 'רו = יזפ ןב הדוהי "רו ה" ו וו ה

 ,יאחא

 םיחספ .רכזנ  ,אנניה רבי העת וש

 ,ר"פר

 ,יסוי 'ר רחא אסי כ

 .אניפאי ךרע ,יניסי

 בו
 'מם בישח אק א"פס אטוז ץרא ךרדב

 ,ךונח : ןה ולאו = ןדע ןנל םייחב ומלמו
 .אישנה הדוהי 'ר לש ונב ץבעיו -- והילא
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 בישח אק ג"פס יתבר הלב "םמפו .,'וכו
 הדוהי 'ר לש | ונב ןבו -- היתב ,חרש
 ארקיו ביתכד ל"נמ ץבעיו ךירפו ,אישנה
 יבתוכ ימכח לכ ואיצוה הזמו ,'וכו ץבעי
 םשב ישילש ןב דוע יברל היהש | ה"ד
 םושב רכזנ אל ךיא לודג אלפו | ,ץבעי
 לכל עודיו  ,וטש םישרדמו ס"שב םוקמ
 ,ןועמש 'רו ג"ר ,יברל ויה םינב ינש ךאש
 ,ל"נמ ץבעיו תושקהל תובייש המ דועו
 המו +ונב ןב וא יבר לש ונב אוה םא
 ? קופפהמ אוה היאר

 'סמב בותכ היהש רורב הארנ ןכל
 ןכ יפ "הדוהי לש 'רינב ינבמ בע"

 ץבעי יהיו : 'וכו הדוהי ינב רדה"דב אוה
 -- 'הל ץבעי ארקיו -- ויחאמ | דבכנ
 אבומ "הזה - שרדהו - ,ימע: ךדי  התיהו
 ,השמ חלשיו קוספ ףוס ורתי אתלכמב
 "וכו ץבעי ארקיו רמוא אישנה הדוהי 'ר

 ןב וא ונב היהש הוה שובישה אצי הזמו
 ! הרצקבו ,אישנה הדוהי 'ר לש ונב
 ה"רב רכונה ץבעיש הלבק ל"זחל .ויהש
 ,ןדע ןגל םייחב םנכנ .הדוהי לש ב"במ
 קוספה ןיאיבמו ,ל"נמ ץבעיו ולאש ןכלו
 ךדי התיהו "המ שקבש ולצא בותבש
 .לאש רשא תא םיהלא אביו -- ימע

 הרומת ורמאש ו"ע קלוח ילבבה לבא
 לאינתעבו  ,ץבעי אוה לאינתע אוה זמ
 לאינתע תמיו  אידג"פ םיטפוש שרופמ
 דיגמהב תוילגרמ רשא 'ר םכחהו ,זנק ןב
 ,הפי ןויב אל 37 הלע 'ה הנש

 .ץבעי יר
 .ומשב .יינח 'ר 'ב"פר .ימלשוריב "לפמב

 ,ומשב אנוה 'ר זדו"כפ ר"קיובו

 .בקעי
 .זע .תובותב בקעי רב ' אבא ב

 1 גי .תוכרב בקעו רב אחא כ
 ,עדונה אנתה בקעי ןב רזעילא 'ר
 .בקע אמוחנת בקעי רב אייח 'ר
 תולהא אתפסות בקעי רב הדוהי 'ר

 ,חי"פ

 ל
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 אמוז ארדיא רהו  כקע* רב יסוי יר
 ,וניזאה

 .בל תוחנמ בקעי רב אישנמ בר
 ,ערונה בקעי ,רב :נ"ר

 .בל תוחנמ בקעי רב לאומש 'ר

 .בקעי 'ר
 (הנשמב רכזנ אנת ישרוק ןב בקעי 'ר אוהו םתס)

 אוה בקעי 'ר םּהפש םכסומ הז רבד

 יאשרוק בקעי 'ר .םשב םימעפל ארקנה
 לש ותב ןב) יאשדוק וא יאשרוק ןב וא
 ד"פ תובאב יכ הזל היארו | ,(רחא-עשילא
 המוד :ןה"ועה ./ רמוא :בקעי .'ר- זיד"ממ

 ךמצע ןקהה | ,בה"עה ינפב - רורזורפל
 היה אוה ,ןילקרמל סנבתש ירכ רורזורפב
 ט"עמו הבושתב תחא העש הפי ,רמוא

 הזה רמאמהו ,בה"ועה ייח לכמ זה"עב
 רו, 'פה,יה"יקוגבו .ורר"פ-,, ריהק  ,.אבומ
 תחנ ףכ אלמ בוט יאשרוק ר"ב בקעי
 חור תוערו למע םינפח אלממ ב"העל
 תחא העש הפי רמוא היה אוה | ,זה"עב

 ,בה"עה ייח .לכמ ז"העב ט"עמו הבושתב
 ,זה"עה חכמ אלא אב וניא בה"עהש

 ירההנסב . 'אנתה .היה - .בקעי ,'ר. הזו
 מ"ר ושעשב : גי תוירוה -שרופמכ אשוא
 נ"בשר תא ריבעהל םהיניב רשק ןתנ 'רו
 'פמ דומליש ולאשיש ורמגו ,ותואישנמ
 ו"יעו .רזפ קב הפואש, רעהי  -םהו ןיצקוע

 רשאכו ,לעופה לא חכמ םתבשחמ ואיצוי
 ןב . פק .יוטיקרב) ,ישרק -ןּכ  בקעי 'ר- עמש
 אתלמ איתא שו"ח אמלר רמא (ישדוק
 ירוחא ביתי לזא | (ג"בשרל) אפוסיכ יריל
 ג"בשרו ,אנתו סרג טשפ ג"בשרד היתיליע
 יג" הפרו היתעה, ביהיו .יתנוב בה
 ,הכפהמה ךותמ לצינ

 םושמ רמאש ךא וניצמ ויתובר ווה ימ
 חש יב ודי ןימיג .,,בק תוכביכ מ"ר

 ירבח םע רבחכ היהש ותוא וניצמ לבא
 : בי םיררנכ יסוי 'ר םע קלוחש מ"ר

 ,םע .ןישודיקב ןתנ 'ר  םע

 אוה) :רמק תבשכ ןועמש 'ר םע

 אתפסותמ) .זנ ןישודיק (י"פ תורהט אתפסותמ

 ,הס ק"ב ,(ח"פ םיעגנ

 אינת ןילוח ףוסו :טל ןישודיקב הנהו
 בקעי 'ר .אינת ל'צָו) רמוא בקעי זרייבד

 (ס"קדבו י"פס ןילוה אתפסותב אבומדב רמוא

 ןהמש הרותבש הוצמו  הוצמ לכ ךל ןיא
 -- הב היולת מה"חת ןיאש הדצב הרכש
 (עשילא) רחא הישרד ילמלא ףסוי בר רמא
 ,אטח אל היתרב רב בקעי 'רכ ארק יאהל
 ףסוי בר עדי ןינמ ןיבהל .דואמ השקו
 המ + רחאד היתרב רב היה בקעי 'רש
 יהי ול םגו ,םוקמ םושב ןכ וניצמ אלש
 'רש עודי אלה לבא ,הלבקב ול היה ןכש
 האלה ראבנ רשאכו יברד ובר היה בקעו
 לש ויתונב ואבשכ רמול רשפא ךיא כ"א
 רמאו יבר רזג יברמ הקדצ לוטיל עשילא
 ונוח יהי לאו דסח ךשומ ול יהי לא
 אוה ןכו .ב"פר הגיגח אבומדכ וימותיל
 יברל רחא לש ותב האבשכ :ומ הגיגחב
 וערזמ שי  ןידע הל רמא הסנרפל
 שודקה ובר םא הזכ רמאי ךיאו ? םלועב
 'לשוריב תמאבו +הזה שיאד ותב ןב אוה
 ןושלב ףסוי בר רמאמ אבומ ב"פר הגיגח
 (רחא) | עדוי היה אלו םש ורמאש רחא
 ןעמל ונממ םינפל בקעי 'ר השררש
 בקעי 'רש טושפה םשפו ,'וכו ךל .בטוי
 קב חבות ..אתיל .ןכו -- ,הז . שרד .רבכ
 תמאה לבא ,םש ןילוחב ס"קרב "היתרב
 בקעי 'ר היה אל םלועמש וכרד הרוו
 ןישודיקב בותכ היה ךא ,רחאד היתרב רב
 ילמלא ףסוי בר רמאש םש ןילוחבו
 כ רקעי "רכה .ארק .יאהל .רחא  השרד
 השענו שבתשנ ישרק תביתמו "ישרק

 בו :הפוקמ לע לכה | הזבו  ."היתרב
 ,םולשב

 ירדהנסב אנתה היה אוה ,ונינעל רוזחנו
 רקיה ונב תא ול רסמ ג"בשרו אשוא
 הז יכ) תותיירבו תוינשמ ומע דומליש
 לב פ"עב יקב היהש בקעי 'רד תונמתה היה

 ימלשוריב ורמאש הזו (תותוירבהו תוינשמה

 תבש
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 בקעי 'רש י"פר םיחספו ה"ה י"פ תבש

 תרבס .לבא) יברד ובר היה ישוב
 ש"רמו וןיבאמ יבר לבק הלופלפו תוינשמה
 'רמ לבק תונוכנה תואסרגה ךאו ויתובר ראשמו

 וניצמש הזו | ,(תוכיראב וברעב ראובמבו בקעי

 בקעי 'ר קלח יל יבר רמא ,אס אמוי
 'ר םושמ יבר רמא ,די ןיטיגבו ,ןינולב
 יבר לבא ומע קלוח .ז  תובותבבו ,בקעי
 קלוח : המ ןילוח ןכו ,בקעי 'רכ  הרוה

 .בקעי 'רב "בר הרוח ומ
 הדוהי 'רב יסוי 'ר םע קלוחש וניצמו

 ,;הל הציב ,:וכ : ד הכוסב
 וניצמ = (יברמ ץוח) משב | םירמואה

 םילבא . רפכ שיא | הדוהי ןב  רזקלא
 ,חכ םיחבזכ

 .:חיק ןילוחכ ומשב אסוקנ ןב הדוהי
 םושמ םייריב ר"א םוחנ ר"א ,חצ םשו

 .ומש בקעי 'רו דחא ןקו
 : טל ק"ב ורמאש המ לכה יפב רוגשו

 םלשמ בקעי 'ר חגנש קו"ש שרח רוש
 .היתדיבע יאמ .בקעי .'ר :יברפנ .,קזנ צח

 ואל רבוסש :ג תועובש רכזנ ןכו
 קלוחו וילע ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש
 ,הדוהי 'ר לע

 רבוסו םימכח לע קלוח | ול  תוחנמ
 ,קושה ןמ לגר .הלבתש דע ןילפת חינמש

 ןיעריצהו ןיזגה שברש רבוס :1 תורוכבו
 ,רוסא

 ןי"פה המ
 רזע אלב הבוט אלב יורש
 ,הרפכ אלב הכרב אלב

 השא ול ןיאש לכ רמא
 החמש אלב

 .(ןנברט אוהה םשב רכזנו ארומא) ,בקעי 'ך

 : חכ ז"עכ | הדוהי בר דיל הש
 -- בר רמא איבוט רב ארמוז בר רמא
 'רו ןנברמ אוהה ל"א -- הינימ רובס
 ברד הינימ יל אשרפמ ידידל ומש בקעי
 ידידל רמוא ז"רש ,טֶכ תוחנמ ןכו ,הדוהי
 רמוא בקעי 'רו ,ה"רד הינימ יל אשרפימ
 ,הדוהי ברד | הינימ יל אשרפימ ידידל
 ,'ובו הדוהי בר יב ןניוה יכ רמא ,וע ןילוחבו

 ארפח בר רמא בקעי ר"א וניצמ ןכו
 .פ תובותב .רל מכ תוכחבב

 לבקל הכו ו"ר רריבסכ "אל לש
 + ב1 .ןישודיק  ,,בי תכוספ לתו ממ

 ןיבוריעבו  ,י"רד | הינימ תיעמש רמאש
 וניצמ .: הע ן"ע ,:רצ ק"ב המ טום מ

 ומש בקעי 'רו ןנברמ אוהה ל"א ןושלה
 .י"רד הינימ יל אשרפימ ידירל

 המק ,אפ תבש ןנחוי ר"א בקעי 'ר

 .ג גה ..קזומ ..,,בי הכו, אש (,הכיופיחמפ
 ב"ב- ,.אק .\ "בטופס | ו- תופי | הב
 בש -תוחנמ.- - ,,הע,םכויהרהבס- שק
 .ופ ןילוח

 ןביוימני: ירט םשב>| .למאשוהניצמ :ןכמ
 ,נ תבשכ לואש

 ; גיב בב א נטר, םשב
 .ריק מ"בכ ארפ רב םשב
 יב בר .ןמו .םש הוה. . הארנה.. יפבו

 יסא 'ר ....תרימטפב . .היהש . התוא ., הנוצמ
 ולייע יסא 'רד הישפנ חנ יכ ,גי ןישודיקכ
 אוהה ל"א היתעמשל והניטוקנל ןנבר
 יפא 'ר רמא יכה הימש בקעי 'רו ןנברמ
 שח  בקעי .'ר .:,חב..ד"עבו מ ב רבא
 הל ירמאו ימא 'ר היל ירוא אעקיפב
 ,יסא 'ר

 ןיבוריעכ אקירז 'ר םע עעורתה םשו

 ,וריבחמ ע"רכ הכלה ורמא םהינשש : ומ

 הע .ז"עב ףסוי" רב קחצי :'ר םעו
 ןישודיקכ (ןנברד ןורבה) איעשוא 'ר םעו

 ,הנ
 ונממ ריעצ היהש רשפאש ףא הימרי''רו

 י"אב חילצהו לדג הימרי 'רש עודיכ לבא
 : גי ז"ע וניצמש הזו רודה ילודגמ םש היהו
 אתיפ ןבז הימרי 'ר ,אלדנס ןבז בקעי 'ר
 ?יכה ךבר דבע !אמתי הירבחל דח ל"א

 דימת וניצמ אפילחת רב הימרי 'רו

 ₪ ב"בכ ךל ארבסא בקעי 'ר  ל"אש
 תכית רפח םשו) !ג' ז"ע :אפ ןירדהנס
 .גפ םשו) .דל םיחבז | ,:במ (אפילחת רב
 ,(בקעי 'ר רמול ךירצו אבוקע 'ר תועטב אתוא

 תוחנמ



 'ר יבא .בקשי דד

 וב תבית רסח םשו) ,די הליעמ :ח תוחנמו

 'ר ל"א | וניצמ | ,חע אמויבו | ,(אפילחת
 כפיא אפילחת רב הימרי 'רל בקע*
 ל"צש הארנ ,הטיחש ךנביתואו ןל תרמא:
 .בקעי 'רל לאש אוהש ךופיהל

 לבבל בש אברו ייבאו ףסוי בר ןמזנו
 בר אתא יכ :רלק תבשב וניצמש הזו
 ןנברמ אוהה והל רמא -- א"רא ימיד
 הל ףיקתמ -- ארבתפמ הימש בקעי 'רו
 ,'וכו ןימח ןיב "ךל ינש אלו, ףסוי בר
 הזו ,פ"אפ םהמע רבידש עמשמ הזמו

 .י"אל ךלהש םדיק היהש רמול רשפא יא.
 בקעי 'ר רמפנשכ :הכ ק"ומ וניצמו

 'ר ס"קד תסרג לבא ,םויב םיבכוכ וארנ
 ,אחא רב בקעי

 ,ןמחנ 'ר יבא ,בקעי
 ירפסמ ויבא היה נ"ר ונב תודע פ"ע

 ,; זמ מ"ב שרופמכ לאומש רמד ינייד
 הציב וניצמדב לודג םדא היה תמאבו

 ליר ל"א --- הרב הבר שרד וב
 הנ םיחכו כו = ,יינת
 ,אבא וכ ,ירמאה יבח ול רטא "- "רד
 אוה נר םתפש נ"ר .ךרעב .ונראב רבכו

 ,י"שר תעדל וליפא בקעי רב

 .בקעי רב אחא ברד חוחא .בקעי 'ר
 'ר ירבד לע ףיקתמ ,וע ןירדהנס רכזנ

 ,אעליא

 :הייטיח רפכ שיא בקעי 'ר

 ואב :אייח 'רו :יברש רפוסי :ה הגיגחב
 אברוצד היפא לבקל וכלהו דחא םוקמל
 ותוא ולאשו ןכרבו | ,םיניע רואמ ןנברמ
 'רד אקריפמ עמשש ל"א ךל אעימש ןאממ
 לבקמ היהש | ,איימיח רפכ שיא | בקעי
 (בקעי 'ר) שק יב אמוי לכ היברד היפא
 ,'וכו רמ רעטצנ אל ל"א

 .איירובנ רפכ שיא בקעי
 י"ה ב"פ תומבי ימלשוריב אבומ

 רוצ ריעל עלקיאש בי"הס ג"פ ןישודיקו

 הימק אנת ינת

 | ,תבשב יוג לומל רתומש םש הרוהו

 | אבא,

 רפכ שיא בקעי ולאש |
 והמ 'וכו הנוז ןנהא איבת אל םכתרותב

 איינמרא בקעי 'ר---ןמחנ

 טונח רמא אוהו ,והקלהו יגח 'ר עמשו
 אבומ ןכו ,אמליקב אבט אוהד ךטיבח
 -תקח אמוחנתו ,ז"פר ר"ב הזה השעמה
 ןינועט םיגדש םג הרוהש אבומ םשו ומ
 ילשוריבו ,יגח 'ר והקלה ז"ע םגו הטיחש
 ההעמ יגח 'רל לאשש ה"ה םי"פ תבש
 תושמשה ןיב לומינ תושמשה ןיב  דלונ
 דחב ןילע התאו אנא ןניוה ולא ל"א
 תוכרבו .הנווכמ ןילבי ןניוה אמלד ערת
 ,הימרי 'רד הימק אנת ו"ה ח"פ

 אתשינכב שרדש ודח"פ לאומש 'דמבו
 ןב קחצי 'ר םש היהו ירסקד אתדורמ
 םירוכב ימלשוריבו ,ןנבר והוסלקו רזעלא
 ,הוניידל ףסכ י"ע ןינמתמה דגנ שרד ג"פס
 אלוכד אמס רמא א"ה מ"פ תוכרבו
 רפכ שיא םשב םימעפל רכזנו .אקותשמ
 ,אירובג

 ,אינכס רפכ שיא בקעי

 ,(שיאה ותוא לש ודימ 7

 א"פש ע"רל רפיס רזעילא 'ר .זי ז"עב

 ביתכ | אינכס

 יתרמא אלו ג"הכל כה"ב ונמיה תושעל
 ם - ינהטיל ךכ ל"א ,םולכ ול
 ינאנהו וכלי תפונטה םוקמל ואב תפונטה
 ר"הקב אוה ןכו ,א"ר שנענ ז"יעו רברה
 די"פ תבש רכזנה אוה | ילואו  ,חהא"פ
 הצרש אמס רפכ שיא בקעי םשב ר"ה
 ותוא םשב אמד ןב א"ר תא תואפרל
 אוה ןכו .לאעמשי 'ר וחינה אלו שיאה

 .היהמ בם ,ז"ע |

 רפכ שיא בקעי וארק וכדו"פ ר"הקבו
 ,אמאס

 ,איינמרא בקעי 'ר

 ,ה"ה ו"פ ןיטינ ימלשוריב א"פ רכזנ
 איהד המ איינמרא י"ר םשב ןמחנ כר
 אנינח רב י"רל אטישפ רזעלא 'רל אבירצ
 המכ רכזנה אוחו ןמחנ 'ר ל"צש רשפאו
 ,ימלשוריב םימעפ
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 וס אניבא רב בקעי :ה-- (א/ אבא רב בקעי רך

 ובלה .ודימלת ,(א אבא רה בקעי 'ר

 ןירדהנסבו ,ברד הימק םנגרת ,אמ ב"בב
 ימוק אבא רב בקעי 'ר יעב אי"הס ז"פ
 בר רמא .--- .והמ הנמקה לע "אבה בח
 ,'וכו הכלה אנידב א"ביר יחצנד נ"עא
 אדא רב בקעי 'ר אסרגה :וס ןירדהנסבו
 אוה ןכו .ס"קד תסרגכ אבא רב ל'צו
 ,והיש דע ה"ד ,י  ןישודיק 'פותב אסרגה

 אתא הוה אבא 'ר :בצ ךל רהזב וניצמו
 הירב בקעי 'רו | אינורמ יבל  אירבממ
 ,הימע הוה

 ,אברו ייבאד ודימלת ,(ב אבא רב בקקי פר

 -- ארמחד אתיבח חכשאש :גב מ"בב
 :בס | ןיבוריעבו | ,ייבאד הימקל אתא
 ,ייבאל השקה

 בשי | ,:בי ןיבוריעכ אברל ביתוא ןכו
 אבר יבל עלקיא ,: ע םיחבזכ אבר ינפל
 ,גק םיחספכ רמ וארקו

 רב בקעי בר וניצמ :אל ןישודיקבו
 אניתאד רעד אנא ןוגכ ייבאמ לאש והבא
 אגזמ אמאו אסכ יל ילדמ אבא ,בר יבמ
 ךובאמו ליבק ךמאמ ל"א ,ריבעיא יביה יל
 השלח אוה הרות רבד ןויכד לבקת אל
 ,אבא רב בקעי בר אוהש הארנו ,היתעד

 הימשמ ידיא רב בקעי 'ר ,זי תוחנמבו
 רב בקעי בר ס"קר תסרגב ל"ת בשה
 ידיא רב .בקעי 'ר יב * יובא מק וה
 ,ןנחוי 'ר דימלת ימלשורי היה

 בקעי בר ךרע .והבא רב בקעי 'ר
 ,אבא רב

 .ימידבא רב בקי "ד
 בותכ היה * ילואו * ,א"פר

 ,ימידבא רבי קחצי "ד תא חו

 .ייבא רב בסעו יד |
 ,ג'הס .ב"פ | תוברב  ימלשוהוב ב

 רמא .ב"ה י"פ .ןירדהנס ,א"ה "ב ק"מ

 ר"ורו מ"ה א"פ הליגמבו ,אחא 'ר םשב
 א"ה ג"פ ק"ומו | ,היבא רב םרג ח"פס
 .תשש בר םשב רמא ו"ה א"פ הכוס

 ןב אוהש ימלשוריה אובמ תרעשהו
 ייבאש ,זכ אמוי רכזנה אברד וריבח ייבא
 י"אל - לבבמ  הלעו  ,הירבל = רדפמ הוה
 ,ל"בע-  ,ילבבַב- רבונ אל .זפל 4:ףתוקענב
 ייבא ימיב יכ | תאזכ רמול דואמ השקו
 בור טעמכש דע ב"כ '*"אב" תורוזגה פד
 שרופמכו ןיבר םע לבבל ודרי י"א ימכח
 ,וכרעב

 וביא:תב בקע "ה תב-ב פא לבו
 אמוחנתבכ ייבא רב ל"צו אחא 'ר םשב
 'ף אוהש : רמול דואמ .בורקו | ,טדירחא
 תיעיבש רכזנה הילדרבד ייבא רב בקעי
 דיה בפ

 ןיבא ךכ 3קעי "יד
 וב יב יב וב הבי וא

 תיעיבשכ ל"בשר םשב רמאש וניצמ
 הלה ג"פ

 ב"ה \ :ג"פ םורדנכה  נ"בשר יו םשכק

 וניצמ בדרלפ ר"בבוי ,ח"הה נ"פ  תועונבש

 ,נ"'בשר םשב ןיבא 'רכ בקעי 'רופחנפ כ

 רמא ג"ה ט"פ ןיבוריע ג"ה ג"פ האפו

 ,אנינח 'ר םשב
 'רב יפוי 'ר םשב רמא ז"ה י"פ תומביבו
 'ר םשב ךמא | אירב"פ .ריקיוב] אר
 ,ןיבא

 רודה .לודג רכב .היה ."הימרי ה מומו
 ורזג א"פש א"ה ג"פ ק"ומ רפוסי רשאכ
 הברה ןוממ ןיכירצ ויהו אירבטב תוריזג
 ןתיש ןוב רב בקעי 'רל הימרי 'ר חלשו
 הימרי בש אל ןיידע ל"א ףסכ לש הרונמ
 הצרו [םימכחה ןמ םג עבותש] ותערמ
 אייה 'ר | וחינה אלו | ותודנל (הימרי 'ר)
 ,אישוטע קחצי 'רד הירב

 ול | רבח ךימלת ףמכ היה דו
 ןיגס ןינמיז ןקירז ר"א ג"ה מ"פ ןיבוריעכ
 תיעמש אלו ןוב רב בקעי 'ר םע תימשפ
 ,אתלמ אה הינימ

 ,אנובא לב בקעי א
 ר"שו ג"ה ו"פ תועובש ימלשוריב רכזנ

 ר"סאבו  ,ןרופיצד ה"ר םשב רמא ודג"פ
 ביחג"פ
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 ה"הקבו = ,קחצ+ ?ךא ינפל  <םגרת ?בידנ"פ
 אניבא רב בקעי''רוי'-היברבי 'ר - דדא"פ
 ,יסיס רב יול םשב אבא רב אייח 'רו
 .א"בחר םשב רמא אוהש הנכוהש ס"לבו

 בקעי 'ר ךרע .אדא רב בקעי 'ר
 ,אבא רב

 .חילתע רב אדא רב בקעי 'ר
 רמא ב"ה א"פ ןימינ ימלשוריב רכזנ

 אריעז 'ר  הוהו -- רזעלא 'ר םשב
 | .היב לכתפסמ

 .(אנ) ,אחא רב בקעי 'ר

 דחא רודה לודגב השעמ :בב ק"ומב
 לודג שקבו ץולחל שקבו | ויבא תמש
 ייבא רמא -- ץולחל ומעש רחא רודה
 יב מעש ורה לודג ,יבד לורה לודנ
 בקעי 'ר רודה לודג ד"או ,אחא רב בקעי
 יתשלו ,יבר ומעש רודה לודנ ,אחא רב
 יבר ימיב רודה .לודנ רבב היה תונושלה
 'ר :אל תבשבו ,ג"בשר רטפנשב דוע
 ליזאו ףילח יבתי הוה רזעלא 'רו  ןומיס
 וקינ הירבחל דח רמא אחא רב בקעי 'ר
 ךדיא ל"א אוה ןיאמח ליחד רבגד הימקמ
 ורמאו ,אוה ןיירוא רב רבגד הימקמ וקינ
 ליחד רבגד רמאד אוה א"רד םייתסת םש
 'ר םושמ | ןנחוי 'ר רמאד אוה ןיאטה

 רמול רשפא ךיא | ןיבהלו = ,'וכו רזעלא
 אלש המ ודימלת םושמ | רמאי י"רש
 תועטש רוריבב הארנ ,םוקמ םושב וניצמ
 אבומש ומכ רמול ךירצו םירפסב לפנ ןטק
 'רש הנתת זמר בקע טוקליבו ס"קדב
 ,יבתי הוה ןועמש 'רב רזעלא 'רו ןועמש
 ןנחוי 'רו
 דוע היה אחא רב י"רש ןיאור ונא הזמו
 היהו .ןיירוא רב לבכ . ןועמש רך = ייחב
 ,שודקה ונברד לודגה וריבח תמאב

 לב בקעי 'ך :ונ/םירדנ וניצמש המו

 "יסא, תבית רפח םש יבר רמא אחא
 בקעי 'ר אוהו ,זכ ק"ומכ יסא ר"א ל"צו
 ב"ה ר"פ תבש וניצמו | ,ינשה אחא רב

 ,ןועמש 'רב א"ר םושמ רמא

 רב לאעמשי 'ר םשב אנינח 'ר יסוי 'ר

 אחא רב .םפקעיי 'ר

 .אחא רב בקעי 'ר
 ,(ישילשה רודב ימלשורי ארומא)

 'שרופמבכ ןנחוי 'רמ לבקל | הכז אוה
 :תימח הלימ ,רמאש ג"ה .א"פ תועובש
 :המיעדו אנילו -- ןנחוי 'רל 'ביתוא .ל"ר
 ;ינכו :אטלד ו"ר :ל"א היל \המ

 :תוכרבכ ןנחוי 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 היפו ןופוריע "ה א"פ תבש ,ב"ה ו"פ
 | ו אפו הוסבי . ,איה א"פ הכוס .,א"ה
 ,ב"ה ב"פ ז"ע

 וו ימהמ . תולבק ודיב ויה | ןכו
 ..גרא"ה א"פ תבשכ | ,ןנחוי 'ר ינפלש
 ,היקזזח םשב רמא

 .ב"הס א"פ ק"ומ ,א"הס א"פ םילקשבו
 :םשב אחא רב בקעי 'ר א"ה ה"פ ש"עמ

 רווח הרד היינס :ר
 ר"א אעליא ר"א ,םמ .,בכ תוכרבו

 :םש י"שריפו וניבר םושמ אחא רב בקעי
 ,בר : אוהש ,בכ

 ,א"פר הכוס הישאי 'ר םשב
 :תבשבו ,די"ה ר"פ ןישודיק יאני'ר םשב

 תיבה מא אהא רב בקעי 'ר :ב-א"ה א"פ

 .'וכו ףילי דח קדצוהי ןב ןועמש 'רו יאני 'ר
 ,א"הס ו"פ תוכרבכ לאומש םשב
 :תבש ,א"ה ג"5 ש"עמכ ןתנוי 'ר םשב

 ,ד"ה א"פ

 :הארנ םש ךא) .בכ ק"ומכ ל"ביר םשב
 ,(א"פס יאמדכ ידיא רב אחא רב בקעי 'ר ל"צש

 זמ ק"ומכ יאלמש 'ר םשב
 ןיטינ ,ג"ה ד"פ תומורתכ ל"בשר םשב

 בקטעי תג "ה ר"פ ..המוסבו .,ד"ה ד"פ
 ,ל"בשר תא לאש היבקע ,אחא רב

 ןנחומ 'רד .ידימלת ילודג לכמ לבק ןכו
 'ך םשב רמאש וניצמדכ ורוד ימכחו
 '\ סרג דה"פבו) ב"ה ב"פ םירוכבכ רזעלא
 ,(אמח רב בקעי

 לד חו ךב י"ר א"ה .ה"פ תובותכבו
 ,היקוח םשב אסכלא

 'רמ

 ה 5



 5 אחא רב .בקעי 'ר
 תחרה

 ר"א וניצמדכ הברה לבק יפא 'רמ
 (:זכ תינעתב יסא ר"א אחא רב | בקעי
 תבית רפח םשו :ונ םירדנב ל"צ ןכו) זכ ק"ומ

 םשו :הנ םש ל'צ ןכו) :זמק םיחבז ,(יפא
 ג"פ | תוכרב | ,(ם"קד ,ישא בר תועטב אתיא

 -ה"ה ג"פ ק"ומ ,א"הס א"פ הכוס ,ד"ה
 ,ב"הר אי"פ תומכי :,ה"ה ב

 וארקש דע כ"כ יסא 'ר לע בושח היהו
 ה"ה ו"פ תבשכ | ,ונירבח (וינפב אלש)
 אחא רב בקעי 'רד אייסאל לאש הסי 'ר
 אחא רב בקעי 'רד איניש אדיבע המ
 ,ונירבח

 גב. .ק"ומכ לממ רב אב רו
 אחא רב י"ר ג"הס ח"פ ןיטיגבו ,: מדא"ה
 רב אדא בר םשב" אנונמה הב אפ "כ

 ,הווחא
 ,הה"ס אי"פ תבשכ אנונמה בר םשב
 ג"פ תוכרבכ "אב רב יאויח יי ומשה

 ו"מפ תבשבו ,א"הס א"פ הכוס ,ה"ה

 האנגיתרק :אנניח אחא רבה יה ומיה

 ,היעשוה 'ר םשב

 ,ב"ה ו"פ תבשכ אילבט 'ר םשב
 ,ג"פר ה"רכ"יופ :ןכ הרוהו ו וםשב
 ה"פ תוכרבכ אנינח 'רב יסוי 'ר םשב

 .ב"ה אי"פ תיעיבש ,ז"ה

 ב"פ םיאלככ ןתנ רב קחצי 'ר םשב
 ,ב"ה אי"פ :.תומבי  ,נ"ה

 אנינח 'ר םשב ןירסיקד אלוע 'ר םשב
 ,ב"הס ג"פ םיחספכ

 םיחספכ אבא רב לאומש בר םשב
 .ה"ה וב

 זמ ק"ומכ אבא רב ןמש בר םשב
 ,ג"פר הדג

 רגיצמ ןירבקה

 אמוי ,ה"ה ה"פ םיהספכ אנובא 'ר

 'ר םשב רמאש וניצמו ,:ד א"ה א"פ
 .ו"ה ח"פ תיעיבש ,ג"ה ז"פ םיאלבכ אנובא

 ,ר"פס מ"בכ אחלמ ימודבא 'ר
 ורמאש ! ביהה"ה נ"פ ק"ומב חב ל

 אדבוע היל הוה יירורד יוחא עושיי םש

- 

 'ר .ל"א -- .ל"א .והבא 'רל לאש אתא
 'רל היתלאשו יתייה ךמע אחא רב בקעי
 אל אנא ל"א -- הפיח ןמד אמודבא
 .ירוהו קופ תיעמש ןיא ,תיעמש

 ל"ביר םשב ורמא םהינשש ימיא 'ר
 .ד"ה .ה"פ ,ןומינב

 אחא רב בקעי 'ר וניצמש ףא ז"ר ןכו
 ,: בידה"ה . "פו ק"ומ | בכ תובבבב ירא
 ג"הס . ..ח"פ.,תומביב: .רריבח חנה . .לבא
 א"פ אמויבו | ,יתייה .ךמע ז"רל .רמאש
 אבא רב.,ח"הו אחא רב "הו ץ"ר ₪ רהא"ה
 י"ר בסנ ןילבא | (ןנברד ןורבח) אנינח 'רו
 ,וכרב רמא אלו ךירבו אסכ אחא רב
 =- ל"א -- תרמא אל .המלו א"בחר .ל"א
 שיאבו | ,ךכ לע ותוא ןיספות ןינדקנהו

 א"בחרל ארקש לע (וילע סעב ז"ר) ז"רל
 אחא רב י"ר ח"ה ו"פ ןיבוריעבו ,אנדקונ
 ןבקוע רמ םשב דח ירמא והויורת ז"רו
 היה תמאבו . .,הדוהי רב נ"ר  .םשב דחו
 הינימ שישק ןנברד ןורבח היננח 'ר םג
 ח"ר ןוגלפתא רמאש ה"ה אי"פ תובותככ
 רב ח"רש אטישפו | ,'וכו ןנברד ןורבח
 ליעל ונאבה רשאכ ובר ומכ היה אבא
 לאומש 'ר ב"ה ו"פ תבשבו ,ומשב רמאש
 'רל חלש .ארבוע היל הוה חשו מכ
 אבא... רב. ,ח"ר .יבנ אחא ךב נסע

 טושפ הזו אבא רב ח"רמ לאשיש והלשש 'יפ)
 אבא רב י"ר ךרע ימלשוריה אובמבו רורבו
 בקעי 'רמ לאש קחצי רב ש"רש בשחו הזב גגש
 .(אהא רב

 ומשב םירמואה

 .ב"ה ב"פ ז"עב | .(יאלבב) ימא "ה כופמ
 דכ רמאש א"הס ג"פ הלרעכ יגח 'ר

 י"רד הילק תיעמש הניפס ןמ תתיחנ
 ,אחא רב

 ולש 'רבח  דימלתכ היה  :היקוח "ד
 (יאלבב) "מא :?'ר = -,אפה:ר"ה .ג"פ תובפבב
 אחא רב: :םקעיז 'הוווןתב רו קהת ד
 -- ירופיצד אתוימלפ ןיליאב ןילייממ ויה
 רמות אל .אחא רב ..י"הל הקו "ב ל"א
 י"ג הנקוח .'ר .ה"ה בפ םשוו םולב היל

 ב



 ו ךפ בע וה - פי ךביאחא רכ בסעי 'ר ךד6

 רו כו. רתא"' דחב בתי רוה אחאי רב
 /ב"ה ב"פ  םש "ומשב "רומא ' היקוח
 רב היקזח 'ר אתיא ד"ה ג"פ תיעיבשבו
 ,א"ב בקעי 'ר םשב ל"צו אחא רב בקעי

 היה ב"פ ז"עכ .(נ"האישנ" יהדוהי" יר

 .ונממ לאשש
 בקעי 'ר הימוק אתיישק רמא יסוי 'ר

 תובותכבו | ,ד"ה ו"פ םיאלככ אחא רב
 ןותיותל .היהנ | יםוי די ל"א 'ד"ה היפ
 ןכו ,ל"בשר םשב הימרי 'רו תא ןירמא
 ,ומשב רמא א"הס א"פ םילקש

 ,ג"'ה ד"פ תומורת ומשב הימרי 'ר
 תא ריהנ היקזח 'רל רמא  אנמ 'ר

 ריזנכ ,אכה םיאק א"ב בקעי 'ר הוהד

 ,א"ה ז"פ
 ,ר"ה א"פ תבשכ ומשב ןירסיקר ןנבר
 וכע רפכ שיא ח"רד הירב םוחנת 'ר

 4 זמ ק"ומכ ומשב
 רפסב אצמש | ,זנ ןירדהנס רכזנ ןכו

 דחא ןיידב גרהנ הנ ןב בר יבד אתדנַא
 כל

 ה"ה ב"פ ה"ר וניצמ םיטרפה וירבדמ
 אחא רב בקעי 'ר םדוק ינמתיא אנהבש

 ,רמא ,ארוביעל אנהכ הימקמ לע ב"פעאו
 היל םייקמ אל אתעומשר הרמ  ןיכה
 רוביעלש אסי 'ר םשב םש רמא א"ב בקעי 'רש)
 (.יונימה רחא ןיכלוה

 רדגד אתמחב היה הארנה יפכ ומוקמ
 'רש תכסמה ףוס | םשו ב"ה ב"פ ז"עב
 ואבשכ (ג האישנ הדוהי רו (יאלבב) ימא

 ,ונממ ולאש המש
 (י"עו פ"קד.תפרגל) הב... ק"ומ . .וניצמו

 םיבכוכ וארנ אחא רב בקעי 'ר רטפנשב

 ,םויב עיקרב

 .ידיא רב אחא רב בקעי 'ר

 ל"ביר םשב רמא א"פס יאמד רכזנ
 ,זכ ק"ומב ל"צ ןכש הארנ ןכו

 .בקעי רב אחא 'רד הירב בקעי 'ר

 דומלל וחלש ויבאש :טכ ןישודיק רפוסי
 הוה אלד היזח אתא יכ | ,ייבא ינפל

| 
 ,ךנימ יפידע אנא ל"א היתעמש ןידדחמ
 דומלל ךלא ינאו תיבב התא בש אלא
 ,"וכו

 ,יאחא רב בקעי 'ר
 ,ר"פ אשת ונרמלי ןתנוי 'ר םשב רמא

 בקעי 'ר אוה ילואו ,דה"סב אבומ ןכ
 ,ןהנוי 'ר םשב רמאש אחא רב

 בקעי 'ר  ךרע | .וביא רב בקעי 'ר
 ,ייבא

 יואי רב כקע*יר

 'ר םע ךלהש :בנק המורת רהו רכזנ
 ,י"בשרל אייח

 ,ידיא רב בקעי 'ר
 .(ןנחוי 'רד לודגה ודימלת)

 רוד ימכח ילודנמ לבקל דוע הכז אוה
 איעשוא 'רמ י"אד יארומאל | ןושארה
 איעשוא ר"א ידיא רב בקעי 'ר וניצמדכ
 ימלשוריבו ,: טכ (ס"קד תסרגל .אי) תוכרבכ
 ידיא רב בקעי ר"א ה"ה א"פ םירוכב
 ,'וכו יבר חלשו -- השעמ היעשוא רכ
 ,היעשוא 'ר םשב ל"צו ם"ט אוהו

 ,דמ תוכרב אנינח 'ר םשב רמא ןכו
 ,ומ ןיבוריעכ ל"בירמ הברה לבק ןכו

 שוריפב .ז"ר ל"אש ,טל ןיטינ ,:ם תומבי
 שוריפב ללא אללכמ וא ל"בירמ ךל עימש
 ןקז היהש רפסמ :הכ הציבו | ,יל עימש
 ולש יקדולגב .אצוי היהו ותונכשב רחא
 ,ל"ביר תא ולאשו ואבו (ט"ויב)

 ₪ םירדנב .ל"ביר .רמא - א"ביר

 ,טי :ה ןילוח ,:הע ןישודיק ,:ופ ןיפיג
 ,ד"ה .ג"פ תינעת ,ר"פס םיאלב ,חצ

 ר"פ תבשכ ןתנוי 'ר םשב רמא ןכו
 ,םירוכב ףוס ,די"פס ב"הס

 ה"פ תוכרבכ אבור קחצי 'ר םשב
 .הלייביה

 ,זיה ד"פ ש"עמכ יימיס 'ר םשב
 ,ג"הס ח"פ אמויכ אתפלח ןב ש"ר םשב
 ו"פ  ,ו"ה ה"פ םיאלככ ל"בשר םשב

 ,ר"ה'ג"פיתבש" נ"ה

 הב

 םשב

 .--- תא 2 ב וב



 רזעפא רב בקשו דר

 ,ילבבב ה"ר ףוס אדיסח ש"ר םשב
 ,ו"ה דפ .תופרבו
 ןנחוי ..'ה. . .הוה קהבומה בט

 םילקשו : ביחא"ה ב"פ תוכרב ימלשוריכ
 בקעי 'ר לע ךימתסימ הוה ןנחוי 'ר ב"פס
 ןמ רמטימו היל ימח א"ר הוהו ידיא רב
 א"רש | :וצ תומביב . אבומ ו 78
 הרמא אלו רמה"בב אתתעמש רמא
 'רו ימא 'ר ואבו דפקיאו י"רד הימשמ

 בקעי 'ר םנכנש רע ולבי אלו וסייפל יסא
 וידימלתל ןנחוי 'ר רמא ופייפל ידיא רב
 ידיא ןבכ םייפל ןיעדוי םתא יא המ ינפמ
 לדוג ינפמ וא אוה ונירבח וארקש המו) ונירבח
 ונייה בקעי 'ר יבא לע יאקש וא | ,י"ר תוינע
 .(י"ר ירבחמ היה ידיא 'רש

 תובותככ ןדייצב י"ר הרוה .רמא ןכו
 א"ב בקעי 'ר כמ .ם"בפ יא ור

 0: גנ ז"ע | ,;ומ ןיבוריע ,נק תבשב י"רא
 ןנחוי 'ר יוה .ילמלא- יתמא "ומ לש
 אל ארתיהל אתוורבח ירואד ארתאב
 דימלת היהש רה"סב איצוה הזמו ,םכרפ
 הזמ היאר םוש ןיא לבא ,ןנחוי 'רד רבח
 ז"ביר לע רמאש עשוהי 'רב | וניצמ יב
 ,המודכו ךיניעמ רפע הלני ימ ובר

 ידיא רב בקעי 'ר וניצמש המ לבא
 ס"מ אוה :אמ ןירדהנס הדוהי בר רמא

 ךא  ,ס"קרב אתיל ןפו * ,ידיא רבי תפוא
 אוהה םשב ארקנה בקעי 'ר םתס אוה
 רמאש :זי תוחנמ אצמנש המ ןכו ,ןנברמ
 ,אבא רב בקעי 'ר ל"צ םש ייבאד הימשמ

 בק

 ,ה תוכרבכ ומע גילפ אנינח 'רב אחא'ר
 .ג .תובותבכ ..יסאי "רג .מא כ

 ג"ה ג"פ םירוכבכ (אליא 'ר) אליה 'ר
 אבא רב לאומש רבעו ובשי םהינשש
 דומעל םיכירצ םניאש ל"או ,וינפמ ומקו
 ,םיכומס המהו רבח ךא אוהש ןעי וינפמ
 ומכ . ל"צו ם"מ לפנ ':גל  ןושומ]
 ,םירובבב

 | ןיפנרפ ויה םהינש ,ןמחנ רב קחצי 'ר

7 

 אמח 'רל ןובהי ווהו האפ ףוס ימלשוריכ
 ,(ינמחנ ךרע ןייעו) איעשוא "רד | יובא

 ,א"רד אבילא ומע גילפ ד"ה די"פ תבשבו
 ,,חצ ןילוחכ רודה לודג וארק אריז 'רו

 --יבר עמש אל אמש ז"ר ל"א :ה םשו
 ישניא ירמג אלדב ןנברמ יאה ימד ל"א
 ,: 6 ..תומבי . המ .,טפןבוע ךכ\ ".אתעמש
 עימש שוריפב ו"ר ולאשש ,םל ןיטינ
 5 ,ךל

 ןנחוי 'ר תריטפ ירחאש הארנה יפכו
 בקעי 'ר בשייתה ימא 'ר ךלמשכ א"רו
 ןקזו לודגל קוחרמל ךלה ומשו ,רוצ ריעב
 תולאש ול חלש ז"רש וניצמרכ | רודה
 בקעי?ירל ז"ר ל"אש ,פ" ןיפוריעב הכהה
 ףיקא םתה תיטמ יכ בקעי תבר הרב

 -- ידיא רב י"רמ יעבו רוצד אמלוסל ליזו |
 זר ןכ ישקבי ד גמ רמ"ביכו ה נימ

 ,אפפ רב אבא 'רמ

 משב םירמואה

 ,1גו"נ"ה ב"פ תופרבכ "וקירו "נוב

 ,: הי ןילוחכ .א"בילאי ]נח"ל
 ףוס ילבבכ לבבל ויתוכלה איבה ןיברו

 ביתמ אבר רמא ,י מ"ב וניצמש הזו ,ה"ר
 תופרב רכונ ןכו תאפו ידיא'ירב בקעו ₪

 ,;וט הציב ,,וק םיחפפ ,,ד
 םגש דע כ"כ לודג היה ותונקז תעלו

 נ"ף .ל"אש ":!הכ הציבכ ,רילא תלש
 תקלס יב | ןויצ תילש אדא רב אמחל
 ליזו רוצד אמלוסא ליזו ףיקא םתהל
 ,הינימ . "יעבו- .א"ב 7 בקעי "רד יפל
 רב בקעי 'רד הישפנ חנ םתהל לזאדא
 ,ידיא

 'ף .יבמפ .לנב םינב ינש | רירחא חינה

 ר"בב . יסוי רו ,גיפר . םומורתב אבא

 זי ה"צפ

 ,רזעלא יףב בקעי 'ר

 ןיעדוי רמאש ב-טי"פ םילהת 'רמ רכזנ
 ןיפינחמ ןיאו אוה יתימאש ןהיהלאב ויה
 םשו :טס אמוי אבומ הזה רמאמהו ,ול
 םש  םגלהתב ..ב"שה- תוהנהבו =. לוע לא |

 רמאי
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 גגשו | ,רזעלא רב בקעי 'ר ל"צש רמאי
 רמאמה אבומש ךיא האר אלו הוב
 "פס הלינמו ,ג"ה ז"פ 'תוכרב "ימלשוריב *

 ,רזעלא 'רב קחצי 'ר הנוכנה אסרגה םשו
 הזמ השענו י"ר םילהת 'דמב בותב היהו
 בקעי 'ר תבית רסחנ אמויבו ,בקעי 'ר
 .רועלא 'ר ךא ראשנו

 .ימיא וא ימא רב בקעי 'ר

 הממ רפא .ימא"הב-"ף < כ-ןיררהנפב

 םירדנב לבא ,וידו הפקוו ןיאצוי היטילקנש
 ימלשוריבו  ,וכרע ןייע אחא רב סרג ,ונ
 םשכ ימא* רבי םקע+צ'ר "פר תובותכ

 ,ל"בשר

 .םא ךב בקע

 יר םשב ,רמא ,וטעה ב .ררספ כז
 ,אחא

 ביה

 .בקעי רב.אחא .ברד היתרב רב
 ונקז לצא לדגתנ אוהש ,טמ הטוסב

 םימ ותוקשהל ושקב א"פו ,י"ב אחא בר
 ישניא ירמאד ונייהו .,אנא ךירב ואל ל"א
 ,אנא ךותרב רב פר. יבה

 בקשו תפד הרב בקשו 'ר
 םתה תיטמ יכ ז"ר ל"א :פ ןיבוריעב

 'רמ יעבו רוצד אמלוסל ליזו ףיקא (י"אל)
 יעב םתהל יטמ יכ -- יריא רב בקעי
 ךכיפל ןוגה היה אל ויבאש י"שריפו) | ,הינימ
 ,(ומש ריכזה אל

 יר םשכיתוכרב ד אלה ה"פ ש"עמבו
 אניטה יר םשב .'בקעונתבר הירב בקע"

 טוקליבו) :טמק תבש רכזנו ,ןרווח תרבד
 רב בלעו יח רטאמה .קיתשה ' .ל"רתו מה םולחת
 ,(בקעי תכר הרבו לצו בעי

, 

 .לאומש תבד הרב בקעי 'ר
 ,ומשב רמא ילאב ,:הכ תוכרב רכונ

 ,ירויג רב בקעי 'ר

 ,בס ןיבוריע הירב קחצי 'ר

 ילבש רב , בקעי*"ח המ ו ב

 השוד כ בק"

 7 -- יםה-- "פד
 יאתסוד ןב בקעי ר"א .איק תובותכב

 ףשנב יתמדק | ןילימ 'ג | ינואל | דולמ
 ,םינאת לש שברב | ילוסרק רע  יתכלהו
 חא"ה ז"פ תבשבו | ,(יאסוד ןב .דה"ס תסרגו)

 כ ו רווטשב רכונ מ"ה ב"פ  ב"ב ,,הכ -

 תב רוםעב ז"ה  א"פ תוכמבו - ,יאסוד

 וסר רב י"ר םשב ר"פר ןיררהנסבו 'יסר

 םימכהה רדסב פפדנה ג"שרד תרגאבו

 ןב בקעי 'רש רמאי ,אכ תוא רד"פ א"ה
 תורה שיט אוהו מ"ר ןמזב היה יאסוד

 רמאש א"ה ב"פ ןירדהנס ימלשורימ אב
 מ"ר ןהיניב קיספמ יאסד ןב בקעי 'ר םש
 מא :הדוהי 'ר -- .רמוא | היה
 רמא יאסוד ןב בקעי 'רש םושפה טשפ
 ,םש מ"פבכ ןהיניב קיספמ והייניב אכיאש

 בו רב בקעו 'ר
 תיעיבשכ והבא 'רל קהבומ דימלת היה

 ןכ אל | והבא 'ר הימוק רמא ב"ה רד"פ
 'ר ימוק יתייא ז"ה ב"פ | הדנבו ,ז"רא
 ,'וכו ריעש םד והבא 'ר

 ,ז"פר ,ג"ה ג"פ יאמדכ ומשב רמא
 ,ב"ה אי"פ תומורת | ,ר"ה י"פ תיעיבש

 ,ד"הס ר"פ ,א"פס ש"עמ ,א"פס תורשעמ

 ד"פ םיחספ | ,ו"ה זי"פ ,ה"ה בי"פ תבש

 ויה ב"בייהנינח .,ב"ה ה"פ הציב ,ד"ה

 ןובו יה יהיב"פ< הפופ ,ו"ה :ח"פ תומבי

 ןג הוט ים .יההג .,ב"הה ב"פ ז"ע  ,א"ה ג"פ

 ,ל"קפ םילהת ,אי-רומא ,אכדחנ אמוחנת
 ו"הר ב"פ תוכרבכ יסא 'רמ לבק ןכו

 םיחספו | ,יסוי 'ר הימוק היהישק רמאש
 אוה ס"לבו ,יסוי 'ר ימוק יעב ד"ה ה"פ
 םשב ימלשוריב םימעפל ארקנה יסא 'ר
 יסוי 'ר אוהש רמול רשפא יאו  ,יסוי 'ר
 וניצמ תיעיבש ףוסב יכ הנוי 'רד וריבח
 םקעי 'רל (הנוי 'רד וריבח) יסוי 'ר השקהש

 ירפוירכ
 קחצי 'ר םשב רמא ןכו

 ,ה"ה ח"פ

 תומורתכ

 םע



 ייסוס רב בקעי 'ר---אמח רב בקעי 'ר

 ימלשוריכ .רבחכ היה .הימרי "ה םע
 הימרי 'ר הימוק יעבש א"הס א"פ םיאלכ
 'ר ל"א ,ובישה אלש היב לכתסמ הוהו
 ךל אבה %יב לכתסמ תא המ הימרי
 ,'וכו העוצר

 ה"ה ג"פ .תוכרבכ" "(ב 1" טעו
 בקעי 'ר םק ,האוצ וארו ובשי םהינשש
 אנגיטל אמי ןמ ז"ר ל"א הילע קקר ז"ב
 .(םולכ ליעומ ןיאש)

 רב בקעי 'רו יעלא 'ר : גל ןישוריקבו
 אבא רב ןועמש 'ר ףילח יבתי ווה ידגז
 ןתאד ארח והל רמא | ,הימקמ | ומקו
 תדמוע הרות םולכ רועו רבח אנאו ימיכח
 רמול רשפא ךיא ןיבהלו + הידמול ינפמ
 והבא 'רד ודימלת ידבז רב בקעי 'רש
 דוע הכזש יימ אבא רב ש"רו ךמפסומ היהי
 דימלת היהו ,אנינח 'רד ודימלת תויהל
 ל"צ "ףא = ,רבח = ךא "הוה ל
 םירוכב ימלשוריב השעמה אבומש ומכ
 ידיא רב בקעי ירו אליה "רש ' "ה נ"פ
 .רּורַב הזו  יבתי רוה

 ב"פ הדנכ וריעב הארוה הרומ היהו
 יבר תיב לשמ תחא השאב השעמ ו"ה
 האור התיהש (םיאישנה לכ ןיארקנ ויה ןב)

 בקעי 'ר ימוק אדבוע אתא ןירוחש םימד
 יילבמ רב  קחצי 'ר ימיו ובו

 "וכו ובלח 'ר ל"א התואממל ושקבו
 הברה ןהמ שישק היה יילבמ רב י"רש ףאו)
 .(וילא אב ובלח 'רש ,ם ןיטיגכ םימי ךוראה לבא

 ומשב רמא םולש 'רב הדוהי 'ר וניצמו
 ,אכדחנ אמוחנת

 ,רודה ילודג םינב ינש וירחא | חינהו
 ג"פ .תוכרפפ (הנוו 'רד ודימלת) ידבז 'ר

 ,ד"ה א"פ האפכ יסוי 'רו ,הה"ר

 .אמח רב בקעי 'ר
 ב"פ םירוכב רזעלא 'ר םשב רמא

 רב -ונלש .אסרנו ..דה"פב אבוט ב |
 ,אחא

 .(אתיירבד אנת) ,אנינח 'רב בקעי ה

 איה יאנת ורמא :םע תבש רכזנ
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 אחא 'ר לוספ הזבו הזב הניש אינתד
 ,אנינח 'רב בקעי 'ר םושמ -- רישכמ
 אב יברל רמא ףורעי 'פ וניזאה ירפסבו
 ולעי אלש ליבשב תוכלהב שפשפנו
 רועינה רמא טכ"פ נ"רדאבו | ,הדולח
 ול יואר ת"דב ויפ חתופ וניאו הלילב
 ,וינפ לע ומא לש ותיילש ול הכפהנש

 הדוחי -הח הרב בקעי א

 ,לאקזחי רב
 ,ידדכפ םילהת 'דמו גדרי"פ ר"מב רכזנ

 י'\  םּותב היהו' קחצי בף . ל"צ- טילי
 ,בקעי 'ר הזמ השענו

 ופי בקעי ₪

 יתבר 'ספו אידךתלעהב אמוחנת רכזנ
 ,אשת פ"ר

 כ. כ בקעי ,

 הימחנ+,ור ..2יה- מפ .םורפלמ תמש

 הימחנ 'ר  אוהש הארנו ,ומשב רמא

 ,םישרדמב הדגא ירעשב עדונה ארומאה

 בקעה -.הלע -.--ב>ע הב בקעי ה

 .בקעי תבד הרב

 ילשוריב רכונ ..קחצו בה רכיב
 ,א"הס ב"פ הלח

 ,ןינפונ תיבסמ קחצי ןב בקעי

 םע דיעה חי"פ תולהא אתפסות רכזנ

 לע איירבוג .תיבמ בקעי ןב הדוהי 'ר
 .'וכו .ירסיק

 קחצי 'ר ךרע | .ינמחנ רב בקעי 'ר

 ינמתנ כ

 קחצו יל" ךפע יל רבנכ עמ
 ;ילתפנ .רב

 .ןיסיס וא כיסופ יףש בקעי ה

 ד"פ םיחספכ יסא 'רד ודימלת היה
 ,יסיי 'ר הימוק רמא בפ"פ הליגמ ,טה"ר
 פ"פ הלגנ ,ח"ה "ג"פז הכינתה  ,במרנתוכרבו
 .(יפא 'ר אוהו) יפוי 'ר הימוק רמא ז"ה

 תורשעמ - ,א"ה- ה"פ תוכהב הבונובו

 א"פ



 הקצמ בלק" - יימולפ רבי רקעי יד 0

 ,ח"ה א"פ ה"ר ד"ה ו"פ תבש ,ר"ה א"פ
 ,אה"ס ד"פ תינעת

 .למולפ רב..בקעי זה
 .(דה"ס תסרגל יטילפי וא)

 'ר ה"ה ב"פ הכוס ימלשוריב רכזנ
 .תוכוסה גחב היניבשוש היה (ב אנמ

 ,איילובג. בקעי 'ר
 םשב רמא א"הס ג"פ הלח ימלשוריב

 "רו - יול .. זה .דדא"פ :ף"הקבג- .,אנינח .'ר
 תומביבו ,אנינח 'ר םשב איליבג בקעי
 אילבג בקעי 'ר .ינת ימיא ר"א ב"ה ח"פ
 ,ןנחוי 'ר הימוק

 כו .,םסע ד

 'ר | ,ודחא"ה א"פ תוכרב ימלשוריב
 הרוביעל תיחנ הוה דכ ןמחנ רב לאומש
 הוהו הפורג כקעי 'ר .יבג לבקמ הוה
 עומשל תופוקה ןיב רמממ אריעו 'ר
 ,ש"ק ירק .ךיאה

 .(ןינח רפכד וא) ןנח רפכד בקעי 'ר

 בקעי ר"א ב"ה ה"פ תוכרב ימלשוריב
 םהרבא השעש העשב ל"ר םשב ןנח רפכד
 ,םלועל וינבמ זז יניאש ול יתעבשנ ינוצר
 י"ה שחש וש עו א"ה מ"פ תבש רכונו
 דפואל הוחתשמב רתפת רמא ןנח רפכד
 םשב רכזנ ה"הר ב"פ ןירדהנסבו ,ומצע

 .לאומש 'רו ןנחוי 'ר רחא הז
 -כ"פ .לאומש 'דמ הז םשב רכזנ ןכו

 ,היר"בפ  ןח"פמ  ;(בידחלפ .* . ר"בו . א
 אמוחנת | ,(ל"ביר םשב רמא) דדב"לפ םשו
 ןיבק ירנ בדיפ ,ברנ"פ  ר"הק ,גיהתישארב

 רכזנ ןכו ,םכמחנמ .יכנא 'פ יתבר  'םפו

 .אבא 'ר םשב רמא ,וע תומש רהו

 .רוצ ןמד בקעי

 בקעי ןב | (ןנחוי 'ר דימלת) ןועמש 'ר

 .גל תוכרב רוצ ןמד
 ,ז תובותכ רוצ ןמד י"ב לאעמשי 'ר

 .ןירסיקד בקעי 'ר

 ,ומשמ ופיד ןמחנ 'ר דדג"נפ ר"ב רכזנ

 ןטחנ "רו  הימהנ 'ר:1החו"פ ר"קיובו
 'ך אחז"מפ לאומש 'רמו | ,ומשמ  ופיד
 ,ומשב ופיד ןמחנ 'רו אמחנמ

 .(הנמורד וא) האמורד בקעי 'ר
 רזעלא 'ר ינפל בשיל דוע הבז אוה

 ב ולר ,ינתמ .יעבש ב"ה רד"פ הכופב

 .'וכו ןמת רזעלא ר"א -- אסוד
 יעב יפא 'רל קהבומ דימלת היהו

 א"פ ש"עמ ,אה"ס ג"פ תומורתכ הימוק
 ,נדא"ה א"פ תומבי ,ה"ה ג"פ :ב א"ה
 ןח יפי רינג. = ,ר"ה - כ"פ .  ,ו"ה .םש
 ךא יפוי'ר אתיא םשש ףאו) ,ב"ה ג"פ תוירוה
 ,(יסוי 'ר םשב םימעפל ארקנ יסא 'רש עודו

 הנמורד בקעי 'ר רמא א"ה א"פ תוכרבו
 ו הכזגו ...,יזפ ןב הדוהי 'ר םשב

 .תונרקב ןיעקות המל רמא ב"פר

 ,(אביידח וא) אביידה בקעי

 וורטחמובהמ .-יעב | :וכ :ב"ב :רכזנ
 .(ביידח ןמד י"שריפו)

 ,האנימ בקעי

 ןירפיקב אפור היהו םיעודיה תכמ היה
 והבא 'רל האופר השע אוהו ,חכ ז"עכ
 ,ןכתסמ היה יסא 'רו ימא 'ר ואל יאו

 ,דוקפ רהנמ בקעי 'ר
 וטס ןירדהנסכ אניבר דימלת היה

 הימשמ רמאקו ביתיו אניברד הימק ביתי
 אניברד הימשמ רמא ,י"רד הירב ה"רד

 ,:ונק .ב"ב + חצ -,גצ .תובותככ

 הימשמ רמאש |: גל תובותכ וניצמו
 ה: םיחבז : ,,בע  ,ם ז"ע רכזנו ,אברד

 תב אלטנ ןיקתאש רמא ,זק ןילוחבו
 ,אתעיבר

 ,םיתרפעמ בקעי
 אינוח 'ר | ,גי"ה דיפ תבש ימלשוריב

 ךממ 'ה ריסהו יבר םשב םיתרפעמ בקעי

 ,הפירש הז ילוח לכ

 .העצמ בקעי
 השש ינה הדוהי ברל לאש ,גכ הליגמב

 ןילוחבו ,ימ דגנכ םירופכה םויד  (םיאורק)

 ,רפ

 - יב יב וב רמו ב



 קחצי "ר--איינוסמע בקי

 ללבב ,הוח ל"מיק אבלל השקה 8
 ינשבו | ,'וכו ימנ אמיא | ןינמיסל המהב
 האנימ בקעי ארמגה תפרג תומוקמה
 םהירבד תא ירתסו "העצמ,, יסרג 'סותבו
 ,בקעיו ה"ד זי ז"ע ורמאש

 ,איינוסמע בקעי

 ינת םשב רד"פס מ"ב ימלשוריב רכזנ

 ,ייסמוע ןיסחויה תפרגו  ,א"ינוסמע בקעי

 ,יאשרוק בקעי 'ר
 | ,בקעי

 ירי םתסי ךרע

 .החרק בקע
 בקעי ינת : בכ ןילוח :טלק תבש רכוזנ

 בקעי ינת ייבא רמא ,ופ ןיבוריעבו ,החרק
 .(החרק ס"קדבו) האניחרק

 .הרסומרת בקעי

 ןמזב היהו ג"ה ב"פ ימלשוריב  רכזנ
 שרפמ רסומרות ךרע ךורעבו = ,ןנחוי 'ר
 ש"ע ארקנ ילואו ,ץחרמ ןושל אוהש
 ,ןלב היהש

 ,יטילפי
 יטילפי רב בקעי 'ר

 ,ה"ה ב"פ הכוס
 (ד"הס תסרגל)

 .גל תוכרב הפי רב ןימינב

 ,קחצי ברוא קחצי
 .וק ..תוחנמ . קחצי . בר רב \ אב 1

 ,א"ה בי"פ תומביכ אב 'ר ארקנ ימלשוריבו
 זי .אמוי ירד ..הורב ערש ב

 ,ד"ה ג"פ תבש קחצי רב אחא בר
 .:י הליגמ .קחצי רב המוד צה
 גל ז"ע .קרצי :ברד :הירב א חב
 תוכרב קחצי רב אנינחהאנניחהןנח בר

 ,א"ה ו"פ
 .;;חכ ןיבוריע קחצי רב איבוט

 .:ה .תוכרב קחצי רבי םחנ
 ,: ומ הטוס קחצי רב אבר
 ,: אע תומבי קחצי רב הבר
 ןשיה םילהת 'רמ קחצי רב אליש בר

 ,א"צפ
 ,: אל תוכרב קחצי בר רב לאומש בר
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 קב יר

 רודה ילודגמ םש היהו ילבב היה אוה
 שרופמכ דוקפ רהנ ריעב ןתנ 'ר םע
 :א"פ ןיררהנסו ח"ה ו"פ םירדנ ימלשוריב
 ורבעשכ אשוא ימכח וצבקתהשכ ב"ה
 יםהישעמ תישאר התיה | תוריזגה טעמ
 .אלש ןמזה לכש ןעיו ,י"אב םינש רבעל
 :םינשה רביע זא י"אב םינש רבעל ולכו
 ןכל ,רוקפ רהנ ריעב י"ר יחא ןב היננח
 רפיק ןב ..יפוי 'ר י'ע) ,ןירגיא 'ג וילא וחלש

 .(אתיירבד אנת)

 מ. תוברבב םלוקבא בו %"ר לש גב בו
 :םתפבחב המהש | ןתצ" 'ר] קהשי "ל יבג
 "לעופה לא חכמ רבדה | איצוהל ועיסי
 "וחטב רקש לע אל תמאבו רוע רבעי אלש
 :אתיירואב ביתכ ארקו םק קחצי 'ר יכ
 ייכ םילשאו םק נ"רו ,היננח ידעומ הלא
 יןיאור ונא הזמו ,הרות אצת לכבמ

 .לבב ילודגמ ויה םהינשש \

 :תוכרבכ תותיירבב םימעפ הברה רכזנו
 --חרותה ןמ ןוזמה תכרבל ןינמ ר"ת : חמ
 רמוא קחצי 'ר --  ךירצ וניא רמוא 'ר

 :אוה - ,רמוא ןתנ .'ר: --<- ךירצי ,רניא
 ;קחצי 'ר ,גנק תבשבו ,ז"מפ אב אתלכמב
 :הכ הכוסבו | ,רזעלא 'ר םושמ \ רמוא
 "ך -- ע"ר -- גה"יר ירבד -- .אונתד

 'ר אינת | ,י  הגיגחבו ,'וכו רמוא קחצי
 *ר ,וכמסיש המ לע ןהל שי רמוא רזעילא
 -- רמוא קחצו 'ר -- רמוא עשוהי
 אינת ,חמ םיחספו .א"יר יחא ןב היננח
 רמוא קחצי 'רו א"רכ הכלה רמוא יבר
 ר"ת | :זכ .ןיפינבו  ,אריתב ככ הבלש
 א"בשר -- א"נר רתלאל אלש והזיא
 ,רמוא קחצי 'ר < = ךמוא יבר - = ךמוא
 רמאש נ"ר םושמ קחצי 'ר :חל תוחנמו
 -- ךרדי לע ר"ת ול םשו ,גה"יר םושמ
 וניא רמוא קחצי 'ר -- רמוא רזעלא 'ר
 אהתש -- םתמשו רמוא אוה ירה ךירצ
 תוכרכ יורמאש הז 5 ,בלה צב ו הםיש
 רמאד קחצי ברדכל היל יעבמ אוהה + ני
 ניה ןכש וא קחצי 'ו ליצו)) 'וכו םתמשו

 ןיארקנ



5% 

 אתלכמב אוה ןכו | ,(לבבד יאנת לכ ןיארקנ
 ןי םי תב

 ,םימעפ "בב .ךרעל אתלכמב  .ךכזנ ןכו
 ,ז"פ ורתי איננח ןב רזעלא לע קלוח
 ,כ"פ םימפשמ רזעלא 'ר לע
 ,ח"פ םיטפשמ יבר םע
 אב אתלכמ | ,,חמ ריזנ הישאי 'ר םע

 ,זי"פ זמ"פ
 ,ה"פ םיטפשמ ,אי"פ אב ןתנוי 'ר םע
 ,ז"פ ורהי אי"פ אב לאעמשי 'ר לע קלוח
 הפ (םיאפ) ביפ אב ןתנ 'ר םע
 ןיב םיהברי [("פ אשנ  ירפס  רכזנ ןכו

 רקפהש ןינמ קחצי ר"א :טפ תומביבו
 םיחבובו .,אנהה ד"ר אוה וכו רלפה ד"ב
 רמא -- םיתש יתעמש קחצי ר"א :טס
 ,אנתה י"ר אוה 'וכו ארבתסמ היקזח

 רשפא רמאי 903 דצ הנשמה יכררבו
 אובמבו | ,ןומדק אנת אוה קחצי 'רשי

 אוהש הארנכו רמאי 945 רצ הנשמה
 היה אל יכ וגגש םהינשו ,אבור קחצי 'ר
 אבור י"ר יכ רחואמ אל םגו ןומרק אנה
 י"אל תדפ ןב א"ר אבשב דוע יח היה
 קחצי 'רש רורבו טושפו ,וכרעב ראובמכו

 ויה םהינשו ןתנ 'רל רבחכ היה אנתה
 .םילבב

 רכזנה קחצי 'רב לאעמשי 'רש רשפאו
 מ"ר םשב רמאש ,דנ ןישודיק אתיירבב
 ,הז קחצי 'ר לש ונב אוה

 ,קחצי בר וא .(פפ) קחצי יר
 אחא רב קחצי 'ר .ורמא ,ריק םיחספב

 ,אתדגאד סחנפ רב קחצי 'ר ,אתעמשד
 רכזנה םתס קחצי 'ר לכש ם"בשרה 'יפו
 קחצי 'ר ,אחא רב קחצי 'ר אוה הכלהב
 ,סחנפ רב קחצי 'ר אוה אתדגאב םתס
 םהינשש ןעי הנהו ,הרצקב י"שריפ ןכו
 ידימלת י"אב ויה םהינשו דחא ןמזב ויה
 לבבב םג וניצמ םהינש תאו ןנחוי 'רד
 .דחא רודמ םהינשל דחיינ ןכל

 והשאב] נהוי ה"א" קמצי 'ר רניצמ
 תינעתבו ,:ממק תבש :במ :ו תוכרב

 קב כרי א קחבי /ר

 ב הקרוי קחצו "דל "רך, ל"א | ,ה
 ר"א יכה ל"א -- אוה ןושחרמב הרוי
 לעו תולאש הנומש םש ולאשו ,ןנחוי
 [חב .הלינמ .ןכו .,י"רא .יכה ובישה :םלוכ
 פו יה ,בג הרג הוניצמו ,:וצ ןיררהנס

 'רכ ארבוע דובע אנינח 'רד ידימלתו
 הימק הרמא .אבא רב ןמש בר לזא הדוהי
 תומק הרמא ןנחוי 'ר לזא | ןנחוי רד
 ,הוקפאו אשלב חלש (ב האישנ | י"רד

 תוכרב (הבלהב) ןנחוי ר"א קחצי 'ר

 םוורנ ופ יתובותכ | ,:טצ תבש | ,,הל
 בוי תועובש +: במק-.ב"ב ,:גמ המוס ?זנ

 .; גמ םיחבו
 ןויפ ל"הא .קחצי 'ר וניצמ ןכו

 ו תוטורתבו ,;איתורוכב ,:ה תוחנמ

 ךירצו) ל"בשר םשב הבר קחצי 'ר י"ה
 .(הבלהב םלוכ המהו ,הבר .תבית קוחמל

 /(הקגאב) ..בפ  ןיררהנס .א"רא קחצי 'ר
 ד"פ .תועובש | וניצמו | ,(הכלהב) :ע ז"ע

 ,בר םשב רמאש אה"ס

 .וניצמש ומכ לבבל ודריש םתוא וניצמו
 התיה תחא ריע רמא קחצי 'ר אתא יכ
 תבש הכלהבו .'וכו המש תינפוגו י"אב
 וו ןיררהנס ול ,זב ןיבוריע ,,הק
 ,ול .תועובש

 רו ימיב לבבב 'םתוא | וניצמו
 רמאש :ן תוכרבכ תשש ברו אדסה
 -- אתשינכ יבל רמ אתא אל ט"מ נ"רל
 םירבד המכ נ"ר ולאש ,ה תינעתבו ,י"ראד
 א"פו ,ןנחוי ר"א יכה ןלוכב ובישה אוהו
 ישודיח רמאיש ושקבו הדועסב | ובשי
 ..הדועפב ןיחיסמ ןיא י"רא יבה ל"א הרות

 שר ןשקב .ירדהמ ירמפמ וה יכו
 ךלהש דחאל אלפנ לשמ ל"א וכרביש
 ןליא אצמו ףיעו אמצו בער היהו רבדמב
 םימ תמאו האנ ולצו ןיקותמ וטתוריפש
 לכאו ןליאה תחת בשיו ,ויתחת תרבוע
 דרפנשכו ולצב חנו וימימ התשו ויתוריפמ
 -- ךכרבא המב ןליא ןליא ,רמא ןליאהמ
 ךממ ןיעמונש תועיטנ  לכש ןוצר יהי

 ויהי



 קתצמ בר נא קש

 םא ךכרבא המב התא ףא ,ךתומכ ויהי
 רשוע ירה רשועב םא ,הרות ירה הרותב
 והיש ר"הי אלא םינב ירה םינבב םא
 נ"רא ;אלק תבשבו ,ךתומכ ךיעמ יאצאצ
 :וצ ןירדהנסבו | .(הבלהב) ., קש | וש
 ל"א -- ילפנ רב אתא תמיא נ"ר ולאש
 ,י"רא . יכה

 בר ל"א ,זכ תוכרבב אדסה בר מ
 אכה --כ"ר רמא םתה קחצי ברל ארפח
 םשו ,ידימ אלו ל"א אלו קיתשיא יאמ
 יאה :קחצי ברל ארסה בר ל"א 8
 ל"א היולע ןיכרבמ יאמ ןומסרפאד אחשמ
 ארוב ,י"רא יכה --- הדוהי בר רמא יכה
 ' אתא יכ :ונ ןיררהנפבו בד פע

 עמשמ יאמ -- אכפיא ינת רמא קחצי
 הכופבו ,'וכו .ימודבא רבו י"ל הפח מר
 קחצי ר"א אדסח בר :זמ ןילוח :דמ
 תריטפב היהש רפוסי ,הכ ק"ומו | ,(הבלהב)
 ותממ לע ת"פ חינהל וצרשכו ארסח בר
 ך"רה תנשבש הזמו ,קחצי 'ר םחינה אל
 קחצי 'ר זא היה  (ח"ו רטפנ זאש) תורטשל

 'ר ס"קד תסרג הארנ רתוי לבא ,ארוסב
 ,ימא רב קחצו

 -- קחצי ר"א ,גמ תבשב תשש בר ןכו

 לטינה רבדל אלא לטינ ילכ ןיא רבס אק
 ל"או וקופ תשש בר והל רמא -- תבשב
 ךתעמשל ה"ר אמנרת רבכ קחצי 'רל
 יב י"אב זא היהש ןיאור ונא הזמו) לבבב

 ר"א :ופ אמזי עמשמ ןכנ  ,אבו | ךלוה היה
 ,(ירמ רב הברד הימשמ אברעמב ירמא קחצי

 רצק ןמזל ךלהש) ברד ודימלת כ"ר ןכו
 | קחצי ר"א ;ּד הית וניצמ (.זיק קיפב י"אל

 ל"א -- כ"ר הל ףיקתמ -- אישק אל
 ,ךנוממ - "יבה קח ןח

 רב לאומש בר םשב רמאש וניצמו
 ,ג"'ה א"פ הלחכ בר רמא אתרמ

 ,: זמ ןיבוריעב ה"ר םע קלוח ןכו

 הדגאב םירקיה וירמאמ
 לע ש"ק ארוקה לכ .ה תוכרב וניצמ

 ,'וכו ברח זחוא ולאכ ותטמ
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 .ןילפת חינמ ה"בקהש ןינמ ,ו םשו
 תסנכה תיבל אבל ליגרה לכ :ו םשו

 ,וילע ליאשמ ה"בקה אב אלו

 תקחשמ העשהש עשר תיאר םא ,ז םשו
 וכ :הרגתת לא ל

 השק | ,חי םשו
 ,יחה רשבב

 .םירבד .המכ .? המ .םשה
 רובצה לע סנרפ ןידימעמ ןיא ,הנ םשו

 .רובצב ץכלמב ,(כאא
 אסיראד אתסק רפסי ,טק םיחספו

 ,'ףכו ."ירופיצב תוהה

 (רפאהל) והל חנמ אכיהו .זט תינעתו
 ,ןילפת םוקמב קחצי ר"א

 ןיא -- ה"רב ןיעקות המל זמ ה"רו
 לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד
 ריתונוע ןיריכזמ םירבד 'ג -- העש התוא

 לש ר"'זג ןיערקמ םירבד 'ה -- םדא לש

 מחמכ .תמל המר

 רבר ,ינפ .,ליבקתל ..םדא .ביוח -=<  א
 .לנרב ע"א .רהמל םךא ,בלח  לנרב

 החנמ תינתשנ המ ינפמ :דק תוחנמו
 ,שפנ הב רמאנש

 םתס םימעפ המכ וניצמ ימלשוריבו
 ,אחפנ קחצי 'ר אוהו קחצי 'ר

 ןכל לבבל י"א תרות איבהש ןעיו
 ורמאש לבבד יארומאמ הברה | וניצמ
 ,לק תבשכ ארא בר רב אבא 'רכ ,ומשמ

 תיעיבשכ .ומשב .אנמיז רב אבא >כ

 ,א"ה א"פ הציב ,א7ה מפ |

 .ג הציבכ ול השקה ייבא
 קחצי ר"א אריוע ברד הירב אחא בר

 .ןכ .הרפב
 ,;: זי תבשכ ומשב אבא רב אחא בר

 ל וש
 קחצי ר"א אניטק בר רב אחא בר

 'ר: .;רמאטה .- חל. ןומיגבו וס .תומבוב
 ה"ח סרג + נמ ..םשגז | ,אנומק רב ,אנינה
 .אניטק רב

 אוב תוכרבכ ,קחצי ר"א .הרוהה רב תה
 ₪ הכ הרנכ .קחצי ר"א סו ה

 יל
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 קיבפ | ךפשב תבמ רב יאילול ."ר
 ,ח"צפס

 םיחספכ קחצי ר"א הובא רב ירמ בר
 ,גפ

 ,;חי ןישודיקב קחצי ר"א םרמע בר
 ל " םיחבז

 תוכרבכ קחצי ר"א אדא בר רב ןיבר
 הירש ןח רפ"י תרנ " ה" ןיבוריע

 ,הכ .ןישודיקב רמול
 אבר "רסא הק  חליגמ . .רניצמ אבר

 הל אנרימגו (קחצי 'ר) הרמא םיקלאה
 תומביבו ,(ןוכנה אוהו הבר ס"קד תסרגו) הינימ

 .וצ םיחספב לבא) קחצי ר"א אבר רמא דע

 ,יבמ | מ"בו .(הבר רמא יסרג .אע תומביו

 לחצי הא אפה יט הרומת

 פד תוכרבפ .קתחצו ד"א אדא רב "אבר
 תומביב "קחצי ך"א אמה "רב .ימר
 אל דיק מכ כיב טל

 כתה קחצו בה רב = .לאומש "בר
 ,ונב אוהש רשפאו ,אה"ס ד"פ תועובשכ

 ,לבבב בר ןמז ההשש ןיאור ונא הז לכמו

 ,ןבחנ בר יבא קחצי

 ע"א קחצי רב ג"ר ארק + אכ .תינעתב
 ייקחצי , ארקנ ויבאש י"שריפו סרפ ןב הנמ
 שרפמ ץבעי תוהגהב לבא ,ךמסנ אלש
 ,רישע היה אל י"בנר יבאש

 רפוסי רשאכ 'ה תארי השא ול היהו
 ,היהי בנג הנבש יארלב ל"אש :ונק תבש
 הסכי | (ןמחנ בר) הנבש הריהז התיה ןכלוו
 יוהילד יכיה יכ ךשיר יסכ ל"או ושאר תא
 ,אימשד אתמיא ךילע

 ונב רזעלא 'ר .םורד רפכ שיא קחצי
 ,:כ .המוס

 ןנחוי ר"א .וכע רפכ שיא קחצי 'ר
 ;אל תולובבו 37 "עב

 ,אבא רב קחצי 'ר
 ,ה םיקכוב ןב ארז ירח תיבה היה

 יבא ביה אבא רכ קחבה רו ו"ר ביתי
 ,ייבא ל"א -- ירמאקו | יבתיו | והייבג

 מ רבא ךכ קחבי --ןמתנ בח יבא קחצי

 אמיתיאו ןיבא רב קחצי ר"א : המ תובותכבו
 אבא רבי קתצי 'ר

 לבבל אבו י"א רב היה הארנה יפכו
 יתוחנה לכ ודרישכ ייבא ןמזב ז"ר םע
 וניצמדכ הבישיב הרות םש ץיברהו ,לבבל
 רב קחצי 'רד הימק אנת ינת ,חנ מ"ב
 ינת .זי תוחנמו ,אייל יפלכ ל"א --- אבא
 אבומדכו ,'וכו אמיא אלא -- הימק אנת
 אכיאד אכיה לכש םיארומאו םיאנת רדסב
 ,היה הבישיב םכח | (ל"צב) ינולפ ימק
 יבר םשב ארקנ ןכל י"א רב היהש ןעיו
 ,א"ב קחצי

 ל"צו ם"ט םש ךא : בי ,בי ק"ומ רכזנו
 .,אי םש אבומרכ ימידבא רב

 ,איפחמ רב אבא רב קחצי 'ר
 ב"הס ב"פ הליגמכ ברר ודימלת היה

 א"  :,בה ינפל  לאננה בר םע בשיש
 ו"ה ו"פ תוכרבו  ,םיידוהי א"חו םידוהי
 לאננח ברו איסחמ רב אבא רב קחצי
 תיבל ןוקלפ -- ןתנש .ךורב רמא דח
 םשפ '(וטוה בר ל"צ) הנוח ךכ ןועמשו בר

 ;ופו/(תגנ רשא בר

 ,ימידבא רב קחצי 'ר
 ,(אבור קחצי 'ר ארקנ ימלשוריבו יבר תבישיב אנת)

 רמאד ה"ד ,ג תומביב 'סותה ובתכ רבכ
 רש יטשש ,ןאב ימ הד ..זפ .ב"בו | ,אבר
 דחא יכ ןכ תמאהו ,יוה ימידבא רב קחצו
 ,ותבישיב ולש אנחה היהו יבר ןמזב היה
 ארקנ אוהו יבר רחא םימי ךיראה ךא
 דחאו ,ימידבא רב קחצי יבר םשב דימת
 םשב דימת ארקנו .אדסח בר ןמזב היה
 ךחא תב ךאבנו | ,ימידבא רב קחצי בר
 | ,רחאו

 ימירבא רב קחצי 'רש קפס ילב הז
 וא אבור קחצי 'ר ימלשוריב ארקנה אוה
 ה יו .בה..רמתא .: גל. תוברבב... ,הבר
 א"רב) הכלה וניבר םושמ רמא ימידבא
 הזה רמאמהו (תבשה רחא תויהל לחש ט"ויב
 יבר ,הלדב"ה ה"פ םש ימלשוריב אבומ

 קחצי



 ימיבא- לב לח
 צל ו וע צב ירו שע שה

 ט"ויב א"רב הכלה יבר םשב הבר קחצי
 ,"וכו

 ימידבא רב קחצי בר רמא : מ תבש ןבכו
 ץחרמה תיבל יבר רחא יתסנכנ א"פ
 ימבמאב ןמש לש ךפ ול חינהל יתשקבו
 םש ימלשוריבו ,ןתו ינש ילכב .לומ ל"או
 יחסימ לאע אבור קחצי יבר ,רידג"ה ג"פ
 אתיחולצ ןתימ והמ ול רמא יבר םע
 תישענ איה הלטנ וג אבה ל"א אתלגע וג
 "רמתא , ןושלב אבומש המו  ,ינש ילכב
 וירבחו . אייח  'ר לע = םנ' יכ עי ה
 ראובמכ ומצעב יבר לע םגו הז ןושל רמאנ
 ,םכרעב

 יגב) יבר תבישיב אנתה היה | אוהו

 ורמאש הזו (אשוא תבישיב יאשרוק רב בקעי

 יברל לאש (אגוז וא) אנוז ה"פר ש"עמ
 ל"א יעבר עמנ וא יעבר םרב ינתינ המ
 היל תנחבד אבור קחצי 'רל ןולאש ןוקופ
 ןווהד איבסל לבקמ ז"ר | ,אתינתמ לב
 לכ ןונחב אלד אבור קחצי 'רד יומויב
 ןאמ ,אי ק"ומ רמאש הזו ,הינימ אתיינתמ
 'רכ אלד דבאה רבדב דעומב יוניש 'אנת
 ,יסוי

 יבר םשב דימה רמואש ותוא וניצמו
 אל הזבו) וניבר םושמ רמאש ,גל תוכרבכ
 הנובהש עודי יב ןעי :ל שריפדב בר אוהש י"שריפ

 ,המ תומבי ןכו ,(םש ימלשוריבכו יבר אוהש

 ימידבא רב קחצי ר"א ימיד בר אחא יכ
 י"ב לע אבה רבעו םו"כע | וניבר  םושמ
 ןעי הזו ,יבר אוהש י"שריפו ,רזממ דלוה
 אל ןכו ,רשכ דלוהש םש 'רפופ ברש
 האישנ 'הדוהי 'ר לע הנוכהש מול למ
 יכ ;486 רצ ב"תבי ץערנ .םבתה 3
 'ר בי"ה ג"פ ןישודיק ימלשוריב שרופמ

 לב"ירו ..רזממ  דלוה -- לבר. שבו
 םע ןתנוי 'רו ,םהוזמ .דלוה ונב ג"ר םשב
 ,רשכ דלוה יירוה האישנ .י"ר

 ימידבא רב קחצי בר רמתא : ל תוכרבו
 : ונ .תובותבבו ',י"רכ הכלה וניפרי הושב
 י"שריפו עב"ארכ הכלה וניבר םושמ רמא

 יב ןעי ןכ שרפל י"שר קחדנו ,בר אוחש
 תוכרבו ,לאומש רמא נ"ר םע קלוח םש
 'סותה "לבא " ,רמתא  םשכ .' ירמאפ ול
 וקדצו י"שר לע ןיקלוה +3 תובותפב
 אוה ברד הזמ םייתפת כ"אש רואמ הזב
 .עב"ארכ הכלה רמאד

 פ"עא ימירבא רב י"רא ,דנ םיחספ ןכו
 א"פ ה"רבו ,'וכו ןררוסו רזוח ןרזפמ יברש
 תוברבו  ,יברל ילאשי "הבר קש וש
 םשב  בקעי רב אבא 7ר .אכרא תוומ

 רשב לכוא אוהשכ יבר ,אבור קחצי יבר
 יואב

 ברד .ובח היה .ימידבא רב קמצי
 היה | הוש \ תותיירבה | ןושל ול .רסמו
 ןילוח וניצמש הזו ,יבר תבישיב ותונמתה
 יריעזל היחבשא רזעלא 'ר קילס יכ ,יק
 אנת אכיא ימ ל"א | (אויח 'רד ודימלת)
 רב ילרל .היוחא .לחב "ברלה . נתב
 לכ לחכ ול יתינש אל ינא ל"א ,ימידבא
 אנת ןאכ ימ אתיא םשו ,זפ ב"בבו ,רקיע

 רב. י"ר . היוחא ..תורמ "ברי תי
 אב"ירל הנש ברש םב"שרה 'יפו ,ימידבא
 הלודג אישוק תמאב השקה ת"רו ,תודמ
 ןושלה םש ןילוחב ורמא ךיא כ"אש וילע
 ל"ה | ,ול יתינש אל ינא א"רל רמאש
 רמוא הזמו ,ונממ יתינש אל ינא רמימל
 ימיב דחאו בר ימיב דחא ויה םינשש ת"ר
 ת"ר ירבדכ תמאה ם"לב יכ םאו ,אבר
 המוקמב אישוקה ןיידע לבא ,ויה םינשש
 היהש רבופש םב"שרה 'יפל ןיב תרמוע
 'סותב אבומ אב''שרל ןיבו ברד ודימלת
 ימירבא :רףכ י"ר  אוה .םשש" םש פיפ
 ,אבר ימיב היה ךיא כ"א ,ברד ודימלת
 םימי תכירא ול ןתיל ונא םיכירצ הזבש
 םנש קפס םוש ילב לבא ?יארמ רתוו
 "בףל .היינתאר , .ןילוחב ומ ל"'צ בש
 רב קחצי 'ר ל"א ךיא כ"אש ושקהש המו
 ,יהבא ר"א הלע רמתא אה א"רל ימידבא
 ,ברד ודימלת  היהש - רמול הצור ןכלו
 ודימלת ךיא השקי כ"ג ךמעטלו ול רמאנ

 ברה
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 דימלח היהש והבא 'רמ היאר איבי ברד
 + ןנחוי 'ר

 איבהל ארמגה ךרד ןכש תמאה לבא
 העבקנ ומש לעש ארומאה םש לע רמאמה
 ךא רמא א"ב קחצי 'רו ,ד"מהבב הכלהה
 םילעב שואי םושמ הלע רמתא אה ןושלה
 ופיסוה ארמגה ירדסמ ילעבו ,הב ועננ
 העבקנ ומש לעש ןעי והבא 'ר תבית
 ,ונ ןירדהנס וניצמש ומכו | ,הזה רמאמה
 הכלה בר רמא הובא דב הבר רמא נ"רא
 עודיו  ,חרב"ירד הימשמ ןיבר חלשרב
 :ז הליעמ ןכו ,הברה רחואמ היה ןיברש
 עוריו ,אלוע .רמאה --- לב"שרל י"ר ל"א
 תמאב לבא | ,י"רד ודימלת היה אלועש
 רבכו ,ליעל ונאבה רשאכו יבר ימיב היה
 תומוקמ המכב רה"רב ןואגה הזב ךיראה
 ,ורפסב

 ספדנה) .טי ןילוח ימלשוריב יתאצמו
 אנינח רב יסוי 'רו אנהכ םש ל"זו (תעב
 ןיסרגו אבור קחצי 'רד ימוק ןובתי ןווה
 יעב אנרוחו -- אעב ארח ,ןיתינתמ אדה
 אתומכחד ילימ ןיעב ןימיכח ןירת ל"א --
 ל"צו החל םירפמ אל" ןירע רב .רגנד
 .ע"צו תוינשמ תוסרג ונממ ורמל םהש

 בקעי רב אבא 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 .,אמדא"ה ו"פ תוכרבכ

 ה"פ תוכרבכ ומשב ידיא רב בקעי 'ר
 לבה

 ימירבא רב קחצי ר"א :אכ אמויבו
 ןיפוצ לכה גח לש ןורחאה ט"וי יאצומב
 אב"יר אוהש הארנ ,הכרעמה ןשעל
 ,"קחצי יבר, םשב םש רכזנש ןעי אנתה

 ,ימידבא רב קחצי בר
 ארסח בר תבישיב | הארנה יפכ היה

 דחוימ | ןויבצ המש ול היהו | ,ול א רבחכ
 לאשנשכו ,ארקמב לודג רתויה יקבה היהש
 וא ,אדומלת יאמ וא ,מ"המ אתביתמב
 ימידבא רב י"ר ףכית אב זא ,ארק יאמ
 הזו ,הרותבש זמרהו קוספה ונל הליגו
 אבר רמא :גמ םיחבוב אבר ונל הליגש

 ימידבא רב קחצי בר

 רב קחצי בר היל שרפמ אלד ארק לכ
 ליאוה אב"ירא יכה ,אשרפימ אל ימידבא
 אבר רמא ,ג תומביבו  ,בותכה חתפו
 ,הנה הנה איתא א"ב קחצי 'ר יל רמא

 טעמכו אדסח בר םע דימת קלוחו
 ,ונ ןירדהנסכ יארק ינינעב המה םלוכ
 רח א"ב קחצי 'רו אדפה בר עמשמ יאמ
 תוחנמו ,יק םשו ,ךרדה ןמ רהמ ורס רמא
 ברו אב"יר הפורתל והלעו יאמ  ,חצ
 ט"מ אמופ .גס תוחנמו ,'וכו א"ח אדסח

 הכימס איתא א"ח אב"ירו אדסח בר ,אל
 ים יאבילרו :ח"ר  :וצ ןירדהנסבו : ,'וכו

 ,'וכו ונקויד .תומד

 ןיעב ךא המש ם"שב וירמאמ לכ ןכו
 וא תוממוא והל איעבא :זע תבשבכ הז
 ,והוממע אל | םיזרא אב"ירא | תוממוע
 אציו אב"ירד הימק אנה אנת .וס םיחספו

 היתלייע אל יתכא ל"א --- הנחמל ץוחמ לא
 הנחמ וז הנחמל ץוחמ אמיא אלא --
 ,וכו .הימק | אנת ינת  .בי הציבו ,היול
 היהש הז ןיא אב"יר הז יב םיאור ונא הזמו)

 ,(ומצעב אנתה אוה היהש יבר ימיב

 ,רפכו ארק רמא אב"ירא :אכ אמויבו
 ארק יאמ אב"ירא : םצ :זמ ןירדהנסבו

 הנחנ אב"יהא ם"הנמ .,ח תוירוהבו ,'וכו

 ןינמ רמא ,ונ םיחבזו ,'וכו תאמחב םשאו

 יאמ ,חע תוחנמו ,רמאנש --- לספנש םדל
 ןילוחבו ,ביתכ הנייהת .אב"ירא ארומלת
 קפס איצוהל ץראה לע אב"ירא ,זכק
 ,האמוט

 לאומש רמא י"רא ,כ הדנ .רכזנ ןכו
 הנבל תילטמ ג"ע אלא ןיקדוב ןיא םלוכו
 ג"ע רוחשו ימידבא רב קהצי בר רמא

 | :ןבל
 בר אתא יכ ייבא רמא ,חכ םיחבזבו

 ינתדא ךימס הבר ,רמא ימידבא רב קחצי
 יכ לבבל אבו י"אב היהש אלו ,'וכו אנת
 םגו י"אב היהש םוקמ םושב וניצמ אל
 וניצמ אל םגו ,קחצי בר םשב דימת רכזנ
 טשפ ךא ,י"אר יארומאמ דחא םע ותוא

 םושפה

1 
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 אעלא ןב ותצי 'ר--ןיפא-רב קחצי בר
0 

 ארפח בר םוקמ ארוסמ אבש טושפה
 ונממ ודמל םשו הבר םוקמ אתידבמופל
 ,שדיקב וכרד אברו ייבא

 .ןיבא רב קחצי בר
 קרצהו ,הבר ןמזב היהש איבמ" ןיפחויב

 וזא ק"ה הבר רמא ,זע ןישודיקב ותא
 קחצי ר"א תרכזומ יאמ -- תרכזומ הללח

 ןטכ רמא ,בס םיחבובו בו
 אבר רמא ןנברד מ"מ כ"א -- לגיפש
 וירבד שרפמ אברש ןיאור ונא הזבו ,'וכו
 ,ןי ה"ר ןכו = ,הבר  .ירבד שרפה ה
 ,וירבד לע ףיסומ אברש

 תועובש ,.וע ק"ב ,ו המ תיבותב הפוש
 הכלה \ ,יניגעב  םלוב הל תב

 ,ןימרוקה ירבד ץרתמש

 אדא רב קחצי בר
 ,אדא םרדי תירב 6

 ,בר רמא ארא רב י"רא :וט ןילוחב
 קחצי בר הל ירמאו אב"ירא ,ד תוכרבו
 ןיבוריעבו ,'וכו ארק יאמ אדא ברד הירב
 וכו = יספ "ורתוהי אלי" אפייה הטוב
 אדא רב י"רא אידבצ"פ םילהת 'דמבו
 ךכ הנממ קוחר הליצ הרמתה המ
 'אנש בה"על רע ןהמ קוחר ןרכש םיקירצ
 לבו

 .אייטסוא רב קחצי
 לב"שר | ,רמא ג-א"פר תומבי רכזנ

 ןייע איישומע קחצי 'ר אוהש רשפאו ,יעב

 ,וכרע
 .ןיירוא רב קחצי 'ר

 היהש םש עמשמו ,ו"ה י"פ תבש רכזנ

 ,הימריי "ה ןמוב

 קחצי 'ר ךרע .אחא רב קחצי כ
 .(םתס)

 .בישילא רב קחצי 34

 יעיברה רודב תפומ לעבו לודג םדא
 : גכ תינעת וילע רפוסי רשאכ | ,י"אב
 הימק חיבש הוה (הנוי 'ר לש ונב) ינמ 'רש

 יריתעש ול רפיסו בישילא רב קחצי 'רד
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 ונעיל רמא היל ירעצמ אק וימח יבד
 ינממ םישקבמש) יל וקחד אק ל"א ,ונעיאו
 אל רמא | ,ורתעיאו ורתעיל רמא (הסנרפ
 התיה אל ותשאש) יתיב ישניא ילע ילבקמ

 הנח יפייתת ,הנח המש המ ל"א (הפי
 האגתת) ילע ארדנגמ אק ל"א ,תפייתנו
 התירורחשל הנח רוזחת יכה יא ל"א (ילע
 ,היה ןכו

 שקביש ול ורמא םידימלת ינש ול וויהו
 רמאו הצר אלו ומכחתיש םהילע םימחר
 .היתחלשו התיה ימע םהל

 א"פ םש ימלשוריבו ,טי הכוס רכזנו
 ,אבא 'רו איעשוא בר תישוק ץרתמ אי"ה

 ב"פ ש"עמ | ,א"ה יז"פ " תוסרב רבונו
 ,ב"הס

 רמפנשכ א"ה ג"פ ז"ע וניצמ ותריטפו

 םיתב ילעבמ ןיפוקתיא ןיעבש ןורקעתיא
 ,היתוכזב = ןיילת :הוהר \ ןירמא < ןאלילגד
 ורתחיא בישילא 'ר. תמשכ :הכ ק"ומבו
 רב :.קחצו יור ו"ע < תפרטו "גתרההמ שש

 'ר ןמזב היהש בתכ ןיסחויבו | ,בישילא
 ,הנוי 'ר אוהו י"ר בותכ היה ילואו ןנחוו

 .(רזעלא ןב א'פ) אעלא ןב קחצי 'ר
 ןב קחצי 'ר אוה ורמא : גיק םיחספב

 'ר אוה ,אלקח ןב קחצי 'ר אוה ,אלבט
 ןיסזוויבו = .(רזעלא א'פ) אעלא ןב קחצו
 ל"זו תיתימאו הרקי אסרנ איבמ םלשה
 אוה ,אלבט ןב י"ר אוה אחפנ קחצי 'ר
 .רזעלא . ..ןב ,י"רה אוח . ,אלוקהע ןןבשיה
 'רש רנייה = ,והנינ .ילימ .ירתש \שחפמו
 קחצי 'רו ,אלבט ןב י"ר אוה אחפנ קחצי
 אבומ ןכו רזעלא ןב י"ר אוה אלוקח ןב
 ,פ"א י"במ 'ק' תוא" םש ם"לרב חמשה
 אהפנ קחצו ירי הרעב יתכרה קה ככה

 'רש היאר ןאכ איבנו | ,אוה ןכ תמאהש

 יכ ,רזעלא ןב י"ר אוה אלוקח ןב קחצי
 אדבז רב אב 'ד יא"הב ים" תו פב
 ונישש מ"כ אלוקח רב קחצי 'ר םשב
 הכלה ןומדא ירבד תא ינא האור ג"רא
 ןב קחצי ר"א ,םק  תובותבבה הב א שווכ

 רזעלא
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 ג"רא ונינשש מ"כ היקזחד הימשמ רזעלא
 ,ותומכ הכלה ןומדא ירבד תא ינא האור
 אל ומשב רמא ארבז רב אבא 'רש המו
 תולבק ודיב ויהש ןעי ךא ודימלת היהש
 ,אדבז רב אבא 'רל רפמ אוהו היקזחמ
 קחצי - 'ר\ ב"ה (;א"פ .הלחעו: יומנוצמ .,ןכו
 ,וטק תובותכבו ,היקזח םשב ילוקח רב
 הימשמ :רזעלא :ןב קחצי 'ר ,הט זי"ע
 ,היקוחד

 רוד יארומאמ | תולבק וריב ויה ןכו
 הדוהי 'ר םשב רמאש וניצמרכ ןושארה

 ג"פ ןיטיג ,ט"ה ב"פ תובותככ (א האישנ
 אלוקח "ב י"ר ה :-ד"פ 'ןיבוריעבו  ,ר"ה
 איעשוה 'ר .םשב | .אייסנ ןדוי 'ר םשב
 :דיפה אפוי יאני 'ר. םשב .,ח"פר :ןימיגכ

 ןועמש 'ר םשב תולבק ודיב ויה ןכו
 ג"ר ויחאמ רתוי םימי  ךיראה אוהש) יבר רב

 ב"פ תובותכו א"פס הכוסכ (וברעב- שרופמב

 רמי ןועמש 'ר :,אלוקה הכי יקחצו ''ה.ז"ה
 מ"פבו) ,'וכו חתפ לע ןיליאב ירוה יבר
 ורוה יבר רב ש"רו ילוקח ןב י"רש שרפמ םש
 .(הגגש אוהו

 ח"פ םירדנ ,ד"ה א"פ האפ וניצמ ןכו
 ןוהייהרתו לביזהו יליקח :ןב קחצי "ירך א"ה
 לב"ירד ורבח היהש אל ס"לבו ,'וכו ןירמא
 'ר ימי ףוסבו ,א"ד .ורמא םהינש ךא
 ק"ומ וניצמדכו רודה לודג .רבכ זיה ןנחוו
 קחצי "ר ודיפסה ןנחוי "ר רפפנשכ : הכ
 לארשיל םויה השק רמאו חתפו רזעלא ןב
 ,םירהצב שמשה אב םויכ

 ידימלת ילודג לכ םע עעורתה תמאבו
 רב אקי תי בופו כ ,קימכ ,.ןנחוו יד
 אעליקא אחפנ קחצי 'רו ימא 'רו אבא
 רפסי רג ויבוריעבו ,רועלא .ןב .קחצו "רד
 תרפ ןב רזעלא 'ר לע 8 ןב לר
 זא דמלו י"אל אבשב אוהו) ירופיצב היהשכ

 ודגב לומיל םדא אב א"פש (אנינח 'ר ינפל

 .ףרש וב אצמו
 רבה :הניצמ ה"הס .א"פ \תופרבב הנהו

 ןב קחצי 'ר ביתה םש ורמאש אלפנ

 רחא רמיתד ןויכמ יסוי 'ר ימוק רזעלא
 ןירמא ,קוספ הכרב ןירמוא ןיא ןוהימותיח
 רחא והמ רבס אוהד אילט ןירה ימיכח
 חכשו תירחשב רמוע היה םאש ןוהימותיח
 לשב םתחו רוחו תיברע לש תא ריכזהו
 יפוי 'ר וארק ךיא ןיבהלו ,אצי  תירחש
 'ר ןכ רמאש וניצמש ףאו ,אילמ ןידה
 ןווחצוצק | :1 הליעמב .ל"ר לע ןנחוי
 לודג רבכ זא היהש ףא אקוניד יהולגרל
 הארנ רתוי לבא ,י"רל רבח דימלת רודה
 ,םשו ג"ה ה"פ תינעתב ימלשוריה תסרגכ
 אוה ןכו = .,איילמ ןידה .אוה ןכה ןירמא
 אניטנמשיק סופד תוכרב ימלשוריב אסרגה
 אסי 'ר ימוק רזעלא רב קחצי 'ר ביתה
 ,'וכו אילמ ןידה אוה ןיבה ןירמא --

 ול .ךלה ותונקז תעלש הארנה יפכו
 הזו ,והבא 'ר  לצ תחת היהו | ןירסיקל
 תילזא אנמ ר"א .וחא"ה .ב"פ יאמד וניצמש
 רועלא ןב קחצי 'רל תילאש --- ןירסיקל
 א"ב קחצי 'ר  ,יירוש אגוז גהנ ךכ ל"או
 והבא 'רש וניצמ ןכו ,ןירסיקד אגוז םשב

 ,א"ה י"פ ב"בכ ומשב רמא
 ןב קודצ 'ר דמע ,חע אמוי וניצמו

 'ר תא יתיאר ינא רמאו וילגר לע הקולח
 ךכ אל אבא 'ר ל"א -- ארמז ןב יסוו
 םושב וניצמ אל תמאבו ,'וכו השעמה היה
 תסרג לבא ,הקולח ןב קודצ 'ר םש םוקמ
 קחצי 'ר דמע הנוכנ רתוי ס"קרו ןיפחויה

 והבא 'ר ול רמאו -- וילגר לע הלוקח ןב
 ראשו איצניוו םופדב םג אוה הלוקח תלמו)

 כ"הא רדש ןעיש רשפאו ,(םינשיה םיסופדה

 אמוחנתכ הז םשב ארקנ ןכל ןירסיקב
 ןירפיקד רזעלא ןב קחצי ר"א זט-ךתולעהב
 התשע השארל הרטע המכח התשעש המ
 אבומ רמאמהו ,הלגרל םיילוס | הונע
 י"רא םתס םשו ג"הס א"פ תבש ימלשוריב
 י"ך םתפש ונרמאש ומכ הזו ,רזעלא ןב
 .ןירפיקד אכ"יר אוה רזעלא ןב

 ₪ כ תופבי ,:הל הכוס הכלהב רכזנו
 וניצמדכ רודה ילודג םידימלת ול ויהו

 תבש

 = יבוטל
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 אליספס ררג הארופיצ ןיבא : טכ תבש
 ןב קחצי 'רמ אליעל אשישד אתיליעב
 .'וכו ל"א רזעלא

 םיאלככ ודימלת ימיש רב איעשוה 'ר
 תיעמשו ןירסיקל תילזא אנמ ר"א נ"ה ו"פ
 ןב קחצי 'ר םשב ימיש רב איעשוה 'ר

 ב"פ ק"ומ ,ה"הס אי"פ תבשבו ,רזעלא
 איעשוה רועלא ןב י"ר ג"ה
 ,ש"ב

 .ליעלדכ ינמ 'ר ןכו
 ,א"פס תומורתכ ומשב יםיי ןב יסיי 'ר
 תבשכ ולאש ימידבא רב לאומש 'ר

 ,א"ה טי"פ

 ,ג"ה א"פ םירוכבכ ומשב אמוחנה 'ר
 ונאבהש המ הרדגאב םירקיה וירמאמ

 השעש המ ג"הס א"פ ימלשורימ ליעל
 בקע הונע תשע השארל הרטע  המכ
 ,הסיילוסל

 ורמאמ ג"פס הליגמו ג"ה ז"פ תוכרבו
 יתימא ןהולאש םיאיבנה ויה ןיעדוי רקי
 אמוי אבומ רמאמהו ,ול ןיפינחמ ןניאו
 ךא ראשנו ןב קחצי 'ר תבית רפח םשו :םע

 כקעי 'ר אתיא םילהת 'מבו ,רזעלא 'ר
 'ר  אוהו י"ר בותכ ' היה :רלא 3
 .קחצי

 ירמאד ונייה ךרדב) רמא ג"הס ה"פ ש"עמבו

 'ינימ הסיקד אבס יילומ איעב אתורשב (ישניש
 הינומ אסיקד אמס סרג ד"ה ב"פ הציבו) היבו
 אל אהעשב איוכ אלד ארמוג לכ (היב
 ,קוחרמל םכרדב וכלה םישרפמהו ,איוכ
 רכ"יא ורמאש ד"ע וטושפ פ"ע הארנ ילו
 ררסמל עדי רזעלא ןב קחצי 'ר וסדנ"פ
 רמאש הזו ,המחה תומי  ןינמכ התדועס
 ןיצורשכ הרדועסב 'יפ אתורשב ןאכ
 האלמל ןיכירצ בוט םעמ ןתתש אמסבל
 ,םימשכב התואלמל ונייה רחא םוקממ
 ,המצעמ לקלקתת הדועסה לקלקתתש לבא
 איבמו | ,היבו הינימ אסיקד רמאש הזו
 תיבמ היהש אטוב ןב אבב לע "לשמה
 םש ןכו ,ה"בכ קספ ומצעב אוהו יאמש

 'רל דקפמ

 ,תורשעמה לכ תא עב"אר ריזחהש ש"עמ

 עשוהי 'רל ארקש ט"מ"פ ר"הק רכזנו
 םירוכבו ,השודק הדע אקרוב 'רלו ימוט 'רב
 ןניאש ןינייד אישנה הנימשב ג"הס נ"פ
 אייריבנ רפכ שיא בקעי שרד | םינגוהמ
 רזעלא ןב קחצי 'ר אה ,ושדק לכיהב 'הו
 יואר אוהש 'יפ) ןירפיקד אשרדמ אתשינכב
 ירחא ס"לב היה הזו ,לודג םדא אוהש ותונמל
 .(ימא "ר תריטפ

 .(ימא 'רד הירב וא) *5א רב קחצי הר

 ברד רמ"בב ז"רו אוה בשי הארנה יפכ
 קילפ יכ .טמ ןילוח וניצמש הזו | ,אדסח
 'ר רמא יכה יביב ברל רמא -- ז"ר
 ,ש"רכ הבלה = לב"ירא ימא רב  קחצי
 ,ארפח בר רמא ימא רב י"רא :י ק"ומבו

 ,ארפה בר יבל עלקיא ,חכק תבשבו
 ארסח בר תריטפב ,הכ ק"ומו
 וריזחהש ןויכ םכח ןידה םהל רמאו
 ,'וכו םהינפ

 א"יר ליגר והזיא ר"ת ,זט תינעתבו
 הדשב | העיגי ול שיו | ,ול ןיאו לפוטמ
 הצורמו ךרב לפשו האנ וקרפו םקיר ותיבו
 יקבו ברע ולוקו המיענ ול שיו םעל
 תוכלהב שרדמב | כו"נ הרותב תורקל
 ובהיו ,ןלוכ תוכרבה לכב יקבו תודנאבו
 ,ימא רב קחצי 'רב והייניע ןנבר היב
 ארקמב לודג יקב תמאבו
 רב י"רא ל"נמ ןידמוע ורמא ,ם ןירדהנסכ
 השא רמא :הכ הדנבו ,'וכו ק"אד ימא
 ,אל םשו ,'אנש רכז תדלוי הלחת תערזמ
 .ס תוכרבו ,,ימא רב קחצי ר"א אסרגה

 רב יי" ל"צו ימא ברד הירב י"רא םרג
 ר"א הנסכעת ןהילגרבו :בס תבשבו ,ימא
 רומ תוליטמש דמלמ ימא 'ר יבד קחצי
 קחצי ר"א ךא אסרגה אמויבו "וכו

 ב"בו | ,ימא רב י"רא םרג ס"קדב לבא
 ונתהש דמלמ ימא 'ר יבד קחצי ר"א ,זטק
 הירב סרוג ס"קדבו | ,ןימינב טבש לע
 ירמא קחצי ר"א :פ תבשבו ,ימא 'רד
 'ף בד י"רא ס"קר תפר  יטא:"?+פד

 ימא

 היהש

 היהש וניצמ

 :מ
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 ןיררהנס ,:ט הטוס הז םשב רכזנ ןכו ,ימא
 אסרנו :אל הדנב ל"צ ןכש הארנו ,גס
 ,ימא ר"א י"רא ונלש

 .ישא רב קחצי בר

 ס"קד תסרגו ,:המ םיחספ בר רמא
 ,ןאישא רב

 ,ןאישא רב קחצי בר

 ר"א .במ הכוסכ ה"רד ודימלת היה
 רמא אבס אנונמה ר"א יאתח רב לאומש
 ןכו ,בר רמא ה"רא ןיישא רב .קחצי בר
 היהש בתכ ןיסחויהו | ,,טל ןיטיג  אוה
 י"רא :המ םיחספמ ותנוכו ברד ודימלת

 ןאישא רב ם"קד תסרנו בר רמא ישא רב
 | בר הדומו רמא : חק תומבי ןכו ,בר רמא
 ,ויחאל .תרתומש

 בר ודימלת י"ע ונל וראשנ וירמאמו
 ידיא בר רמא ,די תוכרבכ ןיבא רב ידיא
 םדאל רוסא ןאישא רב י"רא ןיבא רב
 -- רמאנש ללפהיש םדוק ויצפח תושעל
 הב"קה ךרדל אצוי כ"חאו ללפתמה לכ
 ומשב רמא ,זכ תובותכו ,ויצפח ול השוע
 לע תלצמ תחא האובחמ םש שי םא
 אירביש הצורה ,נל ןילוחבו ,ןלוכ תונהכה
 םינורחא הוצמ םינושאר םימ ,הק םשו ,'וכו
 ךרס ינפמ ןילוחל ,טנ  ,וק םשו ,הבוח
 חל ןסינו רדא  :חל תורוכבו ,המורה
 .'וכו

 .יברב קחצי בר
 קחצי ברו ןיבא 'ר ביתי :םכ םירדנב

 ,'וכו םנמנמ אקו הימרי 'רד הימק יברב

 ןייע ףסוי רב קחצי בר ל"צ ם"לב ךא
 ,וברע

 .אנזיב רב .קחצי בר
 ,ב"ה ח"פ םילקשב אוה ןכ לאומש רמא

 קחצי 'ר רמאמה סרנ :צ ןילוחב לבא
 ףב :;יאניצ ר:ו"טב. .דיסמבו נמחנ 'ּהב

 אנזיב רב קחצי בר ל"צ םהינשבו ,ינמהנ
 (לאומשו) ברד ודימלת תמאב היה יכ
 אתידבמופד אשק רב אוהה ,יק תבשכ
 בר תמשכ ,ייבאל ורפסו -- איוח היקרטד

 אנסיב רב קחצי 'ר--ישא רב קחצי בר

 י"עב אוה ןכ) אנזיב רב קחצי בר רזנ
 אסא איטמיל אלד (אנסיב םנח ילע והיגהו

 והיא לזאו אלבמב אלוליה יבל ימדיגו
 ןיאור ונא הזמו ,תימו איוח יקרט -- יטמא
 השענ י"עש רודה לודג רבכ וא היהש
 לבא ,זורכה

 .אנסיב רב קחצי 'ר
 יסא 'רו ימא 'רד ודרימלת י"א רב היה

 5 רו ארי 'רו אבא 'רד ורבחו

 ר"א הימרי ר"א ןיבר אתא יכ ,ב םיחבזכ
 רב קחצי 'ר וינפל רמא --- י"רא יסא
 ,י"שר ,הרמא ןיבר הלוכו ימא 'ר ינפל) אנסיב
 (הימרי 'ר ובתכו ימא תבית י"שרב וקהמ םנחבו

 ,י"רא יפא ר"א יכה ןכ רמוא התא יבר

 יסא 'רו ימא 'רל השקה : דנ ןיטינ ןכו

 ,חיכוי פכה"ויב ג"הכ
 ינאמ אנסיב רב י"רל היהש : גל ז"עבו

 אשמשב והניחנא אימ והנילמ אנסוקפד
 .םנח לע םדבאש אבא 'ר ל"א ,ועקפ
 יביב 'ר א"ה ח"פו ב"ה ג"פ םילקשבו
 לבו" קחי 'ר ל"א -- ינתמ ביתי הוה
 ןיגב אקירז 'ר ל"א ,היב טעב -- אנסיב
 אלד ןיגב ל"א +היב טעב תא ךל ליאשר
 'רל ביתמ : גק תוחנמבו ,יב יתעד תווה
 אל מ"מ אקירז 'ר ל"א קיתשיאו יביב
 לע.ביתמ : גמ םיחבזבו ,'וכו רמ רדהמק
 25 ;קרבד

 אה ק"ל אריז ר"א וניצמ ,ונ הדנבו

 רב קחצי ר"א אינתר ןתצקמב אה ןלוכב
 ןלוכב לוכי םהב יב"שר םושמ אנסיב
 דיקדאי"פ כ"תב אתיירבה אבומ תמאבו 'וכו
 ,אמתכ םשב בי ריזנבו | ,אי הגיגחבו
 רב "רש רמא ז"רש ל"צו ם"מ לפנ הדנבו
 ןכלו יב"שר םשב אתיירב איבמ אנסיב
 רמוא יב"שר ינתד אנסיב רב י"ראד ל"צ
 ,רורב הזו

 : ניק  תומביבו | ,,ה אמוי רכזנ ןכו
 הימקל אתא רמה"בד תוחתפמ ול הדבאנש
 איביש ול .הרוהו (א'ר לש ונב) תדפ 'רד
 ,'וכו קונית

 קחצי

 2% הפשסא



 ךן ' יאנה רב רב סחטי חרב כ יהו

 .אתפוג רב קחצי
 דימת וניצמדב אנמ 'רד ודימלת היח

 ,ר"הס א"פ תורשעמכ אנמ 'רמ יעבש

 ט"פ ריזנ ,ז"ה ז"פ םיחספ ,ה"ה ג"פ תבש

 ,ט"ה א"י זיעה

 רב קחצי 'ר ךרע .ירוינירב חמת

 ,ירויג רב בקעי

 .אריעז' רב קמצ ה
 ר"קיובו .,,זצ תומבי ג גל. ב תרש הפ

 'רד הירב איעשוה 'ר  וניצמ  מראל"פ
 נ"ערת טי"פ םילהת טוקליבו ,ומשב יאלמש

 ,אריעו 'רב .קחצי ."ר שר

 .אייח רב מב
 'דמו . וחוב"פ חה

 המ"פ

 .הבותבכ אייח ירד הירב קחצי 'ר
 םיבר םיתועט ולפנ הזה ארומאה םשב

 א"פ הליגמ ימלשוריב ,תונוש תואסרגו
 אייח 'רד הירב קחצי "די" םותה ה רפת

 ומש ךכ הרעה ןברקו מ"פה 'יפו הבותכ
 ,יחח"ה א"פ םיחספו ,רפופ היהד רשפאו
 םגו (ז"רל) הבותכ ח"רד" הידב ל ומ קש
 סרוג מ"פבו ,ומש ךכ עה"קה "יפ םש
 ח"פ תומורת אבומ הזה רמאמהו ,הבורב
 מ"פה 'יפו "הבורב, אתיא םשו ,בלדר"ה
 ארקנה אוהו "הבותכ, אלו ל"צ ןכש
 הליחמבו ,הבורב וא הבור אייח'ר מ"כב
 אוהש עודי הבור אייח'ר יכ הזב גגש
 ימלשוריה לכב ןכ ארקנו לודנה אייח 'ר
 רכזנש אבא רב אייח 'ר ןמ ולידבהל
 .עודיכ אייח 'ר םתס םשב ימלשוריב

 הל רמא אנמ 'ר גי"הס גי"פ תומביבו
 רמא) הבותכ ח"רד הירב קחצי 'ר ,םתס

 בי"פ םשו ,איה מ"רד ןנחוי 'ר .םשב (הל
 ח"רד הירב קחצי 'ר רמאמה אבומ ד"ה

 םשב הבותכ ל"צו ,הנוי 'ר םשב אביטמ
 רמאמה סרג ג"ה ר"פ הטוסבו ,ןנחוי 'ר
 ,ןנחוי 'ר םשב הבור ח"רר הירב קחצי "''ר
 ןיאיבמ שיא ה"ד :םי תורוכב 'םותבו

 לאומש

 כ -ַב

 ,אנהכ ח"רדב קחצי 'ר יסרגו ימלשוריה
 ."תבותפ ,,ןלובב לש םילבו

 הירב .קחצי יי : פדא"ה ,ג7פ . ,תוברבה

 הבותב ח"רד הירב ל"צו) הבותכ הוה ברד

 ןילעו (תולבא ול עריאש) סנוא היתטמ (הוה

 במ. רמה .הוהי- ןקוו, 'רו = אנס "ה ,הובכל
 פרוג םש םידרחבו ,ןיכהנו ןיגס ןותשיאו
 תומוקמה ולא לכמו ,יברד הירב קחצי 'ר
 רפוס היהש 'יפו הבותכ ל"צש רתוי הארנ
 אנמ 'רד .וריבח היהו םוקמ םש אוהש וא
 ,ןהקי ...ץהה

 אב 'ר תקולחמ הדר"ה א"פ הליגמבו
 יב קחצי .'ר םע אכ רב. .אלוח "תד הב

 ,הבותכ תבית רסח ילוא ,אייח 'ר

 ,אפיח רב קחצי יִר

 ,יתאצמ אל ר"הסב בתכו ימא 'ר דימלת
 ןכו אפידר רב ל"צו סופדה תועט אוה לבא
 ,וכרע ןייעו ןיסחויב אוה

 .בולח רב החצי "ד
 הוה ימא 'רשי רו םצי"ילות| רכוב

 ןיאד) אריתה הב ירומד ,הימקל רדשמ
 ,לב"יר םושמ (םעט ןתונב ןידיגב

 .היקלח רב וא הקולח רב קחצי 'ר
 רבייקהצו יה םשב פק ,כ"רהפב ךבג

 ,ג"ל"פ ר"קיוב אבומ הזה רמאמהו ,הקולח
 .היקלח רב .י"ר. םשב

 ,אמה רב קחצי 'ר

 ויקסע לכ רמא וחב"פ םילהת 'דמ רכזנ
 עבונ  רמאמהו ,השורקב = ה"בקה לש
 אסרג םשו א"ה ט"פ תוכרב ימלשורימ
 םכמחנמ יכנא '5 יתבר 'ספבו ,תרחא
 םשב רמא אמה רב ןהכה קחצי 'ר ג"פס

 ,והיקלח 'ר

 ,אנח רב חב .קחצי'הה
 היתיזח אנא רמא !זע אמוי רכזנ

 ישא רב אייח בר היבגל לזאד יריעזל
 ברי רב קחצי 'ר ס"קרי .תסרגו | ,וףימלת
 ,וכותמ עילתהש ץרתמ :,בנ ק"בו  ,אנח
 קחצי בר םע הזה ארומאה בברע ד"הסבו

 הירב



 הרוהי פסח הרבה .בה- -אנניח רב קתצ. בה

 ,ההיב/.ה"בב .- הברה ,.הוהב
 ,םינוש םינמזב ויה

 ,אנינח וא אנניח רב קחצי בר
 ר"א * ד" תוכותככ ה"רי .הופלת היה

 רכ "רייאפ  םשו יה"רא] תוכרקהצ
 וםוייר בג .תופרכו .פ"גי ה"חאי מינה
 תיירב יקחצי ירי לש יה"רא  'אפינש' רב
 םירדנבו ,'י תוא םש ס"קדו ף"ירה תסרנכ
 ןיררהנפבו ,ה"רא היננח רב קחצי בר : חל

 דיופביב תכונה רפי ןגהוי "רי
 יקר .תפרנו  ,ח"רכ 'קחצו 'ף  ל"'צ ילוא
 ,ח"רב אמח 'ר םש

 .קחצי רב אפפ רב אנינח רב קחצי 'ר
 הקו יפ"ם יתבר  יםפב .אכומ | ןכ

 רב תבית קחומ םש ז"ארגהו ,.גכ והילא
 ,קחצי

 קחצו הרע .אלוקח הב קחצי יה

 .רזעלא ןב

 .ירוקח רב קחצי 'ר
 רב קלוש ,היהנים ה"כ הב

 ,אלוקח

 קחצי 'ר ךרע .יאלבט רב קחצי יר
 ,אתפנ

 ההוהי בח הירכ קתצי בר
 .(לאקזחי רב)

 קהבומה וב היה | הדוהז" בה  ויבא
 םימכח ילגר רפעב קבאתיש לדתשהו
 אתירבמופל עלקיא אלוע :דק םיחספכ
 יטמא ליז הירב קחצי ברל הדוהי בר ל"א
 אל ,לידבא יכיה יזחו יריפד .הלכלכ היל
 ויבא לצא אבשכו --- ייבאל רדשו | לזא
 ךלה אלש ול רפיס ,רמא יכיה ולאשו
 וילע סעכו | ,ייבא תא חלש ךא ומצעב
 רמר :,ןהיתונבהבר .. תוחצ-= הרחב לאו
 אלד רמל היל אמרג רמד היתוררסו
 : אע ןישודיקבו ,הימופמ היתעמש אמיה
 הדוהי בר יבל אתידבמופל עלקיא .אלוע
 ביסנ אלו .לדגד הירב קחצי ברל :הייזח

 היל ביסנמ אק אל ם"מ ו'רל לאשו םינש תמאבו
 ,אתתיא

 שרופמכ הנשמו ארקמ ומע רמל ויבאו
 .בכ "ןיררהנפ | ,:גפ תומבי :,  הל תבש
 ,הירב קחצי ברל ינתמ --- ירקמ הדוהי בר
 : גי תינעתכ לודג םדא ותוארל הכז ויבאו
 הב הקבל ברל הדוהי בר  הירברא
 ידידל קחצי ר"א ,זצ :פ ןיבוריעבו' ,שרדו
 וניצמש המו ,אבאד הינימ יל אשרפימ
 קחצי בר רמא הרוהי בר רמא .אנק תבש
 פה תבוחו ם"פ אוה .הדוהי ברד הירב
 ם"קדבו ש"ארהו ף"ירב אתיל הדוהי
 שיגוה אל ד'הפבו) ,תושר ךרע ךורעבו
 ,(הזב

 ובר וונווהדגכ ה"רל :ויבא  והלש ןכו
 ונושיוהד, הירכ קחצי ברו לאומש רב
 יבתיד ה"רב הבר והניחכשא ה"ר יב הדנ
 לבקש פ"עאש הארנה יפבו ,'וכו ירמאקו
 בר תריטפ ירחא כ"פעא ה"רמו ויבאש
 םג בשי ויבא םוקמב הבר ךלמשכ הדוהי

 אחא בר :ול תועובשכ הבר  ינפל אוה
 ברו ח"בברד הירב לאומש ברו אנוה רב
 הבר יב תועובש ונת .י"רד הירב קחצי
 :יתיא רב אבר ל"א -- כ"ר והב ץגפ
 ;ובה

 תשש ברו אמח רב ימר ינפל דמל ןכו
 לע[:הדקהי .ךּכ קתצי :בר ::וצ .םיחבוכ
 הימק ליגר הוה | (ס"קד ,הדוהי ברד הירב
 ,תשש ברל ליזאו היקבש אמח רב מרד
 ל"א (אמח רב ימ) היב עגפ רח אמוי
 םושמ ,דיל הל יתא אחיר ןטקנ אטפקלא
 ךל תיוה תשש ברד הימקל ךל תלזאד
 רמ ,יכה םושמ ואל ל"א ,תשש בר יכ
 יכ ארבסמ יל טישפ הינימ אתלמ אניעב יב
 תשש ברו ,היל אכרפ אתינתמ תחכשמ
 רערודה לודג .רככ זא :היח לבא ,'וכו
 אתלי .כ הדנ ורמא ח"בבר ייחב םנש
 חב"ברד הימקל אמר יתייא | (נ"ר תשא)
 קחצי ברד הימקל יתייא רדה ,הל ימטו
 הל יפו ,י"ףד הרב

 המו



 ה

 תנותחב היהש :בל ןישודיק וניצמש המו
 היל ילד פ"רו ,אפפ ברד הירב רמ אבא
 םש ,פ"ר רפקיאו הימקמ םק אלו אסב
 עודי יכ ןכ רמול רשפא יא יכ ם"ט לפנ
 רבכש רשפא זאו אברד ודימלת היה פ"רש

 ברדה .הירב קתצי בר .םייחב וע
 תותלאשה תסרגכ ל"צ ם"לב ךא ,הדוהי
 אישרשמ ברד הירב קחצי בר  םישורק
 .וכרעב ראובמכ פ"ר ןמזב היהש

 יאמ שרפמ .אכ תבש וניצמ ויתוכלה
 ,ויבא ירבד לע ףיקתמ ,אצ םשו | ,קיק
 .:ן5 ק"ומ ' זמ הצוב דב ןיבוריע ןכו

 שקבי םלועל רמא ,בל תבש הדגאבו
 םאש ,הלחי אלש םימחר םרא
 .רטפהו תוכז הבה ול םירמוא

 ול היה יסיאו ,יסיא םשב ןב ול היהו
 : דס תומביכ המוח םשב | תעדונה תב
 הבסנו ,ביבשו אתידבמופד הבחר הבסנש
 פ"עו ,ביכשו ח"בברד .הירב קחצי 'ר
 ןידש רמאש ףסוי רב קחצי 'ר תארוה

 ביכשו ייבא הבסנ םימעפ 'גב אוה הקזחה
 ישילשה הלעב תריטפ ירחא םגו ,אוה םג
 הימולע | ימיב  ןיידע זא התיה | ייבא
 ,הס תובותכב

 .יסוי 'רב קחצי 'ר
 יתא הוה חלק תודלות  רהז 'רפומ

 ,'וכו הדוהי 'ר היב עגפ דולל איקמופקמ

 .האזוחמ יפוי רב קחצי 'ר

 ,ןימארד רפכב רדו : גם חנ רה] רכזנ

 .ףסוי רב קחצי בר
 לכב רכזנ רשא 7 ארומאה רבדב

 ףסוי ברו הבר ןמזב היה רשאו ,ם"שה
 תוליבח תוליבח ודיב  איבהו יתוחנהמ
 אלש לודג אלפל ,לבבל ןנחוי 'ר תרותמ
 והמת רבכו + ימלשוריב םוקמ םושב רכזנ
 ,םינורחאה ימכח ז"ע

 ראבל ונא ןיכירצ תאז תא ןיבהל ידכו
 ונראב רבכש ףא יתוחנה ןינע הרצקב הפ
 ונייה = ,ימיד ברו ןיבר .ךרעב  תובודאב

 = הלחו

 8 ףסוי רב קחצי .בר---יפוי 'רב קח

 יה היה זאו לבבב .הדוהו ברו ה"ריטיבש
 תובישיהמ ונמתנ י"אב רודה שאר ןנחווי

 ,לבבל י"א תרות ואיבי המהש םימכח
 תותביתמהב שדחהנש המ י"אל לבב תרותו
 ןנחוי 'ר תוכלהמ ילבב ם"שה אלמ ןבל'
 ברו ה"ר ירבדו ,רודה ימכח ראשו ה"רו
 תויגוסמו ,ימלשורי ם"שב םהירבחו הדוהי
 םגש דימת םעמכ ןיאור ונא תורמגה
 ןנחוי 'ר םאש ונייה ,תחא אתכסמב וקסע
 םג ודמל זא ק"ב אתבכסמ ותבישיב רמל
 הנהו . .ק"ב ."םס הכו ג אתירבמופבו ארוסב

 יאלועו ח"בב הבר ויה הדוהי ברו ה"ר ימיב
 ,יתוחנ םשב ןיארקנה ןיעובקה םימכחה
 ייבא ימיב כ"חאו ףסוי ברו הבר ימיבו

 פסוי רב .קחשי בחו ןיברו "יטידייבה וה
 טעמכש ןיאור ונאו ,הדוהי רב לאומש ברו
 יכ ב"חאו הנושארל ימיד בר רכזנ דימת
 םימעפ הברה ןירכזנ ולא ינשו ןיבר אתא

 תויהל דוע וכז םהינשו ,ימלשוריו ילבבב |
 םגו ויפמ עומשלו ןנחוי 'רד ידימלתמ
 ארקנ היה ימיד בר םג יכ םיכמסומ ויה
 לבא ,התוחנ ימודיבא 'ר םשב ימלשוריב
 המכ וניצמש ףא ףסוי רב קחצי בר
 ןנחוי ר"א ףסוי רב .קחצי בר םימעפ
 :'אי ריזמ "לק + םע תוסבי"  ,תינעתכ
 אפק דלק בב -,נל מב + כ מופ
 ות תובס * ,,גע .: םמ + מ" ן"ע | ה רדהנפ
 ןילוח ,.5 + טנ + אי תוחנמ ,: ל ,וכ םיחבז
 רמא :הס הדנבו ,:גע (םימעפ המב) ,גמ

 בר/יל"צ  י"רא ווי .יבר רב קת בש
 .ףסוי רב קחצי

 ףסוי רב קחצי בר אתא :יכ וניצמ ןכו
 כ: ןיבוריע  .,,חנ ,* המ .תבשב

 יכ הז רחא הו םלוכ וניצמ ,גע ז"עבו
 קחצי בר אתא יכ -- י"רא ימיד בר אתא
 -- י"רא ןיבר אתא יכ -- י"רא ףסוי רב

 ,י"רא | הדוהי רב לאומש בר אתא יכ
 אתא יכ -- ימיד בר אתא יכ ,דמ תוכרבו
 ,ףסוי רב] .קחצי בר אתא יכ -- ןיבר
 :היהש םוקמ םושב וניצמ אל לבא ,[ס"קד

 תבישיב
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 היהש וניצמ אברדאו ,ןנחוי 'ר תבישיב

 דוע ז"ו ובו םע הלעש) הימרי 'רד" ודימלת

 דע ודומלב דואמ חילצהו לדגו ןנחוי 'ו ייחב
 ראגבמבי רודה .לודג רבב הוה א"ר .ייחב .םנש

 אוהו) אנוה בר ביתי : אי ןיטיגכ | (וברעב

 ףסוי רב קחצי ברו (י"אל .אבש אנוה 'ר
 'ר ל"א -- םנמנמ אקו הימרי 'רד הימק
 נחוי .-ר, רמא .יכה יקררד .היסרי

 הוה ףסוי רב קחצי בר :חמ ןילוחבו
 יחכטד אקושב הימרי 'רד הירתב ליזאק
 ל"א יחמצ יחמצ | ןימייקד ךנהל והניזח
 הצרש) % אצמוא רמ יעב אל (הימרי 'רל)

 יאמ ל"א (הימרי = 'רל ל"פ  ךיא  ןידה עדיל

 ןנחוי 'רד הימקל ותא יכד ךל דיבעא
 עני ודע כל ד"עבו ..רכו גבל .רדשמ
 והב אמר י"ב קחצי ברמ יקיז והנה סנא
 ליאש אתא | ,הילהינ והנירדהאו ארמח
 'ר הרוה ךכ הימרי 'ר ל"א ,אשרדמ יב
 ץפא הביתי מכ םירדנכו = וכו .ימא
 אקו . הימרי 'רד הימק .יברב קחצי ברו
 אוהו י"ברב בותכ היה ס"לב 'וכו םנמנמ
 ,קחאי רב תר

 חכשאש ,בע םיחפפכ והבא 'רמ לבק ןכו
 ינת -- ל"א יאמ 'ינתמ ל"א והבא 'רל
 אחנמד ןאמכ היל ימדו | ןינמיז 'מ הינימ
 ,.  תובותכ אוה ןכו היסיכב

 ייותאל הירדש והבא 'ר ,י ןילוחבו
 י"ב קחצי בר :ונ םשו ,יאתוכ יבמ ארמח
 הימקל הירדש אתלוגנרת איהה היל יאוה
 ,והבא .'רד

 ףסכ הולהש רפוסי :אעק .אק ב"בבו
 'רד הימק אנידל היעבתו אבא 'רל
 רב אנינח 'רד הימקלו -- אחפנ קחצי
 ,יפפ

 םוקמ םושב וניצמ אלש אלפ הז הארו
 איבהו ומצע יפמ הדגא וא הכלה רמאיש
 תורודמ וא י"רמ וא תוכלהו תועומש ךא
 רמא יב"יר אתא יב ,גמק ב"בב ןימדוקה
 ,'וכו .יבר . .רמא -- אלילכ ,ימד | אוהה
 םייסמ יכ רמא יב"יר אתא יכ ,ל ה"רבו

 סוני רב" קחצי בר

 עמש אל הנביב העיקת ארוביצד אחולש
 ,היניא לק שניא

 אה רמא יב"יר אתא יכ ,ט תוכרבו
 שוריפב ואל ל"בירא ח"רב אחא 'רד
 ואל אקירז 'רד אה + אי םשו ,'וכו רמתיא
 .רמתיא שוריפב

 הש ום"יב הק ןילוחבו : + במ ריזנבו
 מא .יב"יר: אתא : יכ : בלק :םשו : ,יאנו
 ,: אפ םיחכז אוה ןכו אברעמב ירמא

 רמא יב"יר אתא יכ ,גל תוחנמבו
 ,'וכו יבר יבד אתזוזמ והלוכ

 ירמא אברעמב : גי תבש וניצמש המו
 וניב קיפפמ רוניס .ףסוי רב קחצי ר"א
 ,השעמה היה ךיא ונעימשה ךא הו ,הניבל

 אה הלוא ןאמכ ורמא :דצ םיחספבו
 ךלוה םיאמטב ףסוי רב קחצי בר רמאד
 אתיל ס"קרב תמאב ,הרזעב םידמועה רחא
 .ףסוי רב תבית

 המ ןושל ייבא וילע רמאש וניצמ דועו
 תומביב רחא ארומא םוש לע וניצמ אלש
 רמא ףסוי רב קחצי בר אתא יכ :דס
 אתשינכב ןנחוי 'רד הימק הוה אדבוע

 ארוסיא תירש אקד יזח ייבא ל"א -- ןועמד
 הבסנ לזאו ייבא הילע ךמס ,אתנכסו
 דיבעד אביא .ימו אבר רמא -- המוחל
 רמאד והיא אהו יאה יכ הישפנב ארבוע
 אקמוס קחצי ,אכמסד (ןיבר אוה) ]יבא

 ןיבא ,אכמס רב ואל (ףסוי רב קחצי בר אוה)
 ,הרזחב וניא אקמוס קחצי ,הרזחב ונשי
 ,ודומלת לע רזוח הרזחב ונשי י"שריפו
 ןנחוי 'ר ינפל העש לכ יוצמ רחא ןושל
 דואמ השקו ,יוצמ וניא | יב"יר לבא --
 ייבא עדי אנמ יב י"שר ישוריפ 'ב ןיבהל
 וניאש וא ןיבאכ ודומלת לע רזוח וניאש
 | ,ןיבאכ ןנהוי 'ר ינפל יוצמ

 אל המל דוסה ונל הליג ייבא לבא
 ןעי ימלשוריב ףסוי רב קחצי בר רכזנ
 י"א תוכלה םימכחה ןמ דחא איבהשכ
 רמא םא וירבדב ןינתונו ןיאשונ ויה לבבל
 םכחה יפמ התצי רשאכ הנוכנ הכלהה

 י"אר



 יאכ ירי קב נב קחצי

 טעמכ וניצמש הזו ,וב רזחש רשפאו ,י"אד

 ןכו ןכ רמא מיד בר אתא יכ דימת
 ןכ רמא אלש רמא ןיבר אתא יכ כ"חאו
 ,רמאש הממ וב רזח םכחה ינולפש וא ןכו
 ימיד בר שררש םימעפ המכ וניצמ ןכלו
 אל לבא ,ידיב םה תועט יתרמאש םירבד

 עודי היה ןיבר יכ  ,ןיבר לצא ןכ וניצמ

 וא ובר ירבדב קיידמה אכמס רבל םהל

 קיידמש במיה ועדי ימיד בר ןכו ,ותעומשב
 י"אל ורזחשכ ןכלו וב רזוח העט םאו

 םרפמל לבב ימכחד תוכלה םהמע וחלש
 בר לצא היה ןכ אל לבא ,י"א ימכחל
 אכמס רב היה אל אוה ףסוי רב קחצי
 'רד ודימלת ךא היהש ונרמאש ומכו
 םוש עמש אל םלועמש רשפאו הימרו
 םימי לוע זא היהש וא ןנחוי 'ר יפמ רבד
 הימרי 'ר יפמ ותרות לבקל ךרצוהש דע
 ותונקז תעל אבש ז"רד ודימלת היהש
 ,וכרעב ראובמב ןנחוי 'רד

 רב ואל אקמוס קחצי ייבא רמאש הזו
 והוכמס אלש (א תונוכ 'ב .לבוסו אכמס
 ,קחצי בר םשב ךא דימה ארקנ היהש

 ומכו .ןיברכ ויתועומשב קיידמ וניאש (ב

 ןנחוי 'ר םשב רמאש ,גמ ןילוח וניצמש
 רמאהו +יכה י"ר רמא ימו ארמגה ישקמ

 אבילאו והנינ יארומא ורמא םשו) ,ןנחוי 'ר
 םתסב הכלה י"ראד ללכה רבוס וניא יב"ורו ,י"רד,
 ןנחוי 'ר ירבד ץרתמ :ביק תבשב לבא  ,הנשמ
 לדנסב ונתנשמ אהת ,הנשמ םתסכ הכלה רמאש
 ץרתמ וניאו ,י"ר לש וירבד רובשל אלש --
 ה"בברד אבילא ץרתמ םש יכ ןעי והנינ יארומא
 אלו .גמ ןילוחב הנשמ םתפב הבלהד ללכה רבוסש
 קחצי יבר וא ףסוי רב קחצי בר ןיב לדבה שיש
 םיסיפדמה ילעבמ ךא הזו אכמס רב היה אל יב ,י"ב
 ,(עודיב יוארכ וקיתעה  אלש

 אכמס רב ואל יב"ירש ואצמש ןעיו
 תוכלה ול ורסמ אל ןכל וירבחו ןיברכ
 ,י"א ימכחל איבהל לבב ימכח

 ונשי, ןיבא ייבא םשב אבר רמאש הזו
 ןכלו "הרזחב וניא, אקמוס קחצי "הרזחב
 י"אל אבשכ יכ ימלשוריב ותוא ,וניצמ אל

5% 

 ,רודה ימכחל ודיב המואמ איבה אל
 ונממ וניצמ אלש ליעל ונאבה רשאכו
 ,הכלה םוש ע"פב

 םימעפ המכ דרי ףסוי רב קחצי ברו
 תשש בר ייחב דוע ותוא וניצמ יכ לבבל
 י"הא יב"יר אתא רב : דלק  'ב"בכ לבב
 ,ןמאנ וניא יתשא תא יתשרג רמאש לעב
 ברד ליאוה היל לזא ודיב תשש בר חפנמ
 ,ףסוו

 יכ !אפ םיחבזכ ייבא ימיב אב ןכו
 ל"א -- אברעמב ירמא רמא יב"יר אתא
 : במ .תוכרב ןכו ,'וכו רמ : אמינו יבא
 ייבא הייזח ט"ויב ייבא יבל עלקיא יב"יר
 הל רבס אל ל"א אסכו אסכ לכא ךירבד
 ,אנא ךלמנ ל"א -- לב"ירד אהל רמ
 בסנו וילע ייבא ךמסש : דָס תומבי ןכו
 ,המוחל

 ימי ףוסב י"אב תוריזגה ורבגתהשכו
 המכו יתוחנה לכ ודרי זאו אברו יינא
 קחצי בר םג.אב זא ,לבבל י"א ימכחמ
 יב"ירו ןיבר ,יק ןילוח וניצמש הזו י"ב
 והיימקל ותייא -- יפפ בר יבל ועלקיא
 אל"ןיבר \ ,לכא .יב"יר  ,להכב .אלישבק
 ןיסחויבו .,'וכו אלכת ןיבר ייבא רמא ,לכא
 הז = (אברל  רטא י"בי  קחצי  ב%א"בהב
 ,םוקמ םושב וניצמ אל

 ןבוש :חע ז"ע וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ל"א הליבטהל רבס םו"כעמ ארדרמד אנמ
 וףידל .הימש ' בקעי "'רו " ךנברמ חה
 ןירדהנסבו ,'וכו י"רד הינימ יל אשרפימ
 דיכעתאו אזראב עלביאש וילע רפוסי : אק
 ,הימלפו אזרא עקפ אסינ היל

 ,ןתגוי רב קחצי

 ברו אוהש ב"פס הדנ ימלשוריב רכזנ
 אתתיא ארח תאתא ןובתי ןווה [אנוה]
 ה"ר ל"א -- ןתנוי רב קחצי ל"א ןותלאשו
 ;'הפו .ברחמאשפ

 ,יאני יר יבד קחצי
 לוליח ימד יכיה רמא ,ופ אמוי אוה ןכ

 םשה
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 ,ותעומש תמחמ ןישייבתמ וירבחש לכ םשו
 תסרגכ ימא 'רד הירב קחצי ל"צ לבא
 ,ס"קד

 .ירויג רב בקעי רב קחצי יר

 ותוא וניצמדכ ןנחוי 'רד .ודימלת היה
 הימשמ (לבבל י"אמ) חלוש היהש דימת
 תובותכ ,,חי ק"ומ ,.בס ןיבוריעכ ןנחוי 'רד
 'ר :םכ תינעת וניצמו :,  אק ןילוח ,,ומ
 תבית רסחו י"רד הימשמ ירויג רב קחצי
 .עצמאב בקעי רב

 יבר ןמזב היהש ןיסחויה בתכש המו
 'ר אוהו י"בר בותכ היהש ןיווקה ורסחנ

 ,ןנחוי
 .אנהכ רב קחצי 'ר

 ס"מ אוה ךא ,א"ה ח"פ תבש רכונ

 רמאמה אבומדכ אנסיב רב קחצי 'ר ל"צו
 .א"ה ח"פו ב"ה ג"פ םילקשב

 ,םחנמ רב קחצי 'ר

 קידצ לכ רמא דל"פס םילהת 'רמ רכזנ
 .ע"פב םלוע ול שי קידצו

 קתצי 'ר ךרע .ירמ רב קחצי 'ר

 ,האסקסק

 ,ןוירמ רב קחצי 'ר
 'רמ לאש ה"ה ב"פ הכוס ימלשוריב

 רמא טנתת זמר םילהת םוקליבו ,רזעלא
 הזה רמאמהו) םלועמ איה רסחה ל"ר םשב
 ןנחוי 'ר םשו :בדא"ה א"פ האפ ימלשורימ עבונ

 רמא ו"פס תומביבו ,(ןנהוי 'ר םשפ ןוירמ 'רב

 'ר וטד-האר אמוחנתבו ,אנינח 'ר םשב

 רב קחצי 'רו יטח ןב ןתנוי 'רו הירזע

 רובו ",,טבנש .ירב,,.יפוו .'ר .םשכ ' -קירמ
 רב רו מא רה םשכ הירוע יי הצעלב
 ודאל"פ םילהת 'דמב ל"צ ןכו | ,ןוירמ
 םש אתיארכו (תועטב ןוידות ןב םשו)

 ,טםידחע"פ

 ילוליא רמאש ו"ה ב"פ תבש רכזנו
 היהש ןויכ -- ךרד םיב ןתונה  ביתכד
 מאמה אבומו ,תמ אוה וכותל דרוי םדא
 ,גכ-רק"פ םילהת 'מב

 ינמחנ רב קחצי 'ר--ירויג רב בקעי רב קחצי 'ר

 איחנ"פ ר"הקבו ,ה"ו"פ ר"ב רכזנ ןכו
 ,ומשב ה"רו וביא 'ר

 .אישרשמ רב קחצי 'ר
 רמא ד"ה בי"פ תבש ימלשוריב רכזנ

 ,ןמתד ןנבר םשב

 י.אישרשמ ברד הירב קחצי בר

 ארמנהש :ח ז"עב אפפ כר ןמזב היה
 ברד הירב קחצי בר אהו פ"ר לע ישקמ
 מ"רד הירב י"ר ינאש -- עלקיא אישרשמ
 תסרגל) : בל ןישודיקבו ,אוה בושח םדאד
 רמ אבא תנותחב היהש (םישודק תותלאשו

 אסכ פ"ר היל ילדו אפפ ברד הירד הירב
 ,פ"ר דפקיאו הימקמ םק אלו

 ותייא ישא בר יבל עלקיא : דק ןילוחבו
 לכא ארשב היל ותייא  ,לכא הניבג היל
 -- ארגא ינתהו ל"א הידי אשמ אלו
 ,'וכו אלילב מ"נה והל רמא

 תוחנמ ,,ומ .די ז"ע ,:בל ןיבוריע רכזנו
 .(ותישוק ץרתמ ישא ברו) : דכ

 .ינתמ רב קחצי יר
 א"פ ךא רכזנו ,ןנחוי 'רד ודימלת היה

 רב קחצי 'ר אי"ה נ"פ ז"ע ימלשוריב
 שמישש) ןנחוי 'רב ךימתסימ הוה ינתמ

 ילובד אמלצ ןוממ (ותא הרבחל הראו י"רל
 יומוק רובע ל"א יומוק רובעינ יאמ ל"א

 ,היניע .ימסו |

 .ןמחנ רב ימלשוריגו .ינמחנ רב קחצי 'ר

 י"ך וניצמדכ לאומש דימלה היה אוה
 הכוס ,: גי ה"רכ לאומש רמא ינמחנ רב
 רמָא ןמחנ רב י"ר ו"ה ג"פ םש ימלשוריבו) .,ל

 רמאמה אתיא .טכ דימתבו) ,צ ןילוח | ,(לאומש

 מ"ב ,(קהצו 'ר ל"צו ינמחנ רב יאני 'ר תועטב
 ןילוחבו ,לאומש רמא ןמחנ רב י"ר א"פס
 ל"צו לאומש רמא נ"ב בקעי 'ר אתיא ,נ
 בי .קחצי:?ה

 םימיל ריעצ דוע ותויהב י"אל הלעו
 םוש םע ותוא וניצמ אל יכ םש ראשנו
 תא דוע אצמ י"אל אבשבכו ,לבבד ארומא

 ז"עב ונממ לבקו אנינח 'רכ | רודה

 א"פ

 ינקז



 ךנרפ ןב:קחצי "ף--רלתפנ רב יקחצי '

 אנינח 'רל לאש ןמחנ רב י"ר ר"ה א"פ
 ,ךימימ רוצל תכלה ל"א והמ הזע רירו
 ורמאש לודגה אנינח 'ר אוה אנינח 'ר הזו
 עמש אלש המ וימימ רמא אלש םש

 ,חידא"ה ו"פ תיעובשב שרופמ | הזו וברמ

 ,לב"שר ולאשש לורגה ה"ר

 ,המ ןילוחכ לב"יר היה .קהבומה וברו
 ,המ ןילוח | ,: דל תוכרבו | ,לב"ירמ יעב
 ,לב"ירד הינימ יל .אשרפימ ירידל רמא

 לע ינמחנ רב י"ר מע :חע אמויבו

 אציש לב"יר תא יתיאר ינא רמאו וילגר
 י"ר רמאמה ח'פר םש ימלשוריבו) 'וכו לדנסב

 .(ןמחנ רב

 ,יחה"ה א"פ תוכרבכ לב"יר םשב רמא
 ח"פ תומבי  ,ג"ה ח"פ תומורת ,א"ה ר"פ

 היה לב"ירש השעמ רפסי םשו : הל א"ה
 ,'וכו אישנ ןדוי 'ר ןמת הוהו  איקדולב
 םשב קחצי רב ןמחנ 'ר א"פר ןיבוריעבו
 םש רמארכ ןמחנ רב י"ר ל"צ לב"יר
 ,לב"יר םשב ןמחנ רב י"ר רמא ןכ אל

 י"ר וניצמדכ איעשוא 'רמ לביק ןכו
 ןילוח ,זל תבשכ איעשוא ר"א ינמחנ רב

 ,: ולחא"ה ח"פ תומבי .,טמ

 ,יגי תורוכבכ ל"ר םשב רמא ןכו
 ,,חירא"ה ו"פ תיעיבש

 ידירל רמאש ,המ ןילוחכ רזעלא 'רמו
 ,חמ הדנבו | ,א"רד הינימ יל .אשרפימ
 רמגאו קסיאו הכזא ז"ר רמאו ,א"רא נב"יר
 ,(א'ר) ארמד הימופמ  (נב"ירד) אתעמשל

 םשב רמאש ב"ה ה"פ תוכרב וניצמ ןכו
 ר"שב ל"צש רשפאו לאילמג ןב אנינח 'ר
 .אמח רב אנינח

 לב"ירד ידימלת ילודנ לכ ויה .וירבח
 לאומש 'רו יזפ ןב ןועמש 'רכ ,ןנחוי 'רו
 ,יגכ הלינמ םהמע קלוחש ינמחנ רב
 .: זט תועובש ,,י ןירדהנס

 ןיסנרפ ויה ידיא רב = בקעי "רו אוהו
 אמח 'רל ןובהי ווהו ,האפ ףוס ימלשוריב
 הדנבו ,(ינמחנ ךרע ןייע) איעשוא 'רד הובא

 ןמד .אמדוכא  'רו  ןמחנ רב י"ד ה 5

0 

 ל"א שנ רב דח אתא ןיבתי ווה אפיח
 ,'רבו אמדובא ל -כ/זימ

 ז"רש וניצמ ומשב םירמואה
 ,א"ה ח"פ תומביכ

 ב"פ םיאלככ ומשב אחא רב בקעי 'ר
 ב"ה אי"פ /תומבי .ג"ח

 .ילתפנ רב חצי 'ר
 יכה אניברל  רמא 'גצ \ תובותכ .רבזנ

 תסרגו | ,ךתווכ אברד הימשמ | ןנירמא
 אוה ןכו ילתפנ רב בקעי 'ר  ןיפחויה
 הד"ותב :רפ םשו ,ש"ארהו ף"ירה תסרג
 ,ספתש אוהו

 .ןורבס רב קחצי 'ר

 'ף הבר ,לע .ףיקתמ , ,ט .םיחבו הפ
 .ןיבא .רב יסוי

 .ןומים רב קחצי 'ר
 ,ןויצ (זכהד ': :קוספ אפו ריכוא תפ

 ויהש ח"ת ולא תוגונ היתולוהב שרפמ
 ,גנודכ ושענו תולותבכ םיאנ

 .סחנפ רב קחצי 'ר
 ומשמ רמא הדוהי בר :זכ ןילוח רכזנ

 תובאבו ,הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא
 ודיב שיש ימ לכ | רמוא זחטכ"פ | נ"רד
 םעט םעט אל תוכלה ודיב ןיאו שרדמ
 שרדמ אלו תוכלה ודיב שי | ,המכח לש
 ריהז יוה -- אטה תארי םעט םעמ אל
 אבת לאו וריבחל םדא ןיב םולש תליאשב
 ,ותוארל .לדתשת לאו תקולחמה ןיבל
 לאו תויראל בנז יוהו םירבח םוקמב בש
 רמול דואמ השקו ,םילעושל שיר יהת
 ורמאש המ םתנפ רב קתצי "ה וש

 ,אתדגאד סחנפ רב קחצי 'ר ,דיק םיחספ

 ,םיאנתה ינורחאמ אוהש הארנ רתויו

 ולאש

 'ה .ךרע , ,אתהגאר .םחנפ רב חש ה
 ,םתס קחצי

 .ךנרפ ןב . קחצי 'ר
 תונוע לכ רמא ג"פר יתבר הלב רכזנ

 ,ויתומצע לע ול ןיקוקח םדא לש
 ּה ו
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 .אתרצק ןב קחצי 'ר
 םשב רמא ה-וכ'פ לאומש 'דמ רכזנ

 :אתרצק-ןב יןנחוי "ה ךלע-:ןייעוי ,הנוא.'ר

 .ארפק רב קחצי יר
 'ךו ארפק רב ורמא ח"ט"פ ר"הקב

 לש ותשאל (לשמ) ירמא ארפק רב קחצי
 רב ל"צש הפו ןויב .לדר"גהו . ,םירדלוב
 רמא ארפק רב  ,ירמא קחצי 'רו ארפק
 םילשמ וב וברעתנ תועט פ"עו ,'וכו לשמ
 ,דהי

 .ברד הירב קחצי בר

 םשרנ אלו | ,ר"הסו ןיסחויב אבומ ןכ
 תסרגל : זי ק"ומ אוה ןכ תמאהו ,ומוקמ
 ארבת יאמ םש ורמאש ש"ארהו ף"ירה
 פירה "כב לבא ברד היחב יקחצז "א
 הרוהי ברד הירב קחצי בר ןגוהב אתיא
 ,ם"קרב אבומרכ

 ג"פ תוכרב \ ימלשוריב וניצמש המו
 ונראבורבכויברה"הירב יקחצי "ה 3 כראיה
 ןכש הבותפ 'ח"רר הירב קחצי 'ר ךרעב
 ,הבותפ אייִח 'רה :הָיִרְּב םש ל"צ

 אנה "רב ב ברד יה רב קובי בל

 אבר ל"אש +: גמ הכוסכ אבר ןמזב היה
 אתיילעמ אתלמ ךל אמיאו את אירוא רב
 ,ךובא רמא הוהד

 : דס תומביכ ייבא םדוק דוע רטפנו
 ברד הירב יפיא תב המוח תא אשנש
 הלעב תתימ רחא הדוהי ברד הירב קחצי
 הבסנו אוה םג תמו ,אתידבמופמ הבחר
 אנה רב הרכ קחצי כר הז ןיאו = ,ייבא
 ,וברעב ראובמכ

 פירה, רב, קחצי בר
 תבשכ ה"רד ודימלת לבבב היה אוה
 ב"חאו ירא אפידר רב קחציי בה:

 תובותככ ימא 'רד ודימלת היהו י"אל הלע
 רב קהצו וכרך םיבמ"פ הבר תומש ,וק
 והוארק ןכל םש ךמסנש ןעיו) ימא ר"א אפידר

 ד"הסב) ד"ה מ"פ תיעיבשבו | ,(יבר םשב
 אפידר רב קחצי יבר (תועובש תועטב אתיא

 אתרמ רב לאומש רב קחצי בר---אתרצק ןב קחצי 'ר

 הימרי 'רל לאש אתא אדבוע היל הוה

 לאוש התאו ךינפל תוירא אלה ל"א
 ,הישאי 'רל לאש אתא ,םילעושל

 .אליש רב קחצי בר
 ר"א אליש רב י"רא ,בל ןישודיק רכזנ

 ,אדסח בר רמא אנתמ

 .אתרמ רב לאומש רב קחצי בר
 אתרמ יבא יבאש רמול רבדה בורק

 וביאש ,ה ןירדהנסכ בר יבא יחא היה
 םלוכ ויה אייח 'רו אתרמו אלישו אנחו
 הנושארל וביא תא בשוחש ןעיו  ,םיחא
 תויהל דואמ לוכי הנורחאל אתרמ תאו
 הברה שישק היה וביא לש ונב היהש ברש
 וניצמ ןכלו ובורק אתרמ רב לאומשמ
 רמא אתרמ רב לאומש בר :גק םיהספ
 אמיתיאו בר רמא ורמא :זמ הליגמבו ,בר
 ,אתרמ רב לאומש בר

 ברל קהבומ רימלת היה קחצי בר ונבו
 בר רמא אנורב בר רמא :וק םיחספכ
 רב קחצי בר ל"א ,שדקי אל וירי לטונה
 הישפנ חנ אל יתכא אתרמ רב לאומש
 ןיאינס ןינמיז ,היתתעמשל והניחכש ברד
 .'וכו ברד הימק אנמיאק הוה

 ,2 תוברבכ בר םשב  דימת .רמאו
 ,: הס ןישודיק ,: גס גי ןימיג ,: דכ תומבו
 תוכרבבו ,: בצ .דע ,אנ ןילוח ,:מכ .תוחנמ
 רסח ברד הימשמ לאומש רב קחצי בר ג
 .ס"קדב אבומדכ אתרמ רב תבית

 אמלשב ברל לאומש ל"א .ול ז"עבו
 ש"ב קחצי בר אתא יכד  ונייה --- ידידל
 ןיביצנב יאלמש 'ר שירד רמאו אתרמ רב
 וילע ונמנ ד"בו (האישנ) הדוהי 'ר ןמש
 בה ךרעט יתראב רבכו  ,'וכו \ והוריתהו
 ארוסב בר בשיתהשב היה ןמשה רתיהש
 ,ןיביצנל ךלה מ"בשב קחצי ברש עריא זאו
 א"פ תבש ימלשוריב שוריפב אוה ןכו
 תחנ מ"ב לאומש רב קחצי ורמאש ר"ה
 'רמ עמשש םשמ איבה אוהו | ,ןיביצנל

 לבא ,ןמשה ריתה האישנ י"רש יאלמש

 היה



 האלדגמ קחצי 'ר--ןוידרת ןב קחצי 'ר

 ןכלו םימי לוע דוע זא היה
 ידימלת לככב ה"ר ינפל בשי לאומשו בר
 ,אנוה ברמ לאשש :אכ תובותכב ,ברד
 ה"רא מ"ב לאומש רב י"רא : גל םיחספו
 קחצי בר יבד אבר אתיא ארמגבו ס"קדב אוה ןב)

 .(ס"ט אוהו אתרמ רב

 ,וירבח ויה לאומשו ברד ידימלת לכו
 בר ביתי . ורמאש :וכ הדנכ אנהכ בר
 ביתיו אנהכ ברד הימק מב"שב קחצי
 ל"א -- בר רמא הדוהי בר רמא רמאקו
 ,קיתשיא -- יכה בר רמא ימו (אנהב בר)

 תא ל"א -- ןאכ אמלד (אנהכ בר) ל"א
 ירבד שרפמ התא) ברד היתתעמשל תרמא

 ,יכה. בר רמא שוריפב (ךתעדמ בר

 ביתי .אפ תוחנמכ ןמחנ בר םע ןכו
 נ"ר ל"א -- רמאקו  ביתיו נ"רד  הימק
 ןילוחבו ? רשכו היפתכב ןיעברא ירמ ינע
 -- רמאקו ביתיו נ"רד הימק | ביתי ,הל
 םשו | ,'וכו ל"א -- אמח רב ימר ביתמ
 םיקלאה נ"ר ל"א -- נ"רד הימק ביתי ,דנ
 בשיש ןיאור ונא הזמו ,'וכו בר הב ירומ
 הרות םש ץיברהו אעדרהנב נ"ר םע
 וידימלת ילודגמו  ,םידימלת םע | הברה
 טחשיאד ארות אוהה : ל ןילוחכ ז"ר וניצמ
 רב ש"ב קחצי .בר לע" תוטוקמ יוצב

 ונתדמל ז"ר ל"א ירפושמ לקש אתרמ
 ,'וכו וניבר

 ,ולאשש : אכ תובותככ אבא 'ר ןכו
 ,: גל םיחספכ ומשמ רמא אבר ןכו
 ןימיגבו ,:זמ הליגמכ ומשמ רמא הבר

 ,הילע הבר ףיקתמ + גס
 ,יחכ ןיטיגכ ומשב רמא ח"בב הבר ןכו

 ,אתרמ רב תבית רסח םש ךא ,.ל תוחנמ
 אסרגה איבמ 'ר תוא ,ג תוכרב ס"קדבו

 ,הנובנה
 ומוקמב הארוה הרומ היה הארנה יפכו

 הכרצאו אדבוע הוה ורמאש : גס ןיטיגכ
 אמוי רכזנו ,הצילחו טג מב"שב קחצי בר
 אל עמש תא ארוקה ןידה רמאש :םי
 ,'וכו ויניעב זומרי
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 תב ול היהש וניצמ םיטרפה וירבדמ | תריטפ רחאל
 בר :הכ תוכרבכ יאחא בר םע ןתחתהו
 ילחא וא יאליהא בר ןיסחויו ס"קד תסרגו) יאחא

 קסעיא (רחואמ היה יאחא בר יב ןוכנ רתוי הזו

 אתרמ רב ש"ב קחצי בר יב הירבל היל
 וילע רפוסי ,אק ןירדהנסבו ,הפוחל הלייע
 היל .יתויא אזיפשוא אוההל עלקיא א"פש
 ,היפאב יחמיצ היל ןקפנ ףש ,אנמב אחשמ
 -- אתתיא איהה היתיזח אקושל קפנ
 ,יסתיאו אתלמ היל הדבע

 ,ןוידרת ןב קחצי 'ר

 ל"צ "הא | ,ההאל"פ .םילהת . רמ .רבש
 ,טי"חע"פ םש רמאמה אבומרכ ןוירמ רב

 .אבהיד קחצי 'ר

 ןנחוי 'רמ לאשש ט"ה א"פ הציב רכזנ
 ,ירש ל"א ט"ויב ןוטידנוק קחשימ והמ
 וחרב ןבהד .קחצי ה "ה .ה"פ 4 מב
 ,ימיא 'רל .לאש אתא םירפכל וידבע
 איבמ 6 רצ תבש ריו"צ תבהא רפסבו
 קחצי סרג םשו ט"לשס ב"ח עורז רואמ
 קחצי ןיטיגב ל"צ ןכש עמשמו  ,אכהד
 .ןכהד

 ,ןינניטרק ןמד קחצי'ר

 ה"רדיימ ינה< רמא ,.םכ\ תוברכיכמ
 כ"ררפבו ,הנח הרמאש תורכזא 'ט רדגנכ
 קחצי 'ר םשב 'ירווש רב ינאלול 'ר ,טל
 ימעט ךל הלגא ינא הב"קה ל"א -- יקירטק
 ,(יניגימרק ל"צש ב"שרה תרעשהו) הרות

 בכה הצלה
 קדצ יכלמה ,המא ר-נמ 'ם בב ב
 ידמו ע"פר םש ' ףכונ ןכו .לוקמ למ
 .ב"פר לאומש

 .;זפק הוצת רהז רכזנ .ארותפכ קחצי

 .האלדגמ קחצי יר
 ,י"אב = ןושארה .רוד יארומאמ היה

 םוימ ומשמ יאלמש 'ר רמא ,חצ ןירדהנסכ
 ,ןי םעט םעט אל | ויחאמ ףסוי שריפש
 .ומשמ יאלמ ר"א סרג ,טלק תבשב ךא
 .ןיררהנסבכ סרג .רידא"פ ילשמ 'דמבו

 הדנבו
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 אמיליא -- ל"רל ןנחוי 'ר ל"א : זכ הדנבו
 קחצי 'ר רמא יאתבש 'רך רמאר אהמ

 ר"א האלדגמ י"ר הל ירמאו האלדגמ
 .'וכו יאתבש

 מ"בכ הנשמה שרפמש דימת וניצמו
 הדנבו .ןילדגמכ ןייושעש אוהו רמאש : הכ
 אמויבו ,ונש תואושנב הנשמה שרפמ ,גל
 ברו | ,םינפג יבלול ןה ולא רמא :אפ
 ,וילע קלוח אנהכ

 ,חצ"פס ,טדה"פ ר"ב ויתושרר וניצמו

 ,ח קוספדג"פ ר"שהש
 קחצי 'ר אתיא םלשתו 'פ יתבר 'ספבו

 רמול םיצורש שיו ,האלדגמ ל"צו םילדגמ
 רמאש ןידה ש"ע האלדגמ י"ר ארקנ ןכלש
 רתומלו ןילדגמכ ןייושעש אוהו :הכ מ"ב
 ,םהירבד לטבל ונל

 .אחפנ קחצי 0

 היה רשא הזה לודגה ארומאה רבדב
 םנ םימי ךיראהו ישילשהו ינשה רודב
 היהו י"אב וימי בור היהו יעיברה רודב
 אלפל אל םאה ,ןנחוי 'רד לודגה ודימלת
 ,ימלשוריב םוקמ םושב רכזנ אלש המ
 ארקנה אוה אחפנ י"רש רוריבב הארנ ןבל
 ,יאלבמ רב קחצי 'ר םשב ימלשוריב
 ; םל אמויב ךא הז םש ראשנ ילבבבו
 ומש ארקנ המל יאלבט רב י"ראש :טל
 :ח םירדנ וניצמש המ ילואו ,'וכו ןונבל
 אלבמ ןב קחצי ר"א דיבז רב ןועמש ר"א
 ,יאלבמ רב אוה

 : גיק םיחספב שרופמ יתאצמ הז רבדו
 ורמאש ,טעמ אסרנה השבתשנ םש ךא
 קחצי 'ר אוה אלבט ןב קחצי 'ר אוה םש
 ליצ) אעלא ןב קחצי 'ר אוה אלקח ןב
 .(:הל הכוס א"בטירו ן"רב ראובמב ' רזעלא 'ר
 אוה אחפנ קחצי 'ר םרוג םלשה ןיסחויבו
 אלוקח ןב י"ר אוה אלבמ ןב קחצי 'ר
 שרפל לכונ ןכו ,רזעלא ןב קחצי 'ר אוה
 ןב י"רו אחפנ י"ר אוה אלבמ ןב י"רש
 .ל"בע אלוקח י"ר אוה רזעלא

 ושפות אלבט רב קחצי 'ר ךרע ד"הסבו

 אהפנ קחצי 'ר

 לבא ,אחפנ י"ר םש ארמגב רכזנ אלש
 אסרגה אבומ ןכ יכ ןיסחויה םע קדצה
 תיתימא אסרג הזו ,פ"א י"כמ ס"קדב תאזה
 תומש עבראה לכש רמול רשפא יאש
 ק"ומ וניצמ יכ ,םה דחא ארומא לש וללה
 !רד אעליקא אחפנ קחצי 'ר ביתי .כ
 תויארב יתכראה רבכו ,רזעלא ןב קחצי
 ןב :וקחצי .'רש קחצו 'ה .ךרעב  תורורב
 רשפא יא כ"א ,רזעלא ןב י"ר אוה אלוקח
 ,אלוקח ןב י"ר אוה אחפנ י"רש רמול
 םינשל ןקלחל ונא ןיכירצ  כ"עב ןכלו
 רב י"ר אוה אחפנ י"רש ןיסחויה תערכ
 ,רזעלא ןב י"ר אוה אלוקח ןב י"רו ,יאלבמ
 0% .רורכ הז

 אחפנ י"ר רכזנ םימעפ המכש ם"לבו
 וכרבכ קחצי 'ר םתס םשב ימלשוריב
 קחצי ה"ה ג"פ | הליגמו : חכהא"ה ד"פ
 תויהל לחש ח"ר קחצי 'רל לאש הרוחס
 םירפוסב .אבומ הזה רמאמהו | ,הכונחב
 'ר תא לאש הרוחס קחצי 'ר םשו ך"פס
 ר"א : בנ תבש וניצמ ןכו ,אחפנ קהצי
 ,אחפנ י"רכ יא רמא כ"חאו קחצי

 היהש רשפא םמש תא ונישש המ
 אלש תרחא הביס וא תוכלמה תמיאמ
 ידבז רב יסוי 'רב וניצמדכו ונל עדונ
 ארקנ ימלשוריבו  ,הז םשב ילבבב ארקנש
 ,וכרעב ראובמכ יסוי 'ר םתס םשב

 היה אילבט רב וא אחפנ קחצי 'ר הזו
 :דכ מ"בכ ןנחוי 'רד ידימלת ישארמ
 הימקל אתאו האיצמ אצמ אחפנ י"רש
 י"ך א"הס ב"פ יאמד ימלשוריבו | ,י"רד
 לאש קופ ל"א ןנחוי 'רל לאש יילבט רב
 אנתה אוהש) אתינתמד לאומש ןב היננחל
 א"ה ז"פ ןיבוריעבו .(תותיירבו תוינשמ הנושה
 .ןנחוי 'ר םשב רמא

 רטטוי" ב"ה ח"פ = תומבי \ וניצמ  ןכו
 ובישחה לב"שר לבא ,לב"שר םשב יילבט
 אהפנד אבט ,וצ ןירדהנס וילע רמאו דואמ
 קלחיו קוספה שרד אחפנ י"רש) ,אחפנ רבדמ
 יו"ר תשרדש ל"ר רומאו י"רכ אלד הליל םהילע

 אחפנ



 אחפנ קחצי 'ר

 ,(אחפנ רב ארקנ אוהש ןנחוי 'ר תשרדמ אבט אחפנ

 ג"פ ןישודיקב א"רמ לבקש וניצמ ןכו
 רמאו ,א"ר ימוק יילבט רב י"ר יעב א"ה
 .א"פר ש"עמ ,ד"ה ב"פ תיעיבשב ומשב
 -- אחפנ י"ר שרד :דכ ק"ומ וניצמ ןכו

 הידיד ומא רמאו דפקיאו תשש בר עמש

 פ"עאו ,איה איעשוא ר"א א"רד ,איה

 היה א"ר לבא י"ר ידימלת ויה םהינשש
 'ר תא שמשל דוע הכזו ונממ שישק
 י"ךל רבח דימלת היהו איעשוא 'רו אנינח
 .ןנחוי 'ר רחא ךלמו וימי ףסב

 רודבש לודגה אוה היה א"רמ ץוח לבא
 הימק יסא 'רו "ימא 'ר :ביתי  םיקנ"בט

 אתתעמש רמ אמיל רמא רמ אחפנ י"רד
 היהש אלו ,אתדנא רמ אמיל רמא רמו
 וניצמדכו לודגה םרבח היה אוה ךא ,םבר
 ,ימא 'רל אחפנ י"ר היביתיא :טמ אמוי
 : במ אמוי ,,אמ תוכרב וניצמ ןתוקלחמ
 : גל ןישודיק ,,דל הטופס ,,וכ הגינה ,:טמ
 .: אי תוחנמ ,: אי תוכמ

 ילודג לכ םע דימת ותוא וניצמ ןכו
 רב .אנינח 'ר ביתי = ,:חמ  תומביב 7
 י"רד אעליקא אחפנ י"רו ימא 'רו יפפ
 ימא 'ר ביתי ,רכז"ע ,,וכ הגינחבו .אתפנ
 ,כ ק"ומו ,אחפנ י"רד אעליקא אחפנ י"רו
 אחפנ י"רו ימא 'רו אבא רב אייח 'ר ביתי

 ,רועלא ןב י"רד אקליקא

 ריעה יניידמ היה רזעלא 'ר ייחב דועו
 'רד הימקל אתא אבא 'רש :זיק ק"בכ
 'ר  ביתיו ,אחפנ .י"רו יפפ רב ח"רו והבא

 ירמא -- היבויחל רובס  והייבנ  אעליא
 א"רו םיקילא ןב ש"רד היבגל ליז היל
 ,זכ הציבו = ,ימרגד אניד יניידד תדפ ןב
 ארכוב היל הוה (ב האישנ הדוהי 'ר
 היזחימל אלד רבס ימא 'רד הימקל היררש
 -- הימרי 'ר .אמיתיאו אקירז 'ר ל"א
 אלד רבס אחפנ י"רד הימקל הירדש ררה
 אקירז 'ר אמיתיאו הימרי 'ר ל"א היזחימל
 לאעמשי :זנ םירדנבו ,אבא 'ר ל"א --
 ימא 'רד הימקל אתא -- אמי רפכ שיא
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 אחפנ י"רד הימקל אתא היריב הוה אל
 .'וכו אקירז 'ר אמיתיאו הימרי 'ר ל"א --
 היה עובקה ומוקמש | ןיאור ונא הזמו
 ימא 'דו .א"רו  ןנחוו  'ר" םוקמ  איתפמב
 ,הברה הרות ץיברה םשו

 עימשהל) ארומא ול היהש וניצמ םגו
 ב"ה ב"פ מ"ב ימלשוריב (םיברל ותרות
 יילבט רב קחצי 'רד הירומא ורמאש
 וניצמ ןכו ,ןנחוי 'ר יבג אתא -- חכשא
 פקעי  'ר ימוק אדבוע אתא י"ה ב"פ הדג
 ושקפו "יילבפ" רבייה יימוקו" ידבז רב
 רב קחצי בר .עק ב"ב ןכו ,התואממל
 הימקל אתא אבא 'רב יזוז קיסמ הוה ףסוי
 איההב אנא אבא 'רל ל"א -- אחפנ י"רד
 ןיאור ונא הז לכמו ,ל"ס רמד אתעמשכ
 ,ןיאדו הרומ היהש

 ריעה הברחנשכ "רטול "דואמ בורה
 ןירסיקל ול ךלה ותבישיו ימא 'רו ,אירבט
 אחפנ י"ר ךלה וא והבא 'ר לצ תחת
 בר ימיב םגש + דכ ק"ומ וניצמדבו לבבל
 י"ך שרד םש ורמאש לבבב היה תשש
 בר עמש -- אתולג שירד אעליקא אחפנ
 ,רפקיאו השש

 וא ךלה י"אל בששכ הארנה יפכו
 יכ ,הל הציבכ והבא 'ר םוקמל ןירסיקל
 ש"רו והבא 'רל היחכשא אבא 'ר קילס
 ביתי : דפ תובותכבו ,אחפנ י"רו יזפ ןב
 ביתיו אחפנ י"רו יפפ רב ח"רו והבא 'ר

 יה .ביתי + מב ןימינו ,והייבג (אבת ה מ
 ארפס בר ביתיו אחפנ י"רו פ"בחרו והבא

 םדוק לבבב רשפנ ארפס ברש עודיו) והייבנ
 ,(םדוק דוע הז היה כ"א ,הב ק"ומב יובא

 ןובא .'ר .תקולחמ = במק בב .הנוצמו
 פ"בחרו והבא 'ר םע הימרי 'רו אשיימ 'רו

 םינושארה השלשש םש ורמאו אחפנ י"רו
 יתראב רבכ ךא ,םינורחאהמ םינקו ויה
 'רל לאש הימרי 'רש יפפ רב ח"ר ךרעב
 ,םכמ םינקז ונאש ובישה אוהו והבא

 זאו ,והבא 'ר לע ביתמ ,בכ םיחספו
 לפשע דע רודה ילודג = ינקו רבב הוח

 לכד
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 ,5 ןיטיגב וילא אב היה השקה רבד
 וודב היהש) ובלח 'רל לילג ינב .וחלשש
 -- םישמוחב תורקל והמ (י"אב יעיברה
 קחצי 'רל לאש אתא הידיב הוה אל
 ימוק ארבוע אתא י"ה ב"פ הדנבו .אחפנ
 הב הכלה יה לא - - ילבמ הרב ור
 לריג בר ,טנ ןישודיקבו .בר רמא ה"רא
 ,הנבזו אבא 'ר לזא הרש תונקל הצר
 יהל .הלבק .ז"הו ז/הל-הלבק לדיג ברי לזא
 ,אחפנ

 (יעיברה רוד ישארמ היהש) הנוי 'ר ןכו
 ,א"ה ז"פ ןיבוריעב ומשב רמא

 ןמזב לבבב תינש םעפ ותוא וניצמו
 אהפנ י"ר שרד : וכק תבש חכומרב ייבא

 םרמע ברו ,אתולנ שיר יבד אחתפא
 חכוב ןכו< פו ליבא ל"א .הילע  ביתמ
 ןמד ימיד בר םע קלוחש : כ הליגמב
 ,וירבד לע ייבא ףיקתמ ,ל םשו ,אפיח

 ךרה ףלה לבבל .ךלהשב,הארנה יפכו
 םש הרוהו (:דמ ןיטיגב ל"וח איהש) איכוטנא

 השעמ הריבה רש אחא ר"א :בב ןיכרעכ
 איכוטנאב אחפנ קחצי 'ר ינפל אב
 .(אחפנ תבית רסח .חפ תובותבבו)

 לודגל ותב תא אישה לבבל אבשכו
 סול רב קחציו ברו ןיכר :,יק .ןילוחכ רודה
 לכא אל ןיבר -- יפפ בר יבל ועלקיא
 כא אל יאמא אלכת ןיבר ייבא רמא
 קצה רד הותהב בפ ברד והתיבד :ידבמ

 ארדבועד הירמ אחפנ קחצי 'רו יאוה אחפנ

 ונא הזמו ,(י"שר ,םיבוט םישעמב ריהז) הוה

 ,ותלודג תאו ותוא ריכה ייבאש ןיאור

 רבי קחצו בר. ךרע .אקמוס קחצי

 ,ףסוו
 ,הרוחס קחצי

 הלינמ(תבקא ה יר"פ . תוברברבמ
 תא לאשש א"ה ר"פ תינעת ,א"ה ג"פ
 רמאמה אבומרכ אחפנ י"ר אוהו קחצי 'ר
 םש = ןיסרוג  שיו ך"פפ םירפופ -'פמב
 תועט אוהו אחפנ עשוהי 'ר תא לאשש
 ,סופדה

 אבור קחצי .'ר---אקמומ קחצי

 ,אישומע קחצי 'ר

 א"פ הציבכ -- לפקל :דוע. הכז
 ןוטידנוק קוחשל והמ ל"בשרל לאשש ט"ה
 ,יתש אנאו יל בה ל"א אבמ | אמויב
 ךא ונלש ימלשוריב אתיל הוה רמאמהו
 ,:ופק א"פ הציב ן"רב אבומ ןכ

 ג"פ הטוסכ 'א ז"ר היה קהבומה וברו
 ,היל אנתו אישומע י"רל ז"ר יתייא א"ה
 םשב ז"ר הימוק רמא ד"ה ח"פ האפו
 ואנוש!ר :יבד

 תומורתכ אייח 'ר םשב ןב ול היהו
 אישומע קחצי 'רל ירוה הימרי 'רו"ה י"פ
 ,אישומע י"רד הירב אייח 'רל ירמאד תיאו
 רב אבא 'רל אנת אוהש בתכ רה"סבו
 ,וכרעב יתראב רשאכ הזב גנשו לממ

 ה ר
 ר"כיא רכזנו ,ןנחוי 'ר ןמזב לודג םדא

 י"ר ולע איחלממ יסוי 5 תמשב זל-א"פ
 היהו האקספ קחצי 'ר ןהמע קילסו ל"רו
 וחינה אלו ,ודיפפהל הצרש אבס רח טש
 תא אתוירא ןיליא םוק ל"או האקספ י"ר
 ףוסבלו ,והשרה ןנחוי 'ר ךא ?ךמופ חתפ
 ורב ארבג ןיד - יהי האקספ י"ר "רמא

 היתקבש אל ולא ןנחוי 'ר ל"א ,הימופ
 ,הז ונעמש אל

 יהאסקסק קחצי 'ר
 יסוי 'רד הימק אמגרת אנ  תוכרבב

 ימלשוריבו ,ןנחוי 'רד הימשמ ןיבא רב
 קחצי 'ר םשב ארקנ :מ א"ה ו"פ םש

 ,םינשל וקלח דה"סבו ,ירמ רב

 ,איבר קחצי 'ר
 ב " רמא בידך"פ\ ר"כ " רכזנ

 םיאנו ןרופצכ םיקלח ויה | ןושארה
 אמוחנת אבומ רמאמהו | .תוילגרמכ
 רווה רמא והבא 'ר םשו הכ"תישארב

 ,אבור קחצי 'ר ל"צש רשפאו ,רמוא קחצי

 לב וקח צי 'ה  .ךרע ..אבור קחצי 'ר
 ,ימירבא

 קחצי



 הימרי .'ר---אתולג שיר החצי

 .אתולנ שיר קחצי
 ברד היתחא רב היה :ומק תומביב

 ,ביכשו אימפסאל אבטרוקמ ליזאקו יביב
 יא ארמגב ועבו ,תמש םתהמ וחלש*

 רה"סבו ,אתולג שיר קחצי ינשל ןנישייח
 'נ ללכ הבושתב ש"ארה םשב איבמ
 ,ומש היה ןכ ךא אתולג שיר היה אלש
 עדונה אתולג שירה לע רמול רשפא יאש
 ,אתולג שיר קחצי ינשל שוחיל הלוגה לכב

 ,(א-ל"פ ילשמ  ,הקי ןב רוגא) .הקי

 ,בה"פ ט"פ תוכרב הקי רב אנינח "ר

 (גארפ סופד) ינברק תא 'פ אתקספבו

 אנוח 'ר וואלקש םופדבו ,וקוי רב אנוה
 אנוה סרוג ןיטבקק ךרע ךורעבו ,וקוי רב

 יקי
 ,(טידח"פ 'א ה"ד | ,םיקי) ,םיקי

 ,ז"ה אי"פ תומבי םיקו רט

 ,םיקי 'ר

 ןיפוצח 'ג רמא טדב"מפ ר"ש | רכזנ
 זי"פ תורבדה תרשע 'פ יתבר 'ספבו ,'וכו ןה
 רבועה רמוא םיקי 'ר הדוהי 'רו םוקי ד
 תרשע לע רבוע "ולאכ דומחת אל לע
 ,תורבדה

 .רדה שיא םיקי 'ר

 ,ה"מ .ז"פ ..תוידע .הנשמב רבו וה
 לע רדה שיא םיקי 'רו עשוהי 'ר דיעה
 אוהש ץרשה ג"ע ונתנש תאטח לש ללק
 דה"סבו ,דידח שיא סרוג ןיפחויבו ,אמט
 ,רידת שיא סרג

 .תורורצ שיא םיקי
 אי"פס םילהת 'רמו - בבהבס"פ = ר"בב

 ןב .יסוי לש ותוחא ןב היחש וילע  רפוסי
 תוברתל אציו (תוגוזהמ) הדירצ שיא רזעוי
 וכילוהו תבשב סוס לע בכור היהו ,הער
 האר ל"א ודוד תא תולתל הרוק :וינפל
 ךסופ הארו (ו"ע דבעש) ירמ יבכראד יסופ

 ויסיעכמל ךכ םא ל"א ,ךרמ ךבכראד
 םדא השע םאה ל"א ,ונוצר ישועל חוק
 ונוצר ישועל ךכ םא ל"א ?ךממ רתוי ונוצר
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 לש םראכ וב רברה סנכנ ,ויסיעבמל חו"ק
 תותימ עברא ומצעב םייקו ךלהו אנכע
 הארו  רזעוי ןב .יפוי = .םנמנתנ | =--,.ר"ב
 הלק העשב | ,רמא ריואב החרפ ותממ
 .רזעוי ןב יסוי ךרע ןייעו  ,ע"גל הז ינמדק

 היפה

 א אי הרנ היט רב כא

 .ד הטוס הימרי ןב רזעלא 'ַר
 .ב"ה .'ג"פי הלרע"תומרי רב אנה
 ,ריזנ ףוס ימלשורי הימרי "רב אשיימ 'ר
 .חפ םיחספ הימרי רב אישנמ
 .גל תובותכי הימרי :בהד הירב אטפ בר
 .גפ .תופרכ "יתיסרי רבי אפל
 ,ול םיחספ הימרי רב הבר

 ,(אתיירבד יאנת)י' המרי "ר

 אינהד בל .תוחנמ " חי "הלינמ "לבמכ
 תוירוחבו ' ,ןניבר םושמ תמוא ו בפ
 רוקמהו ,רמוא הימרי 'ר היה אינתד :ח
 .תועובשב א"פ אתפסותמ אוה

 ,ב"פ אב אתלכמ רכונ ןכו
 ,גמק ירחא ארפסו ,זדא"פ

 ,הימרי אבא

 רטא .רל"פר  ר"קיומ-רה"םב 'אפןמ כ
 רב אבא 'ר :ונלש :אסרגו  (מ"ר "םשב
 ,הימרי

 חלשב

 הירי ְּר
 ,(יעיברהו ישילשה רודב י"אב ארומא)

 הלפנ הזה םפרופמה ארומאה רבדב
 רמגל .. הבהצותש דע .  הלחהב  :איבוברע
 '4 .דחאו = ,הימרי .בר :דחא \ ויה. םינשש
 המו ,הוה רחא ךא תמאה לבא ,הימרי
 'ר ירתש | ,ומ ןישודיק תופסותב ורטאש
 הימרי 'ר ירתש יאק םתה | ,ווה הימרי
 ברד .רבח . .דימלתי רחאה | ,וגה אבא רב
 םתפ .לבא = .ןנחוי רו .ה"רהימלת .לחאו
 ךאו ,היה רחא ךא ם"שה לכב הימרי 'ר
 'ר םתס תומוקמ המכב רכזנ ימלשוריב
 ריכהל לכונ לבא אבא רב אוהו הימרו
 ,לקנב תומוקמה

 'ה
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 יסיב' דוע+ : ,לבב !רילל היה הימרי 'ר
 אל ןכלו י"אל תולעל ובל ואשנ וימולע
 םע אירטו ילקש םוש הימרי 'רל וניצמ
 אל ןיידע םש ותויהב יכ ,לבבד יארומא
 הנמאנה אבר תודעכ ןנבר ירמאק יאמ ערי
 קילס יכ ןנימ דחו רמאש ,הע תובותכב
 הימרי 'ר אהר והיינימ ירתכ ףידע םתהל
 ירמאק יאמ עדי הוה אל אכה הוה יכד

 דע כ"ב .חילצהו לדב) םתהל קילס יב, ךנבד

 אל לבא | ,יאשפט יאלבב ןל ירק | (ווהד
 זא דלונ אל אבר יכ אבר ימיב הלעש
 ןיידע אצמ הימרי 'ר הלעשב יב  ,ןיירע
 .ראבנ רשאכו ונממ לבקו ןנחוי 'ר תא

 הלעשב ןמזב הלעש רמול דואמ בורקו
 םדוק הברה םינש היה הזו ובר אריז 'ר
 : טמק ב"ב וניצמ ןכלו הדוהי בר תריטפ

 אתתעמש ןנוובמ המכ הימרי 'ר רמאש

 םיחספבו (אבא רב הימרי ברו הדוהי בר) יבסד

 היתעמשל הרמא ןיבר קילס יכ :דל
 יאלבב רמא הימרי 'רד הימק (תשש בוד)
 לע ןכ רמא :ם םיהבובו | ,'וכו יאשפמ

 ,ייבא
 לאומש רמא הימרי 'ר  וניצמש המו

 ונממ לכקש אל | ,כ ןילוח ,וע םיחספכ
 י"בשר םשב רמאש וניצמרכ אוה ךא
 אפליא םשב וא ,:וצ ןירדהנס ,: המ הכוסכ
 הרומתכ ל"בירד הימשמ וא ,,ריק מ"בכ
 רב .הימרי בר .יללצש : הארנ  רתווו די
 ,: טמק ב"בב לאומש רמא אבא

 ארסח בר רמא ,ו תוירוה וניצמש המו
 פ"מ אוה ,בר רמא הימרי בר רמא ז"רא
 רב הימרי ר"א אדסח ר"א ז"רא ל"צו
 ןכו :טק םיחבזב אוה ןכו בר רמא אבא
 ,ם"קד תסרנ אוה

 ארסח בר רמא ,הפ ןיטיג וניצמש המו
 ל"צו ס"ט אוה רמירמ שרד הימרי ר"א
 בר רמא ,הל ןירדהנסב רמאמה אבומדכ
 ,רמ רב ירמ שרד ארסח

 לוע דוע תמאב היה הימרי 'ר לבא
 םידימלתה ןיב םג םש ול היה אלו םימי

 היפרי "ה

 תא ןיידע אצמ י"אל אבשכו ,אבר תודעכ
 ל" םגש רשפאו םייחב א"רו ןנחוי 'ר
 לוכי היה אלש יכ םאו ,םייחב זא היה
 ילב לבא ,ןנחוי 'רד ידימלת ןיב בשחיהל
 'ר דוע יחש םינשה לכ ךשמבש קפס
 הימרי 'ר חילצהו לדג ךכ | ךותב ןנחוי
 עומשל דוע הכזש דע ,אריז 'ר ובר י"ע
 ןיטינ ,:גס תבשכ תוכלה ןנחוי 'ר יפמ
 רמא ןכו | רשיי ה"רו ןיברל רמאש :אי
 ,(י"רמ יתעמש ןכו םתרמא הפי י"שריפו) ןנחוי 'ר
 'ך םשב הימרי 'ר א"ה א"פ אמויבו
 אלו יתייה ךמע | הנוי 'ר ל"א -- ןנחוי
 עמשמ הזה ןושלהו ,לאשנ אלא רבוע רמא
 'ר יפמ תאז ועמש םהינשש רוריבב
 הימרי 'ר םימעפ המכ וניצמ ןכלו ,ןנחוי
 ,גס אמוי .ק םיחספ ,:גס תבשכ י"רא
 ןו ₪ יב: אי ןיטינ ,:תל םירדנ ,:ּפ
 .כ ןירדהנס

 ,.נס תבשכ א"רא הימרי 'ר וניצמ ןכו

 א"ר ביתמ ,ל ןילוחכ פ"אפ ותא רבידו
 הימרי 'ר היל רמא -- ןיזחוא םינש
 ,אבא 'ר ל"א -- דחא | ןיכסב וניתנשמ

 תבשכ ל"בשרא הימרי 'ר וניצמ ןכו
 .הנ ק"ב ,: גל תובותכ ,: רל םיחספ ,,גס
 ,.בכ םיחבז זי תוכמ : אפ ןיררהנס ,,אע
 ל"בשרו י"רד הימשמ ,אי"ה ה"פ ז"ע
 ,: הכהא"ה ו"פ ריזנ

 רב אבא 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 ,ד"ה ז"פ תבש ,ב"ה ג"פ תיעיבשכ לממ
 ביה "5 הנגינה ,ב"ה א"פ ק"ומ

 (הבהא וב אדא גר) הוחא:רב אדא םשב

 ,נ'פס תוכרבכ אתפלח ןב לאומש 'ר םע
 ,ףלח רב לאומש 'ר סרג ג"פר הליגמבו

 ,ן-א"לַפ ר"בכ היכלמ רב כ"ר םשב
 האפכ קחצי בר רב לאומש 'ר םשב

 הגיגח | ,,החא"ה א"פ ןיבוריע א"ה א"פ
 ,ז"ה א"פ

 לכ לבק שא קהבומה ובר לבא
 לודג אבש | אריז 'ר היה

 ,וכרעב ראובמכ י"אל ודיב

 הזו

 ונממ ותרות

 ותרותו רודה



 היט ה

 הינימ אעב ס"שה לכב וניצמש הזו
 ,אע| ':חמ תבשכ: ארי "המ תרמה
 ובו ה ק"ומ = ,דל הציב( ו ממ

 ,טי ק"ב = ,: זט .הטוס ליס פ
 ,:חיק : הפ + ע. ,וכ-הט /ז םוחבז ל יע
 :חכ זי :ןילוה  ,:כצ 1 הפ הע חפותו
 ,חכק .בבק \ :בצ .ע טס 1 8
 הדנ ,בכ :ג תותירכ ,: דל תורובב ו מק

 ,ב"'ה ח"פ םירדנ ימלשוריבו 213 ו
 ,תומוקמ המכב רועו ב"ה א"פ ןירדהנס

 ,ז"רמ יתעמש רמא ,המק :חק תבשבו
 הימרי 'ר היל ימר ,רל הציב :חמ תבשבו
 ביתי הוה הימרי :?ר ו  תפשב ה וכ
 הגנ אתעמשב יקסע ווהו ז"רד הימק
 ירק ,הימרי 'ר בהרסמ אק הוהו  ייולצל
 .הרות עומשמ ונזא ריסמ ז"ר הילע
 ארק ,1 תינעתבו ,ז"רל השקה :ל תוכרבו
 ביתי ..ק ןירדהנס ,אפ  תוחנמ] ,רמוזפל

 ןכ רמוא התא יבר ל"א -- ז"רד הימק
 הימרי 'רו הנוי .'ר..ורמא ,ל תורוכמו .,'וכו
 ,אריעז 'ר .ירימלת
 תורשעמ .ד ק"ומכ ינב .וארקש דע ז"ר
 ,ג"פס

 תמאה לע ודימעהל דימת לרתשה ז"רו
 םיקו ז"רל השקהש |: גי ה"ר וניצמדב
 ,שילשמ תוחפל שילש ןיב | ןנברל והל
 תחדמו הלודג הינימ יעבש :זמ הטוסבו
 ךל אנימא ואל ז"ר ל"א -- םימה תא
 םירדנבו ,אתכלהמ רבל ךשפנ קיפת אל
 אפלחמ ו"ר ימוק יעב הימרי'ר ב"ה ח"פ
 יאזע ןב תמשמ ל"א -- מ"רד היתטיש
 דקוש דמע אל ןינרקשה ולטב אמוז ןבו
 ויניעב האר ז"ר וברו ? הימרי דמעש דע
 ורומלתב חילצהו לדג ודימלתש ךיא
 ןדיב הוה .אתלמ אה ז"רא ,בי הכוסכ
 םיחספו ,אגרנ היב אדשו הימרי 'ר אתאו

 ,הימרי 'רו ז"רד הימק ןנבר הורמא חש
 הדנבו ,הלבק הימרי 'רו הלבק אל 'ז"ר
 ,'וכו ארבסת אל תאו הימרי 'ר ל"א :ח

 ןנחוי 'רד ידימלת ילודג לכמ לבק ןכו

 -.לע כ"כ ביבח היהו
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 ביתואש : חמ ןילוח ,;זכ הציבכ ימא 'רמ
 ,ימא 'רל השקה :דנ ןימיגבו ,ימא 'רל
 ז"עבו ,ימא 'רמ לאש א"ה ג"פ הלינמבו
 'ה יהוה :ךכ ףסו רבני דק רש ל
 -- ימא ר"א הימרי 'ר ,כ םיחבזבו ,ימא

 ןילוח = ,,דמ :ןימוגב | יםא/ "המ עב בו
 ,אכ

 אבא: רב :אייח" "המ? הברה ."לבק כז
 יל אשרפימ ידירל רמאש | ,ר  הליגמכ
 ,ומק .תבש ג תוכרבו ,א"בחרד הינימ
 ,א"בחרד הימק ביתו

 ותבישיו ימא 'ר ךלהשכ הָארנה יפכו
 ךלה או , :והבא-י'ר,-לצו | -תחת ןירסוקל
 םהמע אוה םנ ךלה ובר ז"ר םג ןהמע
 ,בוק .תבשב והבא ""ךש. הבלה לבק יםשו
 והכא 'רד הירתב ליזאק הוה הימרי 'ר
 יאמ ל"א הילדנפד העוצר היל קספיא
 !רד הומק ביתו טק .ב"בו וכו ל"א הבעומ
 5"א :ז1ל תועובשו ,הינימ יעב אקו והבא
 -- אתגולפב א"רו י"ר אמיל הימרי 'ר
 ,והבא ר"א הימרי 'ר ,אכ םשו ,אל ל"א
 תובותב ,א"ה ז"פ תיעיבש ימלשוריבו
 בפ .תוכמ . ,מ"ה .ט"פ מיג. ..;/א"ה ,ם"פ
 .והבא..'ר .ימוק .יעב הומרור 8"ה

 ינפ 'ואהקש רע : כ"ב: ףילע בפח חל
 הימרי ל"א והבא 'רל ביתואש :זמ מ"בכ
 רוהה לודג וא היה .רבכ לבש כותב
 איתאד םינתח תבותכ איהה ,חפ ןיטיגב
 ל"א הרושבאל רבס --- והבא 'רד הימקל
 ,ונינש .רפוס םתח הימרי 'ר

 יחו ןיבא: "ריו בסקי בב ניצמשוהמו

 והבא 'ר םע יגילפ | הימרי 'רו אשיימ
 ורמאו אהפנ י"רו אפפ רב אנינח 'רו

 רבכ | םינורחאמ םינקז ויה םינושארהש

 ,ךופיהל סם"קד תפרגכ ל"צש יתראב
 ,הס \ .תבשב "אי: אבא./רמ לבקש ב\

 הימרי 'ר ל"א ,וכק םשו ,אבא 'רמ יעבש
 יהל :השקה יג נמק ישו וכו ב אמל
 ,חבשת יכל ל"א יגילפ ואמב אלאו אבא
 היל הוה הימרי 'רש רפוסי ,זפ אמויבו

 אתלמ
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 לזא (וילע סעב אבא 'רש) אבא 'רל אתלמ

 אירשד ..קידהב ו :,אבא" 'רת:.אשהא /' -םיתי

 -אשירא אימד יפיזרז אטמ אימ (החפשה)
 הישפנא ירק הפשאכ ינואשע !רמא
 קיפנו אבא 'ר עמש ,ןויבא םירי תופשאמ

 ךתער קפימל אנכירצ אתשה ל"א היפאל
 .ךיעהרכהרו <-.ךלו בותכה

 רב עשוהי ר"א הימרי 'ר וניצמ  ןכו
 ,וכק תבשב אבא

 ,וככ תבשכ ח"בברא הימרי 'ר
 ,ו"ה ה"פ ,ד"פס אמויכ תדפ 'ר םשב

 ,יעיברה רודה ילודג לכ .ויה  וירבחו
 .י"ה ר"פ םילקשכ אייח רב ןיבא 'ר

 ןכר .ן"הח .הרוכח  .היהש :ף8) - .אקירז "ר

 רמאש ,במ תומבי וניצמ (ו"ה א"פ הציבב

 והבא 'רד הימקל תילייע יכ אקירז 'רל

 אקירז 'רל רמא ,דמ ןיטיגבו  ,היל ימר
 םירבח ויהש | ןעיו  ,ךתלכמב ןייע קופ
 ירמאו | ,זכ הציב ארמגהל אקפסמ ןכל
 'ר | אמיתיאו אקירז 'ר = (ימא 'רל) ל"א
 חימריי יףש  הניצמ 5%: ל הכופבו  ,הימרו
 אלא ןיכרבמ אל מ"מ אקירז 'רמ לאש
 .בלול תליטנ לע

 ,אי"הס א"פ ו"עכ .הייתנע  הנינה "'ר

 .ה"הס ג"פ ק"ומכ ןומיפ 'רב הדוהי 'ר
 בשיל וכז םהינשש וריבח היה הנוי 'ר

 םהינשו ,א"ה א"פ אמויכ ןנחוי 'ר ינפל
 וניצמו .ל תורוכבכ ז"רד | ידימלת ויה
 ז"פ תובותככ הפידר 'ר םע דחו םהינש

 יפכ לבא | ,ד"הס  ב"פ  ןישודיקו | ז"הס
 הלח וניצמדכ הנוי 'רמ לודג היה הארנה
 ימוק תבתתיא הנוי ר"א : בחא"ה א"פ

 'ר ימוק יעב א"ה ב"פ םשו ,הימרי 'ר
 יפוי 'ר ל"א ד"ה ר"פ הליגמבו  ,הימרי
 לע םש יאקו בכעמ ךבר אהו הנוי 'רל
 'ריעב :חק םיחבז וניצמ ןכו ,הימרי 'ר
 ,אינת הימרי 'ר ל"א -- אנינח 'רב יסוי

 וארקש : גי ז"עב וריבח היה בקעי 'ר
 .חי ק"ומבו +יכה ךבר רבע אמתי "לז
 תפרג לבא ,ךל ארבסא הימרי 'רל רמא

1 

 אפילחת רב הימרי 'ר ס"קד
 ,ןוכנ

 ,:זנ םירדנכ רמ ארק אחפנ קחצי 'ר תאו
 הימרי 'ר זא היה ףסוי ברו הבר ימיבו

 ואבוה ויתוכלהו וירבדו ,רודה לודג רבכ
 אתא יכ :רל םיחספכ יתוחנה י"ע לבבל
 'רד הימק (תשש ברד) היתעמשל רמא ןיבר
 ,'וכו יאשפט יאלבב רמא הימרי

 ברד היתעמשל הורמא ,דמ םיחבזבו
 ףסוי ברכ הבר ארבג רמא הימק פסוי
 'ך רמא :בס םשו ,אתלימ יאה יכ אמיל
 ואלו ףסוי בר רמא ,המודג המאב הימרי
 (רוירבה יאבוהש  ,הזו | ,'וכו :אינתה ונייה

 ,ןהב ירטו ליקש ףסוי ברו לבבל הימרי
 -- תוחנמ ימס ףסוי בר רמא ,די הרומתבו
 - = הימרי 'רל היחכשא ימיד בר קילס יכ
 :יאתרגיא ביתכ שניא היחכשא יא רמא
 .ףסוי ברל היל .יחלש

 הרב ומרי 'ר היה אברו ייבא ימיבו

 קילפ יכ :ם םיחבזכ ,י"אב רודה ינקזמ
 'רד הימק (ייבאד) אתעמשל הרמא ןיבר
 תוחנמבו ,'וכו יאשפמ יאלבב רמא הימרי
 'רד הימק (אברו ירבד) ןנבר והורמא ,בנ
 והורדהא -- יאשפט יאלבב רמא הימרי
 והיימק ירמא ןיתושיבמ רמא אברד הימק
 דוע היה הזו) והיימק ירמא אל ןתוביטמ
 זא אברו יובא ףוסב כ"חא יכ ףפוי בר ייחב

 רטפנ רבכש רשפאו. לכבל םומכחהמ המכ ודרו

 ירטו ליקש :אנ ןירדהנסו

 אוה ןכו

 .(הימרי 'ר זא

 ,וירברב אבר
 כ"ב חרזא- .תוכז ול .הנק . הימרי 'רו

 מ'בש) :1'  ןירדהנפ ורמאש דע י"אב
 ,הימרי 'ר אוה אברעמב ירמא | (ורמאש
 הריואו י"אד אתוכז ךאש ןימאה אוהו

 י"א בושי | וילע הביבח התיהו  ,ומיכחה
 םיכשחמב ,רב ןירדהנפ רמאש דע הידמולו
 שו"ח אלו ,לבב לש הדומלת וז ינבישוה
 וניצמ אלה יכ םילבבה תרותב םאמש
 -אישקד אתלמ ז"רל רמאש ,חמ םיחספ
 .הימשמ הורמא אתשה -- ןינש המכ ןל

 ארבגד
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 תפר 'ד

 ? הולבקינ אלו  (אמח רב ימר) הבר ארבגד
 ירבדב ז"ר םע ירטו ליקש :זע ז"עבו
 תיעיבשכ הלודגה ותונתוונע וניצמדכו ,ייבא
 ולאש אפידר רב קחצי 'רשכ ר"ה מ"פ
 לאוש התאו ךינפל תוירא אלה ל"א
 היתוביבח ךאש ןיאור ונא הזמו ,םילעושל
 רמול ואיבה םתרותלו י"אל | הלודגה
 הובל

 ניצמדכ תתר רברל היה  ועבמ 'םגו
 ,הימרי 'ר הב ףדנמ ,הל ז"ע |

 ילבבב םיאלמ | וירמאמו = ויתוכלה
 ךאו ,םאיבהל ונל רתומלו ימלשוריבו
 ןעי הימרי 'ר יעב וניצמש  םב ה

 ןיא טעמכש אלפ רבד וניצמ ויתויעבבש
 רשאכו ו"קיתב הראשנו המשפנ ןהמ תחא
 ,םראבנ

 לקמב ןאלת הימרי 'ר יעב :חל תבש
 ,והמ הממ ג"ע  ןחינה

 ןיזבובל הל ןיאש אלבט :חמ םיחספו
 .והמ

 יוחיד שי  ,גל .הכוסו
 ,: בי םיחבז הז ןיעכו ,אל

 תיחנד תירישע הלעמל 2 שו
 ,'וכו אמלד וא הרשעא יאקו השמח

 ,והמ תחא אלא תקזחמ הניא ,זכ תובותכו

 וא תוצמ לצא

 הושמ תוחפב עקרקב ןרכש ,ומ םשו
 ,והמ הטורפ

 םילגלג יוה השא יעמב רבוע אנ ריזנו
 ,אל יא

 הליפנב ויצחו האיבב ויצח .זמ ןיטיגו
 ,והמ

 ,וחמ םוי םישלשל ורכמ .דמ םשו
 ימד הדשכ הדש ריוא םא ,המ הטוסו

 ,אל וא
 ימב ;הקיזהו . הכרדכ. הררי חג קובה

 ,והמ הדיל
 ,םוי םישלשמ ץוח הרכמ :חע םשו

 ,והמ הרבועמ ץוח ,התכאלממ ץוח
 וא דח | ייותאו ייוטמא :םיק םשו

 ,'וכו .אמלד

077 

 ,והמ תומא יתשב בק יצח ,אכ מ"בו
 ב"בּב הז .ןיעבו ההמ ישבה ומה

 ,חנ הדנו : גק
 ,האובה רוכל וא ערז רוכל : הק םשו

 ,םירווש תלופמל וא די תלופמל
 עיגמ | וניאו ופונל עינמ | ,םיק םשו

 ,והמ ורקיעל
 הטמה יערכ לש תונבלמ ,טס ב"בו

 ,והמ

 וא רצק םוקממ רדומ אוהשב .גפ םשו
 השלש ול רכמ -- דדומ אוה בחר םוקממ
 יבמ ההיבג בו טישפ הזו) והמ ןליא ידב
 ,(ישא ברל ליתכ

 ךותל ןיליטמו השלש :רדי  ןירדהנסו
 ,והמ דחא םיכ

 םו"כעו םילארשי העשת :דע םשו
 .(םש טשפנ הזו) והמ דחא

 השא רכמ ,ןשי ורכמו ובנג :הפ םשו
 ,והמ הרבועל

 י"אל הלעש לבב ןב :די תועובשו
 ,והמ שדקמ םוקמ ונממ םלענו

 וא םירשופב ופוסו ותלחת ,ונ החנו
 .(םש טשפנו) 'וכו אמלד

 םירגכבב הקסעתנ ,טנ םשו
 .והט ,דועו - םורגבב הילע

 הנעמ ואצמ אל ויתולאש לכ לעו
 ויה המה יכ וירבדל בל ומש אלש אלו
 ולקשש וניצמ יכ תורומח תולאש תמאב
 ו דמ ןיטיגכ םתוא טושפל הברה ןהב ורמו
 ,ארח אהימ םושפ ורמאש ,הכ מ"ב

 ,וירבדב הברה ורטו ולקש ,המ הטוסבו

 תוכרבכ הימרי 'ר יעב וניצמ ימלשוריבו
 תומורה ,א"הס י"פ תיעיבש ,ב"ה ט"פ

 ,דיה .בנ"פי תורשעמ 0א"ה אלה קיפ

 םיחספ ,בה"ס א"פ הלרע ,טפ"ס םיאלכ
 ,הליגמ שיר \ ,א"הס' ב"פ | ,ברא"ה .א"פ
 א"פ הטוס ,ם"ה זמ"פ ,ה"ה א"פ תומבי
 םירדני .,ד"ה ח"פ ' תובותבח רושם רה

 אצמנו

 א"פ ןיטיג .,ט"פר ר"פר ,ב"ה םשו ,א"פר *
 ,םיפר  ,ח"פר .א"ה היפ "ה 1 אה |

 ריזנ
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 ו"פ.:,גה"ם .ו"פ א"ה ה"פ: ,ד"ה ב"פ ריזנ
 ,א"ה א"פ קב ,ט"פר ביה ח"פ ,ג"ה

 היפה ה"א . ,ב"ה םש  ח"פה+: יא"הס .::ב"פ

 ,3"ה :ו"פ..ןיהדהנס - ,ב"ה>יהיפ .תועובש
 הימרי 'רמ האלפנ הלאש וניצמ הנהו

 ה"ימחבט -והואיצוה .ז"יע רשא :נכ יב"בב

 הושמה לח ורודה .לודג .-רבפ ,התקנהב
 המא םישמח ךותב אצמנה לופינ ,םש
 המא 'גמ ץוח ,ךבושה לעב לש אוה ירה
 תחא ולגר הימרי 'ר יעב ,ואצומ לש אוה ירה
 המא 'נמ ץוח תחא ולגרו המא 'נ ךותב
 יבמ .הימרי 'רל והוקפא אד לעו והמ
 םתמ וחלש רפוסי :הפק םשו ,אשררמ
 דעו בתכב דחא דע הימרי 'רָל אירבח
 והל חלש -- ופרטציש והמ פ"עב רדחא
 ךכ אלא יל םתחלשש יאדכ | יניא ינא
 ישא בו רמא ןכ) הטונ םכדימלת תעד
 הל ןנינתמ יכה ןנא | (ל"א רמימאו רמימאל
 םינש הימרי 'רל אירבח: היל וחלשד
 יכה רמא אניברו ,'וכו הז ד"בב ודיעהש
 הימהי 'רל והולויע אד לעו --- היל וחלש
 ,אשררמ יבב

 םילודג םימכח ובשי רבכ וז הכודמ לעו
 הזה אלפנה השעמה עריא םוקמ הזיאב
 ימלשוריה אובמ תערו ,י"אב וא לבבב םא
 יה יהוע תויהב :היהיי: :חזש .הימהי: "ה /ךרע
 ו -:.הארנוע .םש ייל" .(לבבבי הימרי
 לבבב/ותויה -דועב;י"אל-:ומש .ךלה רבב
 םתמ- = וחלשה <הסק ((ב"ב = ילבב ןייע
 האלה םש רמאיו :.,הימרי 'רל איירה
 רשא רבלמ יכ אצמנ ילבב דומלתב,
 ידיל .ז"ר ..תא .איבהל . םימעפל .השקה,
 רודיחה . פ"ע .תולאש כ"ג לאש | ,ךובוג,

 גנב בלבד דה .ןקגב ,..שיבבש רוס
 והואיצוהש דע --- םישמח ךותב תחא ולגר
 ךרהה בע .אל . י"אב לבא ו, הטה'במ
 וירחאו ,ל"בע  ,הרות :לש מו"מב רשיה,,
 ל" 395 רצ ב"החב ץערג םכחה קיזחה
 ותרלומ .ץראבו לבב .דילי .הוה הימרי 'ר
 רשאכ דמ"הבמ והואיצוה םגו והובשח אל

 הפרא ל

 ,תורזומ תולאשב םירומה תא | האלה
 נ"ח דו"דב תונחמה לכל ףסאמהו ,ל"כע
 'ר לש ותדלומ ץרא, רמאי 95 רצ י"פ
 היה אל וצראב ותויהב לבב היה הימרי,,
 ןמזב רועו ,םימשורה םימכחה ןיב בשחנ
 הלהתל ומש אצי רבכ רשאכ רחואמ|
 לבב ימכח ילודגמ דחא וילע רמא י"אב,,
 הוה אל אכה הוה יכ הימרי 'רש (אבר),
 ותודע םא לבא ,ןנבר .ירמאק יאמ עדי,
 ןיארנ יב הלאש ךירצ דוע תקדוצ תאזה,/
 בשוי ותויהב רבכ הימרי 'רש םירבדה,,
 םילבבה דומלתל ושפנ התיה אל לבבב,
 השל רבב ןלכי אל .יכ ול םרג הזו,
 לואשל םימעפל םתוא רטנקמ היה אוה,
 א"פ -- קוחש תוררועמה תורז תולאש,
 לכ תרבועה הלתפנו הרז הלאש לאש,
 ,דמה"במ והואיצוהו ,תורשיה תולובג,
 רשא לע יכ תערה לע הלעי אל הנהו,
 ףא ירח היה הלאשה םהיניעב הרו,
 זאמ םיילבכה ךרד הז אלה ,הזה לודגה,
 הרועכ יכו ,תורז תולאשב םשפנ תונעל,
 םםיחבז לאומשד הובא תולאשמ ותלאש
 הרזעה ריואב (המהבה תא) הלת | ,וכ"
 ויתפש תמיקעמ ילואו -- והמ הטחשו,

 -- לאש אב לתהל יכ וריכה ולאשב,
 היה לבבב דוע יכ םיאור ונא אלהו,
 יוצעונו וילא וחלשו לודג םדאל בשחנ,,
 ,תונוממ ינידב תחא הכלה רבד לע ומע,
 : יניא רמאל הענכהו הונעב םבישהב יהיו,
 ,רמה"בל  והובישוהו ופייפתנ -- יאדבו
 :ארמגב, םש רמאל ףיסוי 3 הרעהב םשו
 עמשמ היפלו -- םתמ וחלש אבנוה,
 רשפא יא הזו י"אב ותויהב ןכ לאשנש
 דמה"בל והולייע אד לע רמאק אהר,
 לבבל הונעב בישהש ינפמ יכו  אמיתו,
 רקיע אלא -- ? דמה"בל י"אב והולייע,
 וחלשד םש תורחא תואחסונכ אסרגה,
 היה הז לכד אלא םתמ אלו איירבח,
 לבש  ,לבבב כ

 ולאה םילודגה םימכחה לע אלפלו

 ךיא



 הסהו ה
 ריר

 השעמהש רמול הזכ טושפ רבדב ועט ךיא
 הימרי "ה היהשב "הזיהיה הם וה

 י"אל הלעשכ שרופמ אלה ,לבבב דוע
 רשפאו א"רו ןנחוי . 'ר  תא."דוע '"אצמ

 זא ויה לבבבו  ,יח היה ל"בשר  דועש
 כו תשש ברו  נ"רו "הדוח רד

 כ"או ,ליעל ונאבה רשאכ רודה ילודג
 הלודג הלאש לואשל רמה"במ וחלש ךוא
 ןטקהל אקוד - ,תודע "ינודב ה הפ
 י"אד רודה ילודג לכל אלו םידימלתבש
 ךיאו + הוה רבדכ רשפא םאה ,לבבדו
 בטיה עדיש אבר ירבד תא ושיחכי
 הוה אל לבבב הימרי 'ר היהשכ השעמה
 וירבד תא וחדמו ,ןנבר ירמאק יאמ ערי
 ךא ,היארו הנעט םוש ילב םיתימאה
 | וכרדכ וניתובר לע םיצוקיש ךילשהל קרו
 | ותלאש הרועכ יכו השקהש המו ,דימת
 הלת וכ םיחבז לאומשד הובא תלאשמ
 איבהל ול המל וילע אלפ ,והמ הטחשו
 לאש תאוה הלאשה אלה ומחל קחרממ
 ריוא םא ,המ הטוסב ומצעב הימרי 'ר

 םהינש תולאש תמאבו ,ימד הדשב הדש
 הרזעה ריוא םא המה תולודג תולאש
 ,אל וא ימד הרזעב

 תונוש תואסרג ו"האר םכחה אצמ ןכיהו
 םא ךא םש תקולחמה אלה ,:הסק ב"בב
 וא ,בהכב רחא דע םא התיה הלאשה
 ,אניבר ירבדכ וא ודיעהש םינש

 וניתובר ירבדכ וכרד הרוי תמאה לבא
 ת"ר | רמואש :גכ  ב"ב'םותה | ולפמב
 הדדמ וניא הדדמד םושמ והוקפא ה"שמד

 םהירבדו ,אוה ןכ םימכח תודמ לכד רתווי
 'ר יכ | ,וניסמ = ןתניתנכ המק הושע
 אבש םוימ הרותב ותחלצה לכב הימרי
 ויתוכלה בור לכבו ,היתונתוונע לכבו י"אל
 המ יבר ז"רמ םימעפל לאש ,ם"שה לכב
 ,פ"עבש הרותב לודגה ללבה 'דגנ ''אוהש
 תורודמ = רוע \ דפוימ היה הזה למשק
 :גק תוחנמ שרופמכ | םיאנתה
 יאעליא 'רב הדוהי 'רמ הלעמל הליאש

 ליאש
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 'ם .איבמ א"פ .ילע ירה ' המואל ממ
 לכ ל"א -- .דחא ילכב דחאו ךחא לבב
 לבוט אוה תאס 'מב ,איה ןכ םימבח תורמ
 ,לובטל לוכי וניא .בוטרק רפח האס .'מב
 רסח הציבכ ,ןילכוא תאמוט אמטמ הציבכ
 אמטמ 'ג לע 'ג ,אמטמ ןיא םושמוש
 וניצמ .הימרי "רי לצא לבא הבא םררמ
 ןנברל והל םיקו ז"רמ לאשש |: גי ה"ר
 אנימא ואל ל"א שילשמ תוחפל שילש ןיב
 לכ אתכלהמ רבל ךשפנ קופית אל ךל
 : זט הטופבו ,'וכו אוה ןכ םימכח תודמ

 ואל ל"א -- תרחמו הלוח ש "רט יתב
 אתכלהמ רבל ךשפנ קופית אל ךל אנימא
 הזה ןושלהמו | ,ןנבר ורעיש רורד רופצב
 ולאכ תולאש םימעפ המכ ולאשש עמשמ
 האובנ :המכו  =,םכפומה" ללבה "רנו שחש
 הז ידי לעש | היהי ופוסש ז"ר יפמ הקרזנ
 רטל כ התוא

 ינפל ולאכ ויתולאש עיצהש ז"כ הנהו
 םוש היה | אל .רברל 'דימלת  ךלרפ פל
 ויתובר לכ ורטפנשכ לבא | ,וילע הליע
 ירחאש עודיו ,רודבש ןקזה היה הימרי 'רו

 שיר דוע הנמתנ אל ימא 'ר תריטפ
 המכב היה םימכח ץוביק ךאו ,אתביתמ
 זאו ירופיצבו ,ןירפיקב ,אירבטב תומוקמ
 בפה הלאשה הימרי 'ר .לאשש עריא
 ךותב תחא הלגר םא הנשמה לע !נכ
 יפמ אצי וזכ הלאש םא | ,'וכו םישמח
 ואצמ הוכ רבר:,רוחה ינקו מילוטכטםבה
 הנכסלו הרות לש הנובלעל."םימכחה !לכ
 ,פ"עבש הרותה יללכב קפס ליטהל ,הלודג
 שירפהל י"אד רודה ימכח לב ומיכסה ןכלו
 השעמה ןיעב היה הזו | ,דמה"במ ותוא
 תמכסהב הז היה ס"לבו ,םונקרוה ןב א"רד
 ומר הז לעו (ללה יבא) האישנ הדוהי 'ר
 הימרי 'ר- ב"ה -'נ"פ  הלימ רכשה
 תא אונשל אישנ ןדוי 'רל .בתכ חלשמ
 כ"חא ךא ,ךיאנוש תא הבהאלו  ךיבהוא
 תא עירכהל הבישיה ימכת לכ וכרצוהשכ
 םע ףרטצי בהכב רחא דע םא קפסה

 רע
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 הימרי 'רל חלשל וחרכוהו פ"עב דחא דע
 ותונתוונע בורב אוהו הבחרה ותעד עומשל
 ךא עירכהל יאדכ וניא אוהש םהל בישה
 הביחב והולבק זא הטונ םכדימלת תער ןכ
 ,רורב הזו ,םתורבחב הריתי

 א"ה ג"פ ק"ומ ימלשוריה ןיבנ  הזבו
 לע (הרצ) אקע תתא הימרי 'רד אמויב
 יבג אפסכד אתרנמ יעב חלש יאיירביט
 אל. :ןוירע ל"א חלש .ןובי "רּכ בקע ה
 הוהו | ,ותודנל שקבו ותערמ הימרי בש
 ביתי :אישומע :קחצי "רה הירב אייח 'ר

 .'וכו ןקז ןידנמ ןיאש יתעמש ל"א ןמת
 הבישיה תרבחב היה ןוב 'רב י"רש ס"לבו
 הצרשכ ןכלו | ,הימרי 'ר תא ואיצוהשכ
 רמול ול חלש הרונמה ונממ | חקיל י"ר
 'ר לבא ,ותערמ | הימרי בש אל | ןיידע
 ח"ר רמא רשאכ רודה ןקז זא היה הימר'
 .אישומע י"רדב

 'רד יומויב ד"ה א"פ תבש וניצמ ןכו
 ,הבר ארדסד אתייגינ ןילגתיא | הימרי
 ןישניא הימרי 'רד אמויב א"ה ט"יפ םשו
 'רל ןולאשו ןותא הבר אררסר אייחתפמ
 ןקזהו שירה הוה אוהש ןעי הזו . ,הימרו
 ,םהבש

 ונממ ולבק יעיברה רוד יארומא לכו
 ברו ימיד :ברנןובא:ייר ןמכ ומשבוורמאו
 ויה יתוחנהמ ויהש ףסוי 'רב קחצי
 ,.גס אמויכ לבבל ותרות ואיבהו וידימלת
 ןיבר אתא יכ ,ב םיחבז ',,אב תועובש
 י"רו:ןיבריבותי ?מכ םירדנבו ,הימרי ר"א

 ,כ ןילוחבו = ,הימרי 'רד הימק ףסוי רב
 הימרי 'ר ל"א -- רמימל ןיבא 'ר רבס
 הימס \ הירו ;ןיבה\ ביתי : גס .תבשבא כו
 ,רשיי ל"א - - והב .רעתיא - -- המרי 'רד
 הימרי 'רד הירוחא לזא ןיבר :חק תבשבו
 יכ | ,גס אמוי ןכו ,םודסד אמיד אדוגא
 םיחספו ,הימרי 'ר רמא ימיד בר אתא
 אתירמא רמא ד"ר אתא יכ : גס אמוי :כ

 הרומתבו | ,הימרי 'רד .הימק אתעמשל
 | בכל .קיחבשא | מיר בח לילס כ | די

 יפה "יה

 ,המק תבשבו ,'וכו רמאקו ביתיד הימרי
 הימופמ םיהלאה ייבאל מיד בר ל"א
 הימופמ הימרי 'רו יל עימש הימרי 'רד
 ובה ביתי ,:אי ןימיגבו ..ז"רד
 ףסוי רב קחצי ברו | ('ג אנוה בר אוהו)
 ו יקדהה "ל"א .-- .הימרי 'רד  הימק
 לו(" םסוו רב . קחצי בר המ :ןילוחבו
 ןךוכ ןארקנ ,,הימרי 'רד הירתב

 קהבומה ודימלת היה היקזח 'ר ןכו
 'רו אנוה 'ר :הע םיחבזכ בר ןמז ושמשו

 תומביבו ,ירמא הימרי 'ר ידימלת היקזח
 כ כ ןחב ךב אב ."ר רמא אי"ה ד"פ

 אל היקזח 'ר ל"א ,הרמא הימרי-'ר ,יסוי
 הילביקל יסוי 'ר דפקיאו הימרי 'ר הרמא
 השמל רושק היהש עשוהי וליפא ןכש ל"א
 הרמא אלש) ?ןכ תרמא תאו ןכ רמא אל
 םימי .ושמשש עמשמ הזמו | ,(הימרי 'ר
 רמא :המ הכוס :וצ ןיררהנסבו ,םיבר
 ;היקוח .'ר .אוהו. .הימרי 'ר  רמא .היקזה

 וניצמדכ .ודימלת היה (ב אריז 'ר ןכו
 ,מ םיחספ 1 תבשכ הימרי ר"א ז"ר
 יעב הימרי 'ר ו"ה ו"פ תוכרב ימלשוריבו
 תבשכ ומשב רמאו ,אריעז 'רל קדבימ
 2 וח,א"פ ,תונעת  .,ב"ה .ד"פ

 'רמ לאש (ב אבא 'רש וניצמ ןכו
 ומשב רמא | ,ג"ה די"פ תבשכ הימרי

 ,א"ה א"פ הטוס ,בי"ה ג"פ תומבי

 הינימ הלביק אנהכ רב אבא 'ר
 ,:אי מ"בכ

 ב"פ םילקשכ ולאש הירטוחד ידיא 'ר
 ,ה"ה

 םע רמלש ב"ה ה"פ הציב וניצמ ןכו
 .ימיא 'ר ןב

 ,ב"ה ו"פ ב"בכ ולאש ארפס אנונמה בר
 ר"שהשב ומשב יירצוב היכרב רב ןנח

 ןינח 'ר .רמאמה אתיא ר"קיובו ,ז"פר
 "טי אוהו ?יפרד.:הירב

 ,ה"ה ד"פ אמויכ ומשב ןוב 'רב יסוי 'ר
 תומביכ הימרי :'ר ימוק אנדייצ יפוו 'ר

 ףיטבו (ה .אי"פ .תובותכ ,ר"ה ט"פ

 תומורת
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 אבא רב הימרי בר- -ילבבה ןבקוע יחא הימרי
 וו וקר ה ד וה

 'ר ימוק יעב אינריצ יסוו מ
 ,הימרי

 ומשב אפי 'רד  היתרב * ב אל
 5 הכדאלה "ב .רומכ

 -- הימרי 'ר ימוק יעב ידבז רב בקעי 'ר
 'ר ל"א -- היב לכתסמ הוהו קיתשו
 העוצר ךל אבה יב לכתסמ תא המ הימרי
 .אה"ס ה"פ םיאלככ

 הימרי 'רל לאש אישומע קחצי 'ר
 'רל הימרי 'ר ירוה ,ד"ה ט"פ תיעיבשב
 ,ה"הר ג"פ ק"ומכ אישוטע קחצו

 ,א"ה ד"פ תוכרבכ ולאש ארפס הימרי
 .ו'ה ' ג"פ הלינמ

 ר"קיוכ ומשב םוחנת 'רב לאעמשי 'ר
 לאומש 'ר סרג ז"פר ר"שהשב ךא ,בכ"פר
 ,םותנת :"פב

 תלהק םוקליב ומשב היכרב רב ןהנ 'ר
 ,ןורתיו קוספ ה"פ

 ,אל הציבכ הימרי ר"א אלס 'ר
 ,רמא איעשוה 'רד יוחא לאומש 'ר
 .ז"ה . ב"פ: הנינחב רעב הומה

 וירמאמ ירמואו וידימלת ולא לכמו
 רימעהו הברה הרות ץיברהש ןיאור ונא
 | ,הברה םידימלת

 הזמ ץוח וניצמ אל םיטרפה ויתורוקמ
 היהשו והולייע כ"חאו דמה"במ הואיצוהש

 .ליעְל אבומדכ דואמ וינע |
 חכומדכ אירבטב היהש הארנ ומוקמ

 אלה לכ ק"ומ

 ץוח המואמ וניצמ אל | וינבו ותשאמ
 הימרי 'רד הומח רב .ביק ק"ב ורמאש המ
 הימרי 'רש) הימרי 'רד היפאב ילג קרט
 ןיבא 'רד הימקל אתא ,(וימח תיב קיזחהל הצר
 ש"ארהו ף"ירהב אוה ןכו אבא 'רד הימקל ל"צו)
 .(ס"קדו

 ןייב רחסמ ול היהש הארנ ותסנרפ
 ז"ע חכומדכ םימרכו תודש ול ויהש וא
 הל ירמאו הימרי 'רל ןנבר היל ירוא : הע
 לוכשא רמואה ירבדכ הימרי 'רד הירבל
 ,הרוהמ הלוכ תגה לכו ןיאממ ויביבס לבו
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 מ"פ םיאלכ ימלשוריב הרכזנ ותריטפו
 ןירווח ינושבלא דקפמ הימרו 'ר | ג"ה
 יאנפמ ןיבהי | ,ייסרגב ינושבלא | ,ןיתיפח
 ארטמיס לע ינובהיו ידיב ארטוחו יולנרב
 ,רתעמ אנא אחישמ אתא יא

 הימרי 'ר ו"טה ט"פ הטוס וניצמש המו

 הוהו לאומש עמש תיז לש הרטע השע
 ס"מ אוה .,הימרי תו =

 רמאמה אבומרכ בשבשד הימרי 'ר ל"צו
 ,הדי"פ .ר"הקו ,זמדה"פ ר"כיאב

 רמ ךרע .ילבבה ןבקוע יחא הימרי
 ,אבקוע

 בה ירכיהיכרי פר

 הי וקו םיהפפבו "םותה הבתכיהבב

 ,הוה אבא רב 'הימרי בר ירתש | ,היקבש
 ארקנ היה ןושארה יכ םהירבדכ תמאהו
 רכח .הימלת יהיהו " יאבא "רבי הימה פר
 כ"חאו אנוה בר דימלת היה ינשהו ,ברד
 ארקנו ןנחוי 'רד ורימלת היהו י"אל הלע
 ,ראבנ רשאכו אבא רב הימרי 'ר

 בר רמא :ונ תבש וניצמ אבא ויבא
 והישאימ רתוי הבושת ילעבב לודג ךל ןיא
 הובא אבא ונמו = ונרודב דחאו דובב
 אחא הל ירמאו אבא רב הימרי ברד
 אבא רב הימרי ברד הובא אבאר הוחא
 םג היהו ,ווה יחא אחאו אבא רמ רמאד
 בהה הובאי ינת מי תוחנמכ הרותב להב
 רכז; הימרי בה ונבו .. ,אבא = רב תילי
 תגגנשמ יבו וא) בר םשב ילבבב דימת
 ימלשוריבו | ,אבא רב הימרי | (םיקיתעמה
 ,הימרי בר םתפ םשב םימעפל ארקנ

 םיחספכ ברד לודגה ורימלת היה אוה
 יבר תא תיליאש רמאש .בכ הציב ,,זל
 ,בר ונטו דוב

 רמא אבא רב הימרי בר : וניצמ ןכו
 ןיבוריע ,.הנק לק תבש ה הם תוברבב בח
 ,: חי .י הלינמ מב הציב א ב כ
 םיהבז גג ..גנ "עץ הב מב תו תב
 הדנ ,וחמ וי ןילוה - מל תוחפמ ל
 ,מס : גכ

 ימלשוריבו
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 הימרי בר .תומוקמ המכב ימלשוריבו
 ז"פ .ןומיג . הימהר ט"פ .הטוסכ .בה .םשב

 : וס םש .ילבבכ אבא רב י"ר אוהו ב"ה
 בכ ,םפב ,הוטלנ ברא ביתר. יבוש בו

 ןיבוריעב אוהו תואריב יספ וריתה א
 ןכו ..בר .תמא  אכא-.רב .הימרי .בהא 3
 םיקהבו בר הפא .הימרי .בר .,..תוילוח
 .בר רמא אבא רב הימרי בר

 השענש רע -'בר :ייחב ב"כ - הלעתנו
 וכ, תובקב .,שקופמכ הל ,.רבח : ךימלתב
 תבש לש . .ילצו .אביננ יבל .עלקיא בר
 הירוחאל א"ב הימרי בר ילצמ הוהו ש"עב
 רוטלחה א"ב, הימרי בר .ינאש = בלד
 תלדב ימ היל רמאקד ונייהו ,הוה ברד רבח
 ה לרב יו ללא אלו

 תובותככ לאומשמ הברה לבק ןכו
 לאומשד הימק אתירמא יכ רמא :ביק
 ,(לאומש ינפל םלוכ ואב בר תריטפ ירחאש הזו)

 המ תובש בכה ,ב"ב) (: \ם .ןיטונבו
 ,וניבר ונדמלי לאומשל בר יבמ וחלש רמא
 ירחא אתביתמ שיר םקוה אל ארוסבש עודיבו)

 תבשבו ,(לאומשל םהיתוליאש וחלשו בר תריטפ

 אבא רב המס בר: הפ מ "ב"ב ,:'יק
 ב"ה ז"פ ןיטיג ימלשוריבו ,לאומש רמא
 הימרי בר אוהו לאומשל לאש הימרי בר
 םיפפכ לב פו וס ךןימינב אבא רב
 האר אל םתפי הימרי" רש ב. ןילוח \ הע
 םהינשמ לנקש ןעיו ,לאומש תא םלועמ
 הימשמ םא :חי .ןילוחב ארמגהל קפס ןכל
 ,הרמא לאומשד הימשמ וא ברד

 א"ב הימרי בר :וק םיחספב וניצמו
 םיעטו ילתשיא יסא בר יכל | עלקיא
 דיבע אל רמ אהו והתיבר ל"א -- ירימ
 היברכ = (א"בירל) היקבש הל רמא יכה
 ברי ,תיברב .םיבשרו . יו"ש ל"ב
 ןכ םג היה בר אלה םש 'םותב ישקוהו
 יל" .היברכ .רסא . ךיא] ₪6 ברד ,וכר
 יאק ןאכו ויה א"ביר ירתש ואיצוה הזמו

 ה רד הדימלת אבא רב הימרי 'ר לע
 םירבדה רקיעב וקרצ תמאבש ףא הנהו

 יה אל ,לבא המ

 תכא הפ יהיפרי פר

 י"שר לע 'סותה תיישוק לבא ,ויה םינשש
 רשפא יא ןאכ יכ  ,ירימ השק אל ם"בשרו
 יכ ,ח"רד ודימלת א"ביר לע יאקש רמול
 תריטפ ירחא ףכית רטפנ יסא ברש עודי
 ₪ ה"רל .דוע ' היה .אל ואו בר
 ,ברו  ידימלת ךא: ןיארקנ ויה םלוכו
 "ל" היברכ, רמאש המ 'סותה היישוקו
 רבחכ תמאב היה יסא ברש ןעי השק אל
 ₪ 01 סא בר היהש :פ. ק"בכ ברל
 ומצע תא בישחה אל יסא ברו ,לאומשמ
 ו הירבסל דאו ,ברל .דימלתב
 ןורכז םינואגה תבושתב אוה ןכו | ,יכירצ
 לאומשו יסא ברו ברש 'רער 'ס םינ ושארל
 בר לבא ,ןהיתולעמב ןיבורק ןתשלש ויה
 קהבומ דימלת תמאב היה אבא רב הימרי
 כ"כ הלעתנ ךאו ,ליעלרכ לאומשו ברל
 הומו תולרב .ימ 0 ול רמאש רע
 ,ברל .רבח 0 ומכ | היהש ואיצוה
 היברכ, היקבש יסא בר 7 רמא ןכלו
 ,"ל"ס

 ו ולבק ברד ידימלת :ילודג לכו
 ו ו החוהי בר רניצמדכ .'הדוהי " ברכ
 ,:חי ןילוח ,,הל ןיטיג ,נק תבשכ אבא רב
 היל אנמ א"ביר רמא םשו ,:ול תורוכב
 ינא) היתעבק לדיגב אנא ,אה הדוהיל
 ,הידידב 4 עבק = לודיגו | (לדיג | ברל .יתינש
 . ןנח ברו א"בירו הדוהי בר ,אכק תבשבו
 איקשנ ןמד ןיבא יבל ועלקיא אבר רב
 ב"בו  ,'וכו אתיירופ אתייא א"בירו י"רל
 ברו וחמא יההוהי \ בר: תקולחמ : טמק
 ,יבסד אתתעמש ןנווכמ המכ ז"רא ,א"בירו

 רפה בר יגיצמרכ ארפה בר ןכו
 ,;בי תינעת | ,:הנ תוכרבכ א"בירא
 ₪ .הכ  םיחכז נק ןיררהנס

 ןיבוריעב א"בירא תשש בר וניצמ ןכו
 ,תסכ םרב . ,,םל תוחנב | בי

 ןילוחכ א"בירא אפילחת רב הבר ןכו
 1 שממ | וירימלה ו

 אוהש ןעי לאומשו בר תוכלה ונממ ולבק
 ,םהבש ילודנה הוה

 יפכו |



 אחא רב הימרי בר--(ב אבא רב חימרי 'ר

 אנוה בר ךלמש רחאש הארנה יפכו
 היהש ןעי) ארוסב בר אסכ לע בשיו
 ץוברה זא ,(ב"פ ג"ח ג"שרדגא ,אישנה תחפשממ

 ,"איממ םוש ,,  ריעב הרות א"ב הימת* בר

 5"ףר .הימקל אתאד \ אוחה - רנה . בב
 םושל א"בירד הימקל הירדש אעררהנל
 לאומשד ארתא אכה (נ"ר) רמא | ,איממ
 איממ םושל וחלש ןכלו) ברכ דיבענ יכיה
 .(ברל אביישו ארוסל הבורק התיהש

 םע ירטו ליקש דימת ותוא וניצמו
 הימרי בר :דכ הדנכ (ארופב היהש) ה"ר

 לאומשד היתוכ אדבוע דבעמל רבס א"ב
 אהימ ריבע ארמוחל ךהעד יאמ ה"ר ל"א
 אהו ה"רל . רמא .: הס ב"בג ברב הת >
 אלו ברד הימק אתירמא ןיאיגס ןינמיז
 .'וכו ידימ אלו ול רמא

 היל יעמש יא ה"רל רמא :עק םש ןכו
 ןתוקלחמ ,היב רדה הוה -- אה ברל
 :גכ יתלינמ

 אבא רב לאומש בר לואי :חפ ק"בו
 הימקוא א"ב הימרי 'רד הימק אינורגהמ
 אתלמל הרמא אבא 'ר לזא | ,היסכינב
 איעשוה 'ר לזא ,היעשוה 'רד | הימק
 רמא יכה ל"א הדוהי ברד הימק הרמא
 א"ב הימרי ברד הימק הורמא -- לאומש
 .אנעדי אתינתמ אנא ל"א

 הליגמכ 'א אבא 'ר וניצמ וידימלת
 ןירדהנסב ל"צ ןכו ,א"בירא אבא ר"א :ח
 שירד יכ אבא 'ר ל"א ,בצ ןילוחבו ,,טב
 ,שירד  .ךתווב .תדגאב : ארה יחל בש
 רמא א"בירא אבר רמא ,ם תובותכבו
 ,ונ תוכרבב ל"צ ןכו אבא 'ר רמא ל"צ בר

 אבא רב י"רא | אניבא 'ר הניצמ

 .;זלק תבשכ
 מנ  ק"בכ א"בירא  'אייח  רב"ה"'ב

 ןתנ וב הכרב יכ האר א"ב הימרי בדו
 רמאש | ,ונק תבשב השאל ותב תא ול
 הובא רמא -יכה .ונבל איה רב קה
 ןתוקלחמ | ,אבא רב  י"ר = נמו = ךמאה
 ,:5 תבש
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 לבק | (י"אל ךלהש םדוק) אריז 'ר | ןכו
 ירמא . .א"בירא ז"רא. "+דמ בבּכ \ .ןנממ

 .אשרפימ ידירל ז"רא :בי תינעתבו לאומש
 ,א"בירד .הינימ יל

 םשב הרותב לורג 13. .לירחא .חינהו
 .אדסח בר ל"אש ,אכ ןיבוריעכ אנוה בר
 -- .א"בירד = הירפה ה הל ' תילב ו יחל
 הובא רמא אה |ןיננרובא ותיכמס יאמא

 וקינילאש סופדב אוה ןכו ךובאד ל"צ) הובאד
 ספדנ אטשוקו כ"פר איצניוו םופדבו | ,ורזיפו
 ח"פרו איצניוו סופדב ספדנ הזמו וקב 'ובאד

 ;ז  םירהנבוה .(ק"דב אבומדבכ "הובאד, תועטב

 היסכנב אנתמשמ רמאד ארבג אוהה

 הימקל אתא א"ב הימרי .ברד .הירבד
 הכו. אהסה בתה

 יב פאב מרו יל

 שרופמכ ה"רד ודימלת ילבב כ"ג היה
 -- א"בירו ה"ר םש ןיקלוחש . ,ומ ןישוריק
 -- םינשל ץמוחכ ה"רד אה אלוע רמא
 ,רימלת ירבר ןוארנ

 ןילוחכ ז"ר הלעש םדוק דוע י"אל הלעו
 הימרי 'רל .הימכשא ך"ר קילס יב

 .יל"א -- רמאקו ביתיד [י"שר ,אבא רב|
 ,רשיו

 ,.איק תובותכ וניצמדכ ןנחוי 'רמ לקו
 הומרו . 'ר זבדרבדבב . אמוחנה 0 מב

 : טל תוכרבו | ,ןנחוי 'ר .רמא אבא *רב
 א"ביר רמא ז"עו ןנחוי 'רו ה"ר תקולחמ
 ,יאנתב

 .ל"רא ,א"ביר , אי תינעתבו
 א"בירל היחכשא אבא 'ר ,זנ ןילוחבו

 היל המל ל"א ןידיגה תמוצב קדב אקד
 רמא ה"ר רמאהו -- יאה :ילוכ רמל
 בג בה

 .ומשב היקזח ר"א זכ-רבדמב אמוחנתבו
 םע קלוח י"ה א"פ תיבותכ ימלשוריבו
 .יסא ראהו עפרה

 :תתא רב יתומה בכ

 קלוחו :'אנ. ןילוח אוח .ןכ בר 'ףמא
 ל"צו ס"מ אוה ךא ,אדרסה בר םע םש

 אבומדכ
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 ש"ארה ינפל אסרגה היה ןכו ם"קדב אבומדכ
 רמא אבא רב הימרי ר"א תשש בר
 .תשש בר לע קלוח .ארסח ברו ,בר

 האפלא רב היפה
 ורוקמ .רמאמהו ,אי"פר | ר"קיו רכזנ

 ,רמואה םש ילב םשו ד"פס ןירדהנס

 .(אנת) רזעלא ןב הימרי 'ר
 ןחורחא < אמוחנת | ,חהכ"פ . .ר"קיוב

 ,ומשב ארפק רב רמא :בעק כ"רדפו
 רזעלא ןב הימרי ר"א זחא"פ ר"הקבו

 לש םהינפ רואמ שרדחל ה"בקה רדיתע
 יברש ל"דר תוהגהב םש ןייעו  ,םיקידצ
 ,יסוי'רב לאעמשי 'רל ומשב םש רמא

 הימרי ןב רזעלא 'ר ד המוס וניצמו
 ,ונב אוה ילוא (אנת)

 .רזעלא .ןב הימרי 'ר
 ,(י"אד יארומאל 'ד רודב ארומא)

 יריסע הא כר יפ 4"תברי ירכרמבב
 ריבה. ןאנהב הב ואבא יר ,םשב. היברב

 ,ה"בקה הנתה דבלב םיה אל רמא ה"ה"פ
 :ןנחוי יחי ירבד לע "אקו

 ואבוהש דע לודג ןשרד היה אוה
 תוכרבב ילבב דומלתל םירקיה ויתושרדמ
 ,הינבש וללקתנ לבב הללקתנ רמא ,חנ
 ביתכד הינכש וכרבתנ ןורמוש הללקתנ
 ,'ובו

 ה"בקה ארב ןיפוצרפ וד רמא ,אס םשו
 .'ובו רמאנש ןושארה םדאב

 היהש םינש ןתוא רמא : חי ןיבוריעבו
 ,'וכו ןיחור דילוה יודינב ןושארה םדא

 -- וינפב ןירמוא םדא לש וחבש תצקמ
 ,'כו .ביתכה

 היפב ףרט תיז הלע הנהו ביתכד יאמ
 ויהי ע"שבר ה"בקה ינפל הנוי הרמא
 ,רכו ךדיב ןוהופמו .תיזכ" ןיחוהמ :יתונוזמ

 בוש הלילב ת"ד וב ןיעמשנש תיב לכ
 .'וכו ירמאנש ':ברחנ .וניא

 שמתשיש םלועל ויד ק"מהב ברחש םוימ
 ,'וכו רמאנש תויתוא 'בב

 ןועמש רב הימרי 'ר--יאעלא 'רב הימרי 'ר

 תדמ ה"בקה תדמכ אלש הארו אב
 תוכלמל הגירה םדא בייחתמ דו"ב ,דו"ב
 תא ללקי אלש ויפ ךותל הכח ול ןיליטמ
 הגירה ביוחתמ םדא ה"בקה תרמ ,ךלמה
 ,'וכו רמאנש קתוש םוקמל

 "וכו ביתכר םנהיגל .שי םיחתפ 'ג
 (הגלפה רוד) וקלחנ רמא ,טק ןירדהנסבו

 ,'ובו הלענ תרמוא תחא תותב 'גל
 לש התולש רקיע רמא ודמ"מפ ר"בו

 ר"הה -- הנש בנ אלא התיה אל םודס
 וכו

 ןיאור ונא  הזמו
 .לודג ןשרדו

 .2-ירכ הימרי בר

 אייח רב ה"ר םע קלוח :ט. ק"ומ רכזנ
 ל"צו פ"מ אוה ךא ,רומה ןמש יאמ ןינעב
 ,גי הליגמו ,גמ םיחספכ אבא רב הימרי בר

 ואב אייח ירד הירב הימרי 'ר

 קוכלב יב .םע .ךמא חהנ"בפ ר"קל\ .רכזנ

 ,יסיפ רב יול םשב

 נה רבוקהיטרי "יה

 יזפ ןב אדוי 'ר א"הס ר"פ תבש רכזנ
 אנינח רב יסוי 'ר ל"צש הארנו ,ומשב
 ,א"הר םש אתיאדכ

 .קחצי רב הימרי 'ר
 רמא לאומש 'ר חיחאשת אמוחנת רכזנ

 אל ז"העב (השמ) הארש רובכ לכ ומשב
 אבומ רמאמה ךא | ,םולכ ןרקה ןמ לטנ
 ה השב תימרי ר"א  םשו נ-ןז"מפ רך"ש

 תבית טמשנ אמוחנתבו ,קחצי רב לאומש
 ,ומוקממ לאומש 'ר םשב

 לש רב .הימרי 'ר
 ימלשוריבו ,א"פר ילשמ 'דמ | רכזנ

 ש"ר רב הימרי ר"א א"הס ג"פ תבש
 איציניוו סופדב ךא ,םולש 'רב אוה ילואו
 ,ןועמש רב שוריפב אתיא

 ,ןועמש 'רב הימרי 'ר

 ,איציניוו םסופדב א"הס ג"פ תבש רכזנ

 הליגמבו

 ארקמב יקב היהש



 159 אתפידמ הימ םה-- תיעמש רבומרי ף

 ימלשוריב אוה רוקמה יב תועטב קתענ | ןועמש 'ר הימרי 'ר ה"ה ר"פ הליגמבו
 .ןועמש 'רב הימרי 'ר ל"צש רשפא

 .היעמש רב

 ,וזשניו אמוחנה ,ודנ"צפ ריב הבמה

 .אפולחת .רב הסתה

 ארבסא בקעי 'רש דימת ותוא וניצמ

 0 ב"ב ,(ס"קד תפרגל) :חי ק"ומכ היל
 ,יפ .רל םיחבז ,: במ ז"ע ,:אפ ןירדהנס
 ,:ח תוחנמ

 הימרי 'רל אביקע 'ר .ל"א ,גס םיחבזבו
 'ף ל"א ל"צ .,ךל ארבסא .אפילחת רב
 'ר ביתמ :זע םשו .:ח תוחנמב בקעו

 ארבסא ת"ב הימרי 'ר ל"א --  הימרי
 ת"ב .הימרי .'רל - בקעי "'ר/ לא שש
 : הע אמויבו ,,פ םש אבומדכ ךל ארבסא
 אפילחת הב - הימרי ,'רל בקע" 'ר לא
 ס"לב ,הטיחס ךניבתואו ןל תרמא אכפיא
 רואמה לעב תסרגל טרפבו ,ךופיהל ל"צ
 'רש עודיו יריא רב בקעי 'ר ל"א םרוגש
 ןיקהבומה וידימלתמ היה ידיא רב בקעי
 יה .ןמזב היה. ת"ב .הימרי יב חש
 'ר  .בקעו .'רל..ל"א . ל"צ :ילואהעו ,המה]
 ומוקממ ד"מלה טמשנו ת"ב הימרי
 .ליעלד תומוקמה לכב אנשילד ארגישמ

 ,ראריב יהיסרי וש

 ב"בו = הכי ןיבוריעפ  הרוהי "ברש
 ותשאל טג ןתיל ואפכ הרוהי ברו ,+ גנ
 הרוהי .בה "ל"א * ,הל 'םשו ' הל מפ
 ,ר"פב הרדומ

 רדר

 דה"סב ..אוה .ןכ .ר"ה ב"פ תומורת םפמ

 יכ ןתיאל ליכשמ ח"הרה ושפת רבכו
 רמא |הימרי 'רש םושפה םשפ םש

 ,דחא רבד ירמא ל"רו י"רו יאמורדש

 .אנהכ .הימרי 'ר
 עיברמה ל"רל לאש ,דדז"פ .ר"ב רכזנ

 אהב -- אנהכ ביתוא -- והמ םיה תיחמ
 לבא ,ל"בשר לע היתרוצמ אנהכ םרפ

 ל"בשרמ אנהכ יעבש םשו ו"ה א"פ םיאלכ
 ל"רא הימרי ר"א ,הנ ק"בו  ,'וכו עיברמה
 הימרי 'ר .ר"בב יקתענ 'הזמו 'רכוועיברמה
 ,הימרי = רלא .ל"צג ל"ב לאש רהב
 ,ל"בשרל לאש אנהכ

 ערב פי בק

 ל"צ ךא ,.דס ןיבוריע הירב אישנמ בר
 ,י"ע תסרגל : גמ םשכ יתפידמ

 :אתפידמ רי בר

 :רל םוקבוכ אברד ידימלתמ | היה
 בר .רמא יכה . ישא ברל .אניבר ל"א
 ,אברד הימשמ יתפידמ הימרי

 ק"בכ יפפ .ברו אפפ ברמ לבק ןכו
 אפפ בר דבע רמאש | ,זכ ןירדהנס ,,גע
 רמא :טק תבשבו ,אברד היתווכ אדבוע
 רמא ,מ ז"עבו ,ארבתסמ יפפ ברד היתווכ

 ,יפפ בר רמא ידידל
 ברד ובר) אנהכ ברל השקהש ןניצמ ןכו

 ,:אעק ב"בכ (ישא
 אמח רב ימר ל"א :חי הליגמ וניצמו

 הברה רמפנ אמח רב ימר יכ ס"מ אוהו

 רבו/"מר:ם"קר . תסרגפל"צו "אפר םחוס
 ,היכרב

 :הובז בר םע .קלוחי : דל .םוחבזבו
 .לברהנמ יפא 'ר םע קלוח :זפ ןילוחו
 :גל ןישודיקב אניברמ שישק | היהו

 .במ אמויבו  ,הימק ביתי הוה | אניברש
 ריעשב אלא יגילפ הרפב אל אניברל ץרית
 תומביב םירבחכ ורטו ולקש ןכו ,חלהשמה
 הו

 ישא ברל אניבר רמא :דל םיחבזו
 : ומ םש ל"צ ןכו ,אתפידמ י"ר רמא יכה
 תסרגכ אניבר ל"צו הימרי בר אתיא םשו
 ,ם"קר

 ברל אטוז הבר ל"א :אל תוחנמבו
 ,אתפירמ הימרי בר רמא יכה ישא

 (תותלאשה תסרגל) ,בכ תבש דוע רכזנו
 ,ינפ :אטוי דב .ןיבוריע = הנקה

 םירדנ
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 השקמ) ;הל ןילוח פז עא בכ "םוררנ
 ,(אבר ירבד לע

 יתפידמ הימרי רב אישנמ בר  ונוצמו

 ,י"ע תסרגל + גמ ןיבוריע

 הפי היפר י"ח

 דיהיך"פ "תוכרב ימלשוריב אוה ןכ
 אוה טושפה טשפ לבא ,בר םשב רמא
 ונ) הימרי 'ר = ,אנוח 'ר םשב אב 'רש

 .בר םשב הב יטמ (אבא

 ,ארפס יחימהי 'ר

 הפרא יה" דפ" תופרכ 'רכמ

 ,ו"ה ג"פ
 .הימרי 'רל לאש א"ה ד"פ תינעתבו

 ברה ריב

 אתשינב שירש רפוסי :טכ תבשב
 הימרו  'רמ .אליעל .. אלספס .הרג. .הרצבה
 ףסוי בר םדוק היהש םש עמשמו ,הבר
 .הימרי 'ר םתפ אוהש רמול דואמ בורקו

 ו  הלתהי (י

 הימרי 'ר ו"טחר ט"פ הטוס ימלשוריב
 לאומש עמש תיז לש הרטע שבלו בשביש
 אלו הישיר םירתיא וליא היל חיינ רמאו
 ינפלמ אציש הגנשב ןכ הוהו ןכ רבע

 הליגמ

 ,הימרי 'רש ושריפ םישרפמהו | ,םילשה
 ןהמ השעו תורומז ךתה 'יפ בשביש
 ,הרטע

 ןמזב חיה :אל  יכ ןכ  וניא  תמאהו
 לע תמשו הימרי 'ר םשב ארומא לאומש
 אבומרכ אוה תיתימאה אסרגה ךא ,וינפ
 ,בשבשר הימרי 'ר זט-ה"פ ר"כיאב רמאמה
 אוהו אתשבשד הימרי 'ר ה-י"פ ר"הקבו

 65 רצ ב"ח בל ירקח רפסבו ,םוקמ םש
 '4 םהפ אוהש רבסו לודג תועט העט
 ,הימרי

 ,םירמוא שי
 ןתנייהוייוצרשכ : ורפאי 3 תייפגהב

 ותואישנמ ג"בשר תא | דירוהל מ"רו
 י"ע ךאו ,דמ"הבמ הז רובעב םואיצוהו

 לבא םהיניב םולש השענ יסוי 'ר תצע

 םבשי תת הכומפ הימה ה

 ןהנ 'רלו םירחא מ"רל וארקש םושינעה
 :ומ ב"ב וניצמ לבא  ,םירמוא שי םשב
 ורמא :ול םשו ,ןתנ 'ר םע א"י יגילפש
 ןאמ :גצ םשו ,אהא 'ר םירמוא שי ןאמ
 ,ג"בשר םירמוא שו

 .(הנשמב רכזנ אנת ,רפוסה) ,בבשי רך

 2 וברי "רי קלוח ר"מ .ב"פ .ןילוחב
 טוב = בבשי 'ף  "רמא "ללכ "ע"ר
 ןיכיקע "ר ול" הדוחו -- עשוהי

 ורטאמכ ע"רד וריבח תמאב היהו
 ןישודיק ,,טכ תובותכ ,,טמ תומבי עדונה
 לע חוצנו ואוב בבשי ר"א ,חכ ,דס

 ,'וכו ףסוי ןב :אביק
 שקבש דחאב השעמ | ,נ תובותכבו

 וריבח וחינה אלו שמוחמ רתוי  ובזבל
 אלו יבבשיו 'ר הל ירמאו ,בבשי 'ר ונמו
 ו םילע י'ר הנפו  .רריבח .וחינה

 'רב השעמ א"פר האפ ימלשוריבו
 ,םיינעל ויפכנ לכ קילחהו רמעש בבשי
 שמוח ורמא אלהו לאילמג ןבר ול חלשו |

 םדוק אל ג"רו ךירפו | ,הוצמל ויפכנמ
 (אשואב התיה אלה הנקתהו) הוה | אשואל
 ךכייולו 'ר םשב ןוב 'רב יסוי 'ר 'ץרתמו
 ,הוחכשו םדיב הכלה התיה

 ל"יו רמאי 141 דצ הנשמה אובמבו
 ןיררהנסה ויה רשאכ וניקתה אשואב הנוכה
 ג"ר םדוק דוע אשואב הנושארה םעפב

 השק אלו -- הנביב כ"חא היה רשא
 הזב העט הליחמבו ,ימלשוריה תיישוק
 לכ אשואב ג"ר םדוק ויה אל םלועמ יכ
 ,הנקתה האצי םשמ רשא ןירדהנסה

 אשואב היה לאעמשי 'רש וניצמש המו
 ךאו ,וכרעב ראובמכ וימי .ףוסב היה הז
 כ"חאו אשואב טעומ ןמז ויה ויריבחו מ"ר
 " ובש כ"חאו רצק ןמזל הנביב ובשייתה
 אישנל ג"בשר הנמתנשכ אשואל תינש
 ,הוחי רו מ"ר ךרעב "תראב רבכ רשאכ

 -- קרבש בבשי 'רב השעמ ,הס ריזנבו
 ,תעגי קירל תעגיש לכ ע"ר ל"א

 יסוי ר"א ב"פ ב"ב םילכד אתפסותבו

 השעמ



 לודג ןהכ עשילא ןב לאעמשי 'ר---בבשי 'ר

 לצא ןיבשוי ויהש םינק בו יירב השעמ

 'ך ,תיפצוח - ,ירופיצב שרח ע"באר

 יבונ .ןב י"רו אבא אתפלח 'ר ,בבשי

 (תוכלמה תמיא ינפמ ןיאבחנ ויהש הנוכה ם"לבו)

 'רו ,בבשי 'ר וגרהנש ףוסה היהש ומכו

 ,גידמ"פ םילהת 'רמב אבומדכ תיפצוח
 שרדמב ךאו ,בבשי 'ר םשב רכזנ מ"כבו

 'ב רדח רמ"הבב םפרנה הרכזא הלא
 םיעשת ןב היהו רפוסה בבשי 'ר םשב
 ,םש אבומדכ גרהנשכ הנש

 .(ארומא) .ב רש דב

 יול 'ר םשב רמא | ןיסחויב אבומ ןכ
 .יתאצמ אל בתכ דה"סבו

 םתחקלו 'פ כ"רדפב אבומ ןכ תשאבו
 ירואבבו ה"ר ףוס רואמה לעבב אבומ ןכו
 'ר ל"זו ה"כקס א"פקתס ח"וא א"רגה
 יול 'ר  םשב .ןינכסד .עשותי "רו | רשמה
 רעבוב כ"ררפב לבא ,'וכו הנידמל לשמ
 ןגוהכ אהיא לובא ךל '5פ ט"פ ר"הקבו
 'רל באשמ בברתשנו באשד ינמ 'ר
 ,בבשי

 ב

 זמ אמויב .ג"הכ | ,תיחמק לש הנב
 תיחמק ןב לאעמשי אמטנ א"פ ורמא
 ויתחת שמישו ויחא בבשי םסנכנו ג"הב
 ,דחא םויב ג"הב ינש ןמא התארו

 ,אטישו

 .אטישי רב ךרע אנניח 'ר לש ונב

 .לאעמשי
 אתפסות לאעמשי 'ר ןב | רזעילא 'ר

 ,ט"פ תומורה
 ,; חיק ןילוח לאעמשי רב הדוהי בר
 .ל ז"ע לאעמשי 'רב יאני 'ר
 ,בצ ןירדהנכ לאעמשי רב אלוע
 .;ו ק"ומ לאעמשי רב אבר

 .ןדוי 'ר יבא לאעמשי 'ר
 וליפאו יעב ב"ה א"פ ןימינ רכזנ

 ,וכעל ובעמ
 אוהש ותעד :חק ףד ימלשוריה אובמבו

 שרופמכ .םינש רשע "ניהבב
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 לאעמשי 'ר יבד ינתד םירמאמה לכ יבא |
 הזב ךיראהו לאעמשי 'רד אתלכמ רבחמו |

 יה. ח"הרה .ודקדק .לע .הכה רבבג בוב

 בי"פ אתלכמהל אובמב םולש שיא ריאמ

 ,ש"ע שממ וירבדב ןיאש

 אמי רפכ שיא לאעמשי
 ,אמיד רפכ שיא הל ירמאו
 (הלאש) ודיב הלעה :זנ םירדנ רכזנ

 הידיב הוה אל ימא 'רד הימקל אתא
 ,היל טישפ אחפנ קחצי 'רד הימקל אתא

 .אבא רב לאעמשי 'ר
 יעבימ אקו ל"ר ביתי | ,בכק  ןילוחב

 רמא יכה אבא רב לאעמשי 'ר ל"א היל
 ,(ךחכ רשיי) ילבקל בית ל"א ---  לבה

 .אבא רב ןועמש 'ר םרג ם"קדבו

 .לודג ןהב עשילא ןב לאץמשי 'ר
 ג"הכ א"ביר רבדב הלפנ הלודג הכובמ

 ,ר"הסב הזב ךיראה רככו
 'ר ינש ךאש הארנ בר ןויע ירחאו

 היה ןושארה | ,ויה .עשילא ןב לאעמשי
 ודכנ היה ינשהו ,שרקמב שמישו ג"הכ
 .לאעמשי 'ר םתס  אוהו

 ג'הכ עשילא ןב לאעמשי 'ר לעו
 םויב ג"הבב שמישש 1 תוכרב שרופמ
 ריטקהל יתסנכנ א"פ רמאש םירופכה
 לאירתכא יתיארו םינפלו ינפל תרוטק

 יג תמא :-אנ םש .ןכו -,'וכו , תואבצ

 .'וכו םינפה רש לאירוס יל חס םירבד
 ןב לאעמשי אוהש ץערג םכחה תערו
 היהו ג"הכל והונימ ינשה סופירגאו ,יבאפ
 שמיש כ"א אוה ךכ םאו ,םימת קירצ

 ,ם אמו
 יגורהמ היהש ורמאש ל"זח .תערל לבא
 רשפא יא כ"א ,ראבנ רשאכו תוכלמ
 ורמא וילעש יבאפ ןב לאעמשי תויהל
 לאעמשי תמשמ ו"טמ מ"פ הטוס שרופמ
 ראבנ ונתכאלמ לגרל ונחנאו ,יבאפ ןב
 ,םינמאנה ל"זח ירוקמ פ"ע

 ןב ןועמש ןבר ןמזב ג"הכ היה אוה

 לאילמג
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 ןמקה לאומשש :;חמ הטוסכ ןקזה לאילמג
 לאעמשיו ןועמש רמאו ותריטפ תעשב אבינ
 אמע ראשו אלטקל יהורבחו ,אברחל
 ,אמע לע יתימל ןידיתע ןיאיגס ןקעו אזיבל
 ודימלת היהש ןטקה לאומש ךרעב | ונראב רבבו)
 לע יאקש י"שריפו ןברוחה םדוק רטפנו ללהד
 .(ג"הב לאעמשיו אישנה ג"ב ןועמש ןבר

 אתלכמ שרופמכ תמאה אוה ןכו
 ,חי"פ םימפשמ

 ל שיר ל"א .ברהיל ןואתי ןעמש
 לע עדוי יניאש אצוי יבל יבר .לאעמשי
 השעמה = אבומו < ,'ובו - גרהנ .ינא המ
 ושפתשכ םשו ל"פ ר"אד אנתב תוכיראב
 ,'וכו הגירהל ג"הכ לאעמשי 'רו ג"בשר תא

 ושפתשכ גדה"לפ נ"רדאב אבומ ןכו
 ,ג'הכ עשילא ןב] לאעמשי 'רו ג"בשר תא
 ,רוטלקפסאל םיננחתמ ויהו -- [א"רגה

 לודג .ןהכ .ןב/'[לודנ]  .ןהכ -ינא . המוא -הז
 -- ירבח תתימב הארא לאו הלחת ינגרה
 ,ג'בשר לע רופה לפנו תולרוג וליפה ל"א
 .'וכו ושאר תא ךתחו ברחה לטנ דימ

 | ונרהנשכ ורמא חי"פ םיטפשמ אתלכמבו

 אביקע 'ר םהל רמא לאעמשי 'רו ש"ר
 .תוינערופל םכימצע וניקתה וידימלתל

 ו" שרי" יגרחנשכ 1יח"פ- .תוחמשבו

 י"רו ע"ר לצא העומשה התאב לאעמשו
 ,'וכו קש םהינתמ ורגחו ודמע אריתב ןב

 ורמא ןורחא קרפ תינעת תליגמבו
 'רו .עשילא ןב לאעמשי 'רו ג"בשרש
 .ןויסב ה"בב וגרהנ םינהכה ןגפ אנינח

 רמה"בב םפדנה ד"פ יתבר תולכיהבו
 .םויה ותוא לאעמשי ר"א 'ד רדח א"ח

 השק העומשה תאבש היה תבשב ישימח
 ירופפת רמול ימור" לש לודנה רממ
 לאעמשי 'רו ג"בשר לארשי יריבא םישנאה
 אבב ןב י"רו אמד ןב א"ר ששילא "ב
 היה ס"לבו ,םילשורימ םימכח םיפלא 'חו
 םינהכה ןגפ ח"ר םגש הנמאנ הלבק ל"זחל
 ןמזב ורתקנש אל לבא (ֶםב ה"בב גרהנ
 ראבסכ -ג"הכ יי" בשר * םע * דחא

 | לאעמשי 'ר היה רבכ

 לודג ןהכ עשילא ןב לאעמשי 'ר

 לפנ ןכו ,ןברוחה רחאל םג יחש וכרעב
 הדוהי 'ר יכ ,יתבר תולביהב רפוס תועמ
 וגרהנש עודי אבב ןב הדוהי 'רו אמד ןב

 לאעמשי 'ר ואל הזה רפסו ,רתיב ןברוחב
 .וילע םותח

 ₪ בישרש רהב רבה :הז לבא
 ו"האר חה"רהו ,ןברוחה םדוק וגרהנ ג"הכ

 השעמה ןייע, .רמאי אתלכמל ושוריפב
 הזב שי לבא | נ"רראבו תוחמשב הזה,
 ןכ רפוסי תומוקמה ינשב הנה איבוברע,,
 ןברוחה םדוק הז היה ב"עו ןקזה גב"שרמו
 "תחא הפסוה תוחמשב וניצמ לבא --
 האבשכ רמאנ םשש הבשייל רשפא יאש,
 ןינע המ" ,'ובו בב"ירו ע"רל העומשה,
 הארנ כ"ע רשא ,אישנה גב"שרל ע"ר,
 רבכ הלאה תוינוצחה תותכסמה ררסמלש
 ,היה ימבו היה ךיא ןינעה תתימא םלענ,
 בשחו לאעמשי 'רו ש"רמ עמושה עמשו,
 החיש היהש לאעמשי 'רו גב"שר הזש,
 ,םינינעה תא בברעו גרהיל ואצישכ םהיניב,,
 תוחמשב םש האבה הפסוה וזש ס"לבוו
 י"ע .השענ -- ע"רל העומשה האבשב,
 המ תמאה לבא ,אתלכמבש חפונה,
 אלא גב"שר וניא ש"רמ ןאכ רפוסמש,
 ןועמש אוה ילואו ע"ר ןמזב ש"ר הזיא,
 ונממ רפוסמש המ הזב קרציו יאזע ןבו,
 תמחלמ ןמזב גרהנש ט"פ םילהת 'דמבו
 הושעה ןיב ע"ב ןועמש תא בשוהש) רתיב,
 ןכ ןועמש היה ילוא וא ,(תובלמ יגורה,/

 ועמש םיקיתעמה י"ע תועטה היהנו ,סננ,
 ילשמ 'דמב רוע ןייעו --- ל"מיגל ן"'ונ ןיב,
 'דמב םש ורמאש) הזב ועט םש םגש ט"פ,,
 סה"בב שובח היהש ע"וב השעמ ןשיה ילשמ,

 ,ל"כע "(לאעמשי 'רו גב"שר תתימ רחא

 תמאה ךאש ועבשנ אל ל"זרש ףא הנהו
 ,דימת רמול ו"האר ליגר רשאכ םלגרל רנ
 רקש םוש םלועמ ואיצוה אל כ"פעא
 רביחש ימ היהיש ימ  היהיו  םהיפמ
 לבא ,אתלכמה וא תוינוציחה .תותכסמה
 המ ךא ובתכש קפס לכ לעמ הלענ

 ועריש



 עשילא ןב לאעמשי 'ר
 ב

 ךאו ,ןכ תמאהש רוריבב בטיה ועדיש
 'דמבכ םיסיפדמה י"ע ס"מ לפנ םימעפל
 "י"רו גב"'שר .תתימ רחא,, תוביתה ילשמ
 אבומדכ איצעניווב םיפרמהמ הפסוה אוה
 עודיכו ,'אי תוא מ"פ רבוב ילשמ 'רמב
 תורשע המכ היה הז םה"בב שבחנ ע"רש
 םיששמ רתוי תיבה ןברוח רחא םינשב
 אבומש המ לבא ,וכרעב ראובמב הנש
 תמא אוה תוחמשבו נ"רדאו אתלכמב
 רבכ יכ .ראבנ רשאכו םירחצב הפ
 ירפס שרופמכ הנש כ"ק יח ע"רש עורי
 גרהנש רמאנ םא | הנהו ,ול"מ | הברב
 רחא הנש 'בנ היתש .רתוש ןברמב

 ןברוחה .תעשב ע"ר | היה בוא בחומה

 דומלל ע"ר ליחתהשכ עודיו ,הנש 'חס ןב
 תובא שרופמכ הנש םיעברא ןב זא היה

 הנש ,'חכ .ורבכ רבע בי

 היה רבכו ,ןברוחה דע דומלל ליחתהשמ
 םיפלאל םידימלת ול ויהו רודה לודג ןא
 וליפאש ,נ םירדנו ,גס תובותכ שרופמכ
 המכ ומע איבה הנש 'בי ךא דמלש רחא
 ףאו ,ותעמשמל םירסה םידימלת םיפלא
 ךאש שרופמ לבא ינתק אמזוגש רמאנ םא
 .רזעילא 'ר ילגרל בשי הנש 'גי

 בר ןמז גרהנ ע"רש רמאנ םא ףאו
 רהא הנש 'הס ךרעל רתיב ןברוח .רחא
 'בנ ןבכ ןברוחה תעשב כ"ג היה ,ןברוחה

 דע. רודה לודג רבכ היה וא םגו הנש
 רשא םעה הז א"רל עשוהי 'ר רמאש
 המ כ"א וב םחלהו אנ אצ וב תפאמ
 אתלכמבו -תוחמשב אבומש המ אישוק
 תאב ג"הכ י"רו גב"שר גרהנשכ ורמאש
 םוש ע"ר חקל אל ם"לבו + ע"רל עומשה
 ןברוחה םדיק םיאמורה תמחלמב קלח
 ןכלו ,קרב ינב ריעב הרות  ץיברה ךאו
 וידימלתל רמא םתרימפמ העומשה תאבשכ
 :רורב הזו .תוינערופל םכמצע וניקתה

 : אי ז"עב זמורמ הירזכאה ותתימו

 םדא ןיאיבמ הנש םיעבשל תחא ורמאש
 לש ולפיקרק ושארב ול ןיחינמו -- םלש
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 ךותמו היה תוכלמ יגורהמו ג'הב) לאעמשי 'ר
 וינפ רוע וטישפהו -- רסיק תב בלב  םנכנ יפי

 ורמא ,גכק ןילוחבו ,(י"שר ,ןומסרפאב והוטנחו

 שארב חנומ לאעמשי 'ר לש ולפקרק
 'ר האורה ורסא 50  תוכרבו  ,םופלב
 ןמ גאדי םולחב עשילא ןב לאעמשי
 רוע וטישפהו פוכלמ יגורהמ היהש) תונערופה

 לאעמשי 'ר הז ןיאו | .(י'שר ,וייחב ותפקרק
 הז" לש הדבני היה יאוהש "רד ריבס
 .ראבנ רשאכו

 ותבו ונבב השעמ רפוסי ,חנ ןיטינבו
 'בל ובשנש עשילא ןב לאעמשי 'ר לש
 םינהכ ןב ןהכ ינא רמוא הז --- םינודא
 עשילא ףאש ןיאור ונא הזמו ,'וכו םילודג
 םינהכ בק רמא" ןכלו " נ"הכ היה" לבש
 ,"םילודג

 ,תולכיה יקרפ רפס סחייתנ וולאו

 .עשילא ןב (פפפ) לאעמשי 'ר
 .(ןיתינתמד אנת)

 לאעמשי 'ר דכנ היהש רמול דואמ בורק
 'רש וניצמ יכ = ,גרהנה ג"הכ עשילא ןב
 ,ממ ןילוח שרופמכ ןהכ היה לאעמשי
 'ר . םתסו ,אנהב עייסמ אנהב . לאעמשי
 תבש שרופטכ עשילא ןב אוה .לאעמשי
 ארקא ינא עשילא ןב לאעמשי ר"א : בי
 רמא ,תוטהל שקבו ארק א"פ ,הטא אלו
 לע .בתכו - םומבח .,גרבה ו.,םילהת מפ
 הנבישבל -- א"ב לאעמשי | ינא וסקנפ
 השעמהו | ,הנימש תאטח איבא שרקמה
 ימלשוריבו ,א"פר םש אתפסותב אבומ הזה
 .לאעמשי 'ר םתס םשו ג"ה א"פ םש

 רמול לאעמשי 'ר לש וכרד היה ןבו
 ,כ .הגינחכ . םימבה רבה ו םיסממ | מפ
 ,ב"ה ג"פ םש ימלשוריבו

 כ"ג שמיש הארנה יפכ עשילא ויבא
 רמאש א"פ הלח אתפסות חכומדכ ג"הבב
 ץיצו אבא וב שבלש שובל לאעמשי 'ר
 ,ויניע ןיב ןתנש

 ןיטיגכ ימורל הבשנ ןמק רענ היהשכו
 קונית ל"א ימורב זא היה עשוהי 'רש ,חנ

 דחא
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 =  םיניע הפי  ןיריפאה .תיבב שי רחא
 (קוספה) רמאו ס"אהב חתפ לע דמעו ךלה
 קוניתה הנע -- בקעי הסישמל ןתנ ומ
 (עשוהי 'ר) רמא --ול ונאטח וז 'ה אלה
 ,לארשיב הארוה הרומש וב | ינחטבומ
 לכב ונדפאש דע ןאכמ וז יניאש הרובעה
 'ר ונמו -- ואדפו וילע ןיקסופש ןוממ
 אבומ השעמהו ,עשילא ןב לאעמשי
 השעמ םשו ר"הס ג"פ תוירוה ימלשוריב
 קית ה לע ררמא המורל תלעש ' "סב
 וארפו -- ןולקב דמוע אוהו -- ימלשורו
 ,י"אל וחלשו

 לבקש * .הנוצמש המ \..דבלמ ,ויתובר
 תא שמישש וניצמ ,: טמ ןילוחכ ויתובאמ
 .,וכ תועובש שרופמכ הנקה ןב אינוחנ''ר

 עירזת ארפסכ  רזעילא 'רמ לבק ןכו
 ,יבר] רזעילא 'רל לאעמשי 'ר ל"א גי"פ
 ל"א -- רמוא התא ירה [י"תכב אוה ןכ
 .התא םירה רקוע ,לאעמשי א"ר

 ה"הס ז"פ םיחספכ עשוהי 'רמ לבק ןכו <
 הדוהי ר"א ה"מ ב"פ ז"עבו ,ומשב רמאש
 ויהשכ עשוהי 'רל .לאעמשי 'ר לאש
 תוניבג ורסא המ ינפמ ךררב ןיכלהמ
 לאעמשי 'ר ליחתה רשאכו -- םו"כע
 לאעמשי ל"או א"דל ואישה ותושקהל
 ,'וכו יחא

 'ר ךלהש השעמ ד"מ ו"פ םיאלכ ןכו
 והארהו זיזע רפכל לאעמשי 'ר לצא עשוהו
 םא ולאשו הנאת תצקמ לע הלדומ ןפג
 .5 תורוכבו וכו ערו - איבהל .רתומ .אוה
 לאעמשי ול ורמאו ואצ עשוהי 'ר ל"א
 .תיעמ

 ינחטבומ וילע רמאש עשוהי 'ר תאובנו
 יכ ,המייקתנ לארשיב הארוה הרומש וב
 זא הנמתנש עשוהי 'רו ג"ר תקולחמב
 לאעטשו ה א ,היה | תח  בכ .ץב"אר
 ותוא ובשח אלש ףאו רודה לודג רבכ
 'ר לע ובשח רשאכ אישנל ותונמל וצרש
 ןהכו הרותב לודג היהש ףא ע"רו עשוהי
 םימי לוע רוע" זא היה" לבא * ,ג"הכ ןב

 .לאעמשי 'רו |

 עשילא ןב לאעמשי 'ר

 לבא ,עב"ארכ רישע היה אלש רשפאו
 םהמע לודג קלח חקלש םש ותוא וניצמ
 םויב וב ג"מ ר"פ םידי שרופמכ םויב וב
 המ באומו ןומע ורמא (עב"אר תא ונימש)
 ינע רשעמ ןופרט 'ר רזג תיעיבשב ןה
 ,לאעמשי 'ר ל"א ש"עמ עב"אר רזגו
 דמלל היאר איבהל ךילע הירזע ןב רזעלא
 לאעמשי עב"אר ל"א -- רימחמ התאש
 0 ארק ,אי תוכרב ןכו .,'וכו יחא
 ,יחא לאעמשי

 ומ יככ הירבה ויה הנבי ימכח ןכו

 ובישחה ט"רו ,יעדומה א"רו ילילגה י"רו
 ה לש כ רתמשכ :הכ ק"ומב דואמ
 ט"ר ומחנל םינקו 'ד וסנכנ לאעמשי
 ב ל"א | ,ע"רו עב"ארו  גה"ירו
 סנכי לא ,תודגאב יקבו אוה לודג םכחש
 ,וע אמויבו ,וריבח ירבד ךותל םכמ םדא
 ןיבשוי םינקוו לאעמשי 'רו ט"ר ויה רבכו
 בשוי יעדומה א"ר היהו ןמה 'פב ןיקסועו
 'ר ריהש השעמ ,הפ םשו ,'וכו ןהיניב
 ךרדב = ןיכלהמ עב"ארו ע"רו לאעמשו
 עב"אר לש ונב לאעמשי 'רו רדסה יולו
 ל"א :אנ ןירדהנסבו ,ןהירחא ןיכלהמ ויה
 ר"א : הע אמויבו  ,יחא לאעמשי | ,ע"ר
 ! אביקע ,אביקעל ורמאו ואצ לאעמשי
 < התא -- א"רל לאש ,בי הגיגחבו ,תיעמ
 ,'וכו םוחנ תא תשמשש

 ירונ ןב ןנחוי 'ר םע קלוחש וניצמ ןכו
 םיב- םכ ןב םע קלוחו ',.דפ ןיררהנסכ
 ינידב קופסעיש הצורה רמאו ח"מ י"פ

 ,םננ ןב ןועמש תא שמשי תונוממ
 יסוי אבא ןיקלוח :כ הטיס וניצמ ןכו

 םורד רפכ שיא קחצי ןב א"ר ןנח ןב
 ל ריס 'ב"פ תוידעפו

 םרכב םימכח ינפל לאעמשי ר"א םירבד
 ,הנביב

 .הנשמב ויתוכלה
 םיעבש ךרעל הנשמב רכזנ לאעמשי 'ר

 ללכ רכזנ אל תותכסמה ולאבו  ,םימעפ
 ,תינעת ,ה"ר ,הציב ,םירוכב ,הלרע ,ש"עמ

 הליגמ



 עשילא ןב לאעמשי 'ר

 ,ןומיג .,הטוס .,תומבי .. ,הנינמ | תמומ
 ,םיחבז = ,תוירוה  ,מ"ב | ,ק"ב  ,ןישוחיק
 ,ןירישכמ | ,םינק ,תורמ ,דימת ,הרומת
 ,א"פ ךא רכזנ .תומוקמ .המבבו "במ

 ,ע"ר .אוה ותוקלחמ לעב "בור פ"ע
 ץוח ע"ר םדוק רימה לאקמשי ירו
 תועובש ,ר"מ ו"פ ב"ב נ"מ ן תברמ

 ג"פ תולהא ,ד"מ ב"פ תותירכ ,ה"מ ב"פ
 ,םדוק ע"ר רכזנש ה"מ

 פ"אפ ע"ר םע קלוח תומוקמה ולאבו
 ,א"מ .ג"פ ..תוכרב = תג" "פוש
 םירבד 'ג ו"מ ב"פ תוידעבו ,ז"פר תואוקמ
 .ע"ר ול הדוה אלו לאעמשי ר"א

 ,ט"'מ ח"פ םיעגנ עב"אר םע תקולחמ
 מ רי

 תומורת ע"רו ןופרמ 'ר םע תקולחמ
 .ר"מ 3"פ- הפוס (תימ רפ

 לאעמשי 'ר רכזנ .בי"מ  \"פ 1 הנכה
 .ע"רו א"ר כ"חאו

 .וירמאמ ירמואו םילודנה וידימלת
 :ו ץימיגכ (הדוהו 'ר בא) רזעלא 'ר

 ינב קותש ל"א לאעמשי 'רו ,יבר וארקש
 ..אמ תורוכב ומשב רמאו ,קותש

 ומשב רמאו ודימלת ינמחנ רב אייח 'ר
 : חט תוברבב

 ,.מי תוכמ ,:רנ ק"בכ רשמה םוה
 ,: פ םיחבז

 םיאלככ ומשב יתרפא ףטוחה ןב יסוי 'ר
 מג

 'רמ לבקו קהבומה ודימלת היה מ"ר
 לב"יראש | ,גי ןיבוריעב ארמג לאעמשי
 לאעמשי 'ר םושמ אצומ התאש מ"כ
 אלא וניא ע"ר ינפל רחא דימלת רמא
 '4 לצא יתייהשכ מ"רא אינתד - מ"ר
 ינב -- ךתכאלמ המ ינב ל"א --- לאעמשי
 ומשב רמאו ,'וכו ךתכאלמב ריהז יוה
 .: זפ םיחספכ

 ,אמוי ףוס ומשב שרח ןב איתמ 'ר =
 .: ופ םיחספכ ומשב ןתנ 'ר
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 תובותבכ .ומשמ ההוהנ .ןב וע מש ב

 3 גע

 הישאי 'ר םידימלת ינש דוע ול ויה ןכו
 ויחו ...,י זג ;תוחנמ . .שרופמב ןח ה
 .םכרעב ראובמכ םינורחאה וידימלתמ

 יסוי 'רב .לאעמשי 'ר | דוע הכו .ןכו
 יתיאר ינא .רמאש ,דק תומביכ ותוארל
 קומב ץלחש עשילא ןב לאעמשי 'ר תא

 פו |

 (תדפ ןב) רזעלא 'ר וניצמש המ לבא
 ומשב הירּז 'רו ,: םכ ק"בכ ומשמ רמא

 לאומש , חמא ..הרוהו + בלו בל, םיהלנכ
 ומשמ ...:ןנחוי- 'רו.  ,::ק ..תומבוכ ומשמ

 ורמאו :ג אמוי ,,ם הניגח ,.טע םיחספכ
 ונממ ולבקש הנוכה ןיא ובר היהש םש
 ,לאעמשי 'ר תוכלה םדיב היהש ךא
 יכלוהמ יתעמש ןנחוי ר"א .,חכ ב"בו
 ,לאעמשי 'ר אשוא יבלוה ןאמ --- אשוא
 ותואב היה אוהש והל ירימג יכה י"שריפו
 הזמ לודג לופלפ איבמ ר"הסבו | ,ןמזה
 'רב לאעמשי 'ר ןמזב היה לאעמשי 'רש
 היה ןנחוי 'ר ןכו יבר ןמזב היהש יסוי
 רמאש המ י"שרפמ ןיבהו ,יבר ןמזב כ"ג
 .ןנחוי 'ר לע יאק ןמז ותואב היה אוהש
 לע .המול .רברב שי .תורז..המב ,הליממבו
 לוכי ךיא יבר ימי ףוסב דלונש ןנחוי
 היה אל ם"לבש לאעמשי 'ר תא תוארל
 שיגרה אלו ,גב"שר ןמוב | םייחב דוע
 'ר לע יאק והל ירימג יכה שריפ י"שרש
 רמאש המו ,ןנחוי 'ר לע אלו לאעמשי
 הנוכה אשוא יכלוהמ יתעמש ןנחוי 'ר
 .םמשמ עמשש ס"לב

 םוש לאעמשי 'ר חקל אל הארנה יפכו
 תורצהש הארשכו רתיב תרירמב קלח
 אשואל הנבימ ול ךלה תורבגתמו תוכלוה
 אשוא יכלוה ןאמ :חכ ב"ב ורמאש הזו
 ורמאש :ו ןימיגמ עמשמ ןכו ,לאעמשי 'ר
 לאעמשי 'ר ינפל טג איבהש דחאב השעמ
 ,'וכו רפכ אלהו ,יבר יאעלא 'ר ל"א --
 שרופמכ אשואמ היה יאעלא 'רש עודיו

 ר"שהש
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 אשואל םלוכ וצבקתהשב ב"פ ר"שהש
 היהש (יאעלא 'רב) הדוהי 'רל דובכ וקלה
 ,ריע ב

 םג 'תוריזגה .ורבגתהשב "ב"חא לבא
 לכש ורזגש ,רי ןירדהנס שרופמכ אשואב
 בב"יר ךמסשכו ,גרהי ךמסנה לכו ךמוסה
 ,והונרה םערפשל אשוא ןיבל וידימלת תא
 לאעמשי 'רך ול ךלה הארנה יפכ וא
 המשפתה אל םשש םודא לובגל ךומס
 ה"פ תובותכ יסוי'ר רמאש הזו כ"כ הריזגה
 לאעמשי 'ר אלא םירועש הל קספ אל ח"מ
 הבישי רסי םשו ,םודאל ךומס היהש
 'ר יבד אנת םשב ילבבב תארקנה הלודג
 ,אנת לאעמשי 'ר יבד וא לאעמשי
 הארנה יפכ אוהה ןמזב וידימלת יריחבמו
 ,ןתנוי 'רו לבבמ אבש הישאי 'ר היה
 רחוימ ראותו ןויבצ ול היה ושרדמ תיבו
 יזמר ןבללו \ ררבל םנייעמ לכ ומש יכ
 רפס תא ושריפ םגו הרותה ןמ הנשמה
 אתלכמ םשב םויהכ ונידיב ראשנה תומש
 הרותהש תודמ 'גיה פ"ע לאעמשי 'רד
 ,םהילע ומש ארקנש ןהב תשרדנ

 מ"כש רמאל ונשפנב רקש השענ אלו
 ,אנת רנר בד" וא ד"ר "יבד"אנת  אצמנש

 כ"אש ,לאעמשי 'ר אנתה יפמ ואצי םלוכ
 אינת ורמא אלו ןושלה וניש המ  ינפמ
 רמול רשפא יא ןכו ,רמוא לאעמשי 'ר
 '4 יבד אנת לכש ימלשוריה אובמ תערכ
 ןדוי 'ר יבא לאעמשי 'רמ אוה לאעמשי
 המ - ונילע ונמאנ אלה ,י"אב ארומא
 לאעמשי 'ר םתסמ ,גכ הליגמ .ישקמש
 ליחתמ ,הכ ריזנבו ,לאעמשי 'ר יבד אנתא
 לאעמשי. 'ר ירבד םייסמו י"ר יבד אנה
 יה יבדיינת ג הטוסבו החמוש ע"ר

 ,א"ער לאעמשי 'ר ירבד -- אינתד

 לאעמשי 'ר תקולחמ :זל ןישודיקבו
 ר יבד אנה יאה "בא רפא "עו ע"רו

 הב ב בו .,י"ר יבד אותו ךדיפמ ..קיפמ
 יבד אנתד רבס לאעמשי 'ר ףאו ורמא
 ינתהו לאעמשי 'ר רבסו ,בנ םיחבזו ,י"ר

 עשילא ןב לאעמשי 'ר

 :נג םיחבז ,.טנ אמויבו ,לאעמשי 'ר יבד
 הנוכהו יאחוי ןב ש"רב י"ר יבד אנת + טיק
 אתיירב ודמל יב"שר לש ושרדמ תיבבש
 .לאעמשי 'רד

 תוחדל רתוהו יד תומוקמה ולא לכו
 ומכ תמאה ךאו ימלשוריה אובמ תעד
 ושרדמ תיב דסי לאעמשי 'רש ונרמאש
 ,ותטיש פ"ע ודמל וידימלת לכו הלודגה
 ןכלו ,י"ר תיב ומכ אוה י"ר יב ןושלהו
 יר"בד ינתר ורמאש : הל ןירדהנס וניצמ
 'רל יא -- יסוי 'רל יא --. ורעבת אל
 בר יבד יאנה תקולחמ ,ופ ןילוחבו ,ןתנ

| 

 "רבה. אנת" םע

 רפסה םע רמאי 147 רצ הנשמה יכררבו
 ידימלת) ןתנוי 'רו הישאי 'ר הנהו, ,ל"זו

 הנשמב םהירבד ואב אל (לאעמשי 'רד,
 ו ו םרוהי ירו מ"ר .ןמובכ ויהש פא,

 הנשמב רכזנ אל לאעמשי 'ר יבד אנתה,,
 ןינעה הו רשפ אצמלו -- אתפסותבו,
 יברש ןעי -- הנשמב ורכזנ אל עודמ)
 אירבטבו םירעש תיבב היה הנשמה רדסמ,,
 ירבר ולצא םיעיגמ ויה אלו י"א ןופצב,,
 ךיראהש ש"ע ,"םורדב ובשי רשא םימכחה,,
 | ,הזב

 ורכזנ אל המ ינפמ ותישיק הנהו
 ותומכש םכח לע אלפל ,הנשמב םהירבד
 רעב בד ירבד לע, .תושקהל ול היה
 םימעפ תואמ המכ וניצמ יבר ירברש
 ,ירפסו ארפסבו תותפסותבו תותיירבב
 ,תודחא םימעפ ךא הנשמב רכזנ כ"פעאו

 ובתכנ אל המל תושקהל לוכי היה וא
 עודי הז לבא ,הנשמב םיארומאה ירבד
 | ך בח אנת .ירבר לבש בר .יב רב לכל
 וידימלת יפמ וא ויפמ ואצי םא היהי
 רואיבו שוריפ קרו ךא המה ותטיש פ"ע
 הרוסמ התיה רשא הנשמה תובלה לע
 כר | ךרעכ ונכראה רבפ."רשאכו םהל
 אל יברש ןעי םעטה רמאיש המ לבא
 תועמ העט הוב ,י"רבד אנתה ירבד עדי
 המורדו הנופצש המר אוהו ,הליחמב לודג

 לש
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 ברעממ חרזמ קוחרכ ז"מז םיקוחר י"א לש
 הנידמ איה הדוהי ץרא לכש ערי אל יכו
 ומצעב יברש שרופמ אלה דועו + הנטק
 הדנ שרופמב םוררב םימעפ המכ היה
 םוקמה היה דולש עוריו) דולב יבר הרוה : זמ

 אתפספותבו ,(אוהה רודב הברה הרות האצי םשמש

 לאעמשי 'רו יברב השעמ ח"יפ תולהא
 לש ותונחב ותבשש רפקה א"רו י"רב
 ,םהינפל יב"פר היהו דולב (יזפ וא) יתוכ
 שב"ארמ ותרות לבק יברש לכל עודי םגו
 םשב ןיארקנ ויה םלוכש הדוהי 'רו ש"רו
 ,: בס תומביכ םורד ימנח

 היה ארפק רב לודנה ודימלת בו
 וריכח :אייח 'ר ןכו.  ,דולב  רבשנמ רקע
 לכ םעו .ב"ה ב"פ הדנב םש היה .בוהאה
 תרות לכמ יבר עדי אלש רמאיו אבי הז
 ,םורד ימכח

 ורכזנ אל ןכלש וכרד הרוי תמאה ןכלו
 אנתר שדוקה תכאלמ לכש ןעי הנשמב
 אתלכמהו ,הנשמה שרפל ךא אוה י"רבד
 הניא כ"א ,הכלההל הרותב םיזמר אצמל
 רואב ומכ ךא המהו הנשמהל | הבייש
 ,פ"עבש הרותו בתכבש הרותל שוריפו
 ,רורב הזו

 הלגי ,גק רצ י"א אשמ לעב םכחהו
 רשא תוכלהה,, רמאיו ךשוח ינמ תוקומע
 רשא ןה אלה דמ"בב לאעמשי 'ר הרוה,
 תרסמ איה ,םינהכה ויתובאמ לבק,
 ברקב הרמתשה רשא התנכתמב םיקורצה,
 תוכלמה תיבמ םיאצויה םינהכה תדע,
 תיבב הישותל ושקביו סודרוה ימיבו
 ,"שרדמה,,

 'ף, .רמאי 4 הרעהב ל רצ" םש מו
 תעמשממ תוטנל בהא אל רשא לאעמשי,
 תובר םימעפ תובורק ויתושרדו תולמה,,
 הטנ ןהכ היה רשאב םיקודצה תוערל,
 בותכה תא םושל רחביו וכרדמ םעפה,
 דחא הז לאעמשי 'ר ינת, לשמ ךרד הזה,
 לשמב הרותב רמאנש תוארקמ 'גמ,
 םירבדה = ,ד"ה ד"פ \ תובותכ ""הםלשוהמ
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 יכ לאעמשי 'ר לע םה םג ודיעי הלאה,
 "ללכב הדותה ירבד רואיבב וכרד הז אל,
 לבש

 תמא לש בוטרוק ףא יתאצמ ול הנהו
 לע תולעהל לבא | ,יתשרחה וירבד לכב
 ןיאו ,לכוא אל שרחה טלחומ רקש בתכה
 תאו לאעמשי 'ר תא ליצהל ןיכירצ ונא
 לדוג תא ראתל ונל רתומל ךא יכ ודובכ
 יתכראה רבכ רשאכו  ,וניתובר תשורק
 ןעי יקודצל והומשש בקעי ןב א"ר ךרעב
 תא ושרפו קוספה שוריפ רמאש ןעי המ
 'ר .לע .קלוחו ןבתככ  םירבד הלמשה
 הרותב .הרמאנש רמאש המ לאעמשי
 ועטג,ימ"ה ר"פ- -תובותככ -.לשמ =..ךררב
 ותנובש שרופמ ורמאש המ וירבד טשפב
 ןועטיו לועביו סונכיש דע בייח וניאש
 לאעמשי 'ר ירבדל אבשכו ,םילותב תונעט
 ולופלפב אצמ םיקודצה ירבד ךפיה רמאש
 ןאכ ךאו םיקודצה תרותל הטונ אוה םגש
 ורמאי רשאכ שממ המהו ,םהירבדמ הטנ
 לבא .,ןקזה יאמש ירימלת המהש םיארקה
 תרותמ רפס הזה םכחה אצמ | ןכיה
 הרות םוש םהל היה םאה ! םיקודצה
 ימיבש ומצעב ערי אל םאהו + פ"עבש
 ללכ םיקודצה לוק עמשנ אל  םודרוה
 םישורפה תרות תא אנש רשאכו ללכו
 ןעי הערל םהב 'עגנ ' אל ב"פעא לבש
 םיקודצה תא לבא ,יאמשו ללה ינפ אשנש
 לכ תא םדימ איצוהו המרח דע ףדר
 ידכנ יבהואמ ויה המהש ןעי  תורשמה
 רחא םוקמב ונראב רשאכו םיאנומשחה
 ,תוכיראב

 שרופמש המ םנחה עדי אל .םאהו
 אתרזג רפס ךאש ר"פ התינעת תליגמב
 ןועמש ימיב לטבתנ רבכו ,םיקודצהל היה
 .ןיררהנסה ןמ ותמכחב םחירבהש חטש ןב
 םיקורצה ילבהמ טעמ | רייתשנ אל םאו
 ס"שב ןהמ טעמו תינעת תליגמה ךותב
 אוהו ,םהמ ללכו ללכ ןיעדוי  ונייה אל
 המלש הרות ונל איבהו איבנ ומכ אב

 ןהלש
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 אלקשה לכש רמאי אל המלו +ןהלש
 וא ורמאש המ וניתובר ירבדמ אירטו
 םאהו + םיקודצה תרות אוה המודבו וניא
 ? םהמ שרי לאעמשי 'רד תודמ ג"יה םג

 ,לכ ןיעל .ותועט תא תוארהל ידכו
 לכו י"רבד ינת ירמאמ לכ תא איבנ
 פ"שה לכב םירכזנה אנת י"ר יבד ירמאמ
 םוש רחא םוקמב ףא אצמי םאה הארנו
 היה אלש המ םיקודצה תרות לע זמר
 ,ארבנ אלו

 ,לאעמשי 'ר יבד אנת
 'וכו םויב הריבע רבעש ח"ת תיאר םא

 ,,טי תוכרב
 םידיתע ךרברכ -- ךירבדכ יתחלפ

 ,.בל םש ,רמול עה"וא
 אפורל תושר הרות הנתנ -- אפרי אפרו

 ..ם םש ,תואפרל
 ,הכישח םע ש"עב ןילפתב םדא אצוי

 רמאד ןויב ט"מ םש ורמאש המו) ,,בי תבש
 ךאי י"רפד 'אנת ..ירבדמ וניא הז 'ןכו ה"רב/ הבר
 י"רד אנתה לבא רמואה ש"ע ארמנה ירדפממ אוה

 ג"ימ דחא אוהו ץיצמ חו"ק קוספה ךא שרוד

 .(י"רד תודמ

 ךל טרפו םתס םידגב ורמאנו ליאוה
 םש 'וכו םיתשפו רמצ ןהמ רחאב בותכה
 ןמ אציו ללכב היהש רבד לכ הדמה איה) ,וכ
 ,(אצי ולוכ ללכה לע דמלל -- ללכה

 לש רוכב ןיטמוח בק םדא ברעמ
 רמאמה ג"פ מ"ב אתפסותבו) ,,אל םש ,האובת
 ,(רמואה םש ילב

 םש ,תבש ברע ןיעקות תועיקת שש
 הל

 רודה ותואבש לארשי וכרצוה המ ינפמ
 דוקפי 'פ סחנפ ירפסבו) .דס םש ,'וכו הרפכ
 ,(רמואה םש ילב רמאמה

 ,'וכו הז שיטפ המ עלס ץצופי שיטפכו
 ,: חפ םש

 ,: חצ םש ,'וכו השאל המוד ןכשמ המל
 ,:וק םש ,'וכו רורד רופצ תארקנ המל
 תא טשפו קוספה שרוד) א"ד הרות הדמל

 ברל הרידק ןהב לשיבש םידגב (וידגב
 .,דיק םש ,'ובו

 רפוש תעיקת אצי הכאלמ השעת אל
 ,הכאלמ הניאו המכח איהש תפה תידרו
 ,: זיק םש

 : אוה לנלג -- הוה רבדה | ללגב יכ

 ,: אנק םש ,םלועב רזוחש
 לש החתפ וז -- ןויצב ול רוא רשא

 ? םיקודצה תעד הז םנו) מי ןיבוריע םנהיגנ
 .(שנועו רבשב ללב ונימאה אלש

 וז הביש איה וז י"ר יבד אנה רמאמה
 ,: ב אמוי ,,אנ ןיבוריע אבומה האיב איה
 תוירוה ,: גי תוכמ . ,,ה ריזנ ,:זי תומבי
 ,יהפ ןילוח ,,בל תורוכב ,:המ תוחנמ ,: ח
 | ו"פביההרנ

 ,.ג םיחספ היקנ ןושלב םדא רפסי םלועל
 ,,ה םש ,ןושאר 'גל וכז ןושאר 'ג רכשב
 רנה רואל ץמחה תא ןיקדוב 'די ליל

 ,:ז םש רבדל רכז רבדל היאר ןיאש פ"עא
 םש ,ץמח וילע לכאת אל ארק רמא

 ,(הנשמה שרפל יאְקְו) .,הל

 ןישנוע לכל שיאל השא בוהכה הושה
 א"פ ק"ב הנשמה לע יאקו) ,גמ םש ,הרוהבש
 ,(קזנה ללכב םישנהו ורמאש ב"מ

 יתיר ,ןודינ םלועה םיקרפ 'דב
 ,ןושאר ןושאר ריבעמ --- ןוע אשונ

 ,,זי םש
 הכוס ,תיש ארב אלא תישארב ת"א

 ..טמ
 דמה"בל והבשמ הז לוונמ ךב עגפ םא

 2 ב] םשי וכו יבותרד
 וללה ןייואר הב"קה רמא ומל תד שא

 / הב הציב לכו
 העשב וליפא -- םיקחשב אוה ריהב

 41 תינעת ,ןירוהב השענ עיקרש
 יומסה רבדב אלא היוצמ הכרבה ןיא

 ,:ח םש ,'וכו רמאנש ןיעה ןמ
 ןאכלו ןאכל עיצפמו היה ןנועמה םוי

 ,(הנשמה שרפל יאקו) : חכ אמוי

 יאקו) :בל םש  ,תוליבט שמחל ןינמ
 .(הנשמה שרפל

 אב
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 .: תל םש ,ול ןיחתופ אמטל אב
 רמאנש םדא לש ובל תמטמטמ הריבע

 ..טל םש ,'וכו
 יאכז אבי  תנתונ ןידה תדמ איה ךכ

 .(הנשמה שרפל יאקו) : גמ םש ,'וכו

 ,רה"של לע תרפכמ תרוטק המ לע
 ,,דמ םש

 םש ,'וכו ןיעילתמ ויה מ"עב םינהב 'ב
 .(ב"מ ו"פ םילקשד הנשמה לע יאקו) ,רנ

 תורישו םילכ 'ב -- תרשה ילכ לכ תא
 .,חנ םש ,תחא

 ,'וכו אזוע השעמ לע רפכמש לזאוע
 ,זכ םש

 ןובער יונע ןלהל המ -- יונע ןאכ רמאנ
 .(הנשמה לע יאקו) :דע םש "וכו

 ,אטוי ףוס ,'וכו ירק האורה
 ,השש פכה"ויב ,'ה ט"ויב

 ;;35  הלונמ
 ,תיתוכה לע אבה לארשיב

 .(הנשמה לע יאקו)

 ג בי .הגינח ירבו: דוב לטל לש
 -- םיתשפו רמצ אנמחר בתכד אמעט

 ,: ד תומבי ,םיתשפו רמצ םידגב לכ

 הכורצש הבית לכש) המילא םילא ןוגכ
 ,(הפוסב 'ה בותכה הל ליטה התלחתב ד"מל

 ,'ז תבשב

 ,הכ םש

 יש
 רוהמו אממ וליפא -- ונלכאת ךירעשב

 .: גע םש ,'וכו
 ,רברמ בותכה תויאר יתש .לעב נוב

 .: דע םש.
 םש . ,'וכו ל"ת המ -- תנמלא

 ,,זפ
 הניאו .החלשמש ימ  ותיבמ החלשו

 .(הנשמה לע יאקו) + גיק םש ,תרזוח

 ןיאש פ"עא -- ןיבתוכ הנכסה תעשב
 ..בכק םש ,ןיריכמ

 םאש -- השק הלוכ ןזוא המ  ינפמ
 ,'וכו = ןוגה רניאש "רבד  םדא קמשו

 ,: ה תובותכ
 עורפב ואצי אלש לארשי תונבל הרהזא

299 

 .(הנשמה שרפל יאקו) .בע םש ,'וכו שאר

 רמאנש הכשלה תמורתמ ןיאב תרש ילכ
 ,: וק םש ,'וכו

 םתרומתבו םישדק ידלוב --- ךישדק קר
 .,הכריזנ \ ,רברמי בותה

 'וכו ויסכנמ זזוגה לכ -- וזוגנ ןכו יאמ
 . .ןימיג

 ףא אלא ןישורג םושל בתכנש הז אל
 .(הנשמה לע יאקו) : דכ םש ,'וכו

 תינענכ החפשב -- השפוח אל יכ
 ,: גמ םש ,'וכו ירבע דבעל תסרואמה

 ,:טנ םש ,השודקבש רבד לכל ותשדקו
 ,,ופ םש ,'וכו ןיבתוב הנכסה תעשב
 אמיא םו"כעל רמוכ השענו ליאוה

 ,הבו"' .ללת , .לפונה | רחאי  ןבא \ \חריל
 ,: ב ןישודיק

 ירפסבו) : זכ םש ,'וכו הטוש המו חו"ק
 ,(רמואה םש ילב אשנ \

 ,'וכו זוריז אלא וניא וצ רמאנש מ"כ
 .,טכ םש

 הפצמו הב"קה בשוי הנש םירשע דע
 ,; םכ םש ,'וכו השא אשי יתמ

 םתס הרותב תואיב ורמאנו ליאוה
 :זל םש ,'וכו ןהמ דחאב בותכה ךל טרפו
 .(תודמ 'גימ תחא הז)

 נ .םש וכו רפכמו "'ףישכמ ' רמאב
 .(תשרדנ הרותהש תודמהמ הזו)

 הליכא רוסיא רחא פ"ג ידג לשבת אל
 מנ םלש וכו

 כ"א אלא ותשאל אנקמ םדא ןיא
 המ ינפמ --- 'וכו רמאנש חור וב הסנכנ

 -- "וכו הטוסב רחא רע הרות הנימאה

 תינשינ אל תינשינו הרטאנש השרפ לכ

 .,ג הטוס ,הב שדחתנש רבדל אלא

 ההובג והרש ךותל םנכנש םדאל לשמ
 ..ה םש ,םקלמ אוה ההובנ

 עקבנ (םולשבא הלתנש) העש התואב

 ,:י םש ,ויתחתמ לואש
 ,; גי םש ,אנחיש אלמג םופל
 ימד אלד וליפא יטרפו יללכ שירד

 אללכ
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 .: דס ק"ב ,אמק אללבל ארתב אללב
 םירצממ לארשי הא יתילעה אלמלא

 : אס ם"ב רכז השירבר ליבשב אלא
 ,:רפ םש גל נפו יג רבשב
 ומויב םושמ וב שי -- םדא רכש דחא

 ,: איק םש ,ורכש ןתת
 ,'וכו רמאנש מ"כב הניבשהש ןינמ

 ..הכ \ב"ב

 ,'וכו רמאנש ויה תולוקש דחפלצ תונב
 ..בק םש

 ןירדהנס ,'וכו ל"ת המ שא ורעבת אל
 ,: הל

 ינפ ליבקהל אלא לארשי  וכז אלמלא
 ..במ םש ,ןייד שדח לכ םימשבש ןהיבא

 רבד אלא וניא התחשה רמאנש מ"כ
 ,,זנ םש ,הורע

 םש ,בא אלו (הרומו ררוס ןב יבג) ןב
 ,,טס

 ,'וכו עישומ שי אה הל עישומ ןיאו
 ..גע םש

 ותוכהל ויבאל חילש השענ ןבה ןיא לבל
 ,:הפ םש ,תיסממ ץוח וללקלו

 רבב תובמה הו הוב ה הבד ייכ
 םג םאה) ,מצ םש ,יניסמ השמל רמאנש
 .(? םיקודצה םידומ הזב

 אלא דודל עבש תב התיה היואר
 ,וזק םש ,הגפ הלכאש

 תק םש הכו הגו םתחבו םנ .לע .ףא
 ,הכוא .עופה ;ןמזב =יאב. הזוג ליאוה

 | ,,ם תועובש
 .,אי ז"ע ,ןיאושיק ןמש ארקנ המל
 םיקודצהש רבדב ורוה ורמא המ ינפמ

 .:ד תוירוה ,'וכו ןירוטפ וב ןידומ
 .:ל ןילוח ,ךשמו אלא םחשו ןיא
 ,חוליק םדל טרפ התשי םיללח םדו

 ,,ול םש
 הב"קה םפתש רמלמ --- היחה תאז

 בפ 'םש ,'וכו

 'וכו עדוי ומלועב טילש -- ריזחה תאו
 | ,,םנ םש

 עשילא ןב לאעמשי 'ר

 ,: אנ הדנו ,:וס םש ,רידאיו הרות לידגי
 ותראפת לומת אלש --- ךירחא ראפת אל

 ..אלק םש ,ונממ
 תישארמ םירוטפ השק םרמצש םישבכ

 .זלק םש ,'וכו רמאנש זגה

 הירל םנכנ .יגימש ליל
 בי .םיחכו

 יאקו) .דכ םש ,תשדקמ הפצרו ליאוה
 ,(הנשמה לע

 תכרפ רמאנ המ ינפמ
 ,: אמ םש ,'וכו

 ,.בנ םש ,'וכו אצמי םדב ראשנהו
 ,'וכו .םיערז המ עורו ערו לב לע

 ,,הק םש
 ,'וכו תוישרפ ברעל רמאת םהילאו

 ,זק םש
 ..םיק םש ,הליש וזו וז
 ביתכד -- השמל ןישק ויה םירבר ''ג

 ..מכ תוחנמ וכו
 ,.ע םש ,'וכו לכאת אל ארק רמא

 .(הנשמה לע יאקו)

 ,: טצ םש ,'וכו הבוח ךילע והי אל ה"ד
 | ,: גי הדנ ,דיב -- ףאנת אל
 ,'וכו ה"על המורת רסמש ןהכל לשמ

 ,:ל םש
 םש ,רוהמ דיבש המ רוהטב ארק רמא

 .(הנשמה לע יאקו) : הנ

 םפ וכו רנממ וכ רמאנש רבר ןינר

 : זע
 ודבעל רורד רופצ רסמש םדאל לשמ

 ּי ,: טצ םש ,'וכו

 רפסמה לכ
 ,: ומ ןיברע

 ןירוסי אלב םוי 'מ וילע ורבעש לכ
 זמ םש ,ומלוע לבק

 םש ,'וכו ןב םוקמב רחא אוהש לכ
 כ

 ,:\ תותירכ ,'ובו םרפ ףטנ ללכ םימס
 ץראל םנכת הליבשבש וז הוצמ השע

 ה תורובב

 ,רשעתהל

 רפב שדוקה

 ,תונוע לידגמ רה'של

 קר



 עשילא ןב לאעמשי 'ר

 ולא ךישדק קר

 .אנת לאעמשי 'ר יבד
 ,'וכו שיקמ הל היהי התדנ .בכשמב

 ..רפ תבש
 ..הק םש ,אלמ רכ למרכ
 .ו תינעת ,הישקב האובת אלממש שוקלמ
 .: ד אמוי ,'וכו ךותב ןאכ רמאנ
 שנע אל ןלהל המ -- יונע ןאכ רמאנ

 ,,אפ םש ,'וכו ליהזה ב"אא
 ילעב לכל .רורד ארקש --- תרחוסו רדו

 ..בי-.הלינמ. ,הרוחמ
 ק"ומ ,השורקבש רבד לבל ותשדקו

 ,ץיחכ
 ,: הס תומבי ,'וכו םולשה לודג
 ,: גל תובותכ ,חילשה תא תוברל וא
 ,חס םירדנ | ,'וכו ותשאל שיא ןיב

 .(הנשמה לע יאקו)
 ,:ונ ןימיג .,םימלאב -- םילאב ךומכ ימ
 תוכלה בתוכ התא יאו בתוכ התא הלא

 ₪ םש
 המחה תומי לש םירבד ול םירמוא

 .(הנשמה לע יאקו) :ע םש ,'וכו

 יאקו) .וכ ןישודיק ,הבישיב -- םתשריו
 | .(הנשמה לע

 ,'וכו הרשה פ"ע חלשיו ארק רמאד
 ,: זנ םש

 ,ןוממ אלא הניתנ ןיאו וב ןתני ןכ ק"א
 דפ קב

 ארקמ -- עלס ץצופי שיטפכו
 ..דל ןירדהנפ ,םימעט המכל אצוי

 םיצע ששוקמ ותוא םיאצומה
 ..אמ םש

 ,;:צ םש ,רבח ןרהא המ
 ,(מה"חת ןינעל) תיכוכז .ילכמ | חו"ק

 ,,אצ םש
 .:זמ תועובש ,ךלמב ךלמ רבע
 לש הפוג הרסתש רע הרס וב תונעל

 .(הנשמה לע יאקו) .ה תוכמ ,תודע
 ..מכ ןילוח ,טחסו אלא טחשו ת"א
 ..הס םש ,תיללב יללכ ולא

 די םש ,תורומתה

 דחא

 ה
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 לע: יאקו) :ומ םיחבז | ,חו"קב איתא

 זמ םש אוה ןכו .(הנשמה

 ..הפ םש ,הלש הצונכ התצונב
 יאקו) :נ תוחנמ ,תבשב וליפאו השעת

 .(הנשמה לע

 ,'וכו טרפ ןיקיקרו תולח ללכ תוצמ
 ,::חע םש

 אנת יב תוארהל "הו לבב"  ןתכראה
 שרפמש וא םינפוא ינש לע אוה יר"בד
 וא ,הרותב זמורמ הכלהה ןכיה ,הנשמה
 שרפמו םירקי םירבד הדגאב שרודש
 םירואבו םישוריפ ךא המה והלוכו ,ארקמה
 .הנשמב םגיצהל םיכייש םניא .כ"או

 שמהשהש םיאור ונא וירבד לכמו
 םיעוריה תודמ ג"יד .םיללכה תא יאדמל
 םירבזנ ןבו ,ב"ות שירב םפדנה ומש לע
 דמלו אצ -- בונגת אל ר"ת ,ופ ןירדהנס
 םשו ,ןהב תשרדנ הרותהש תודמ ג"ימ
 : וטק ןילוחבו .לאעמשי 'ר םש רכזנ אל
 תוהמ ג"ימ .דמלו אצ .ל"רל  ןנחוי הצל
 ורמא ג"ה א"פ האפ ימלשוריב ךאו ,'וכו
 שרד י"רד אחינ לאעמשי 'רד היתער לע
 רבהב .זודיל צג. ללכב .היהש "הבד לב
 :אוהש רמול העטת לב לבא ,'וכו שדחה
 רבכ וניצמ אלה יכ םתוא איצממה היה
 ללהל תודמ 'ז ,5 ןירדהנפ אתפסותב
 לבא ,השמ תרותב רבכ  םתוא וניצמו
 לע רמה"בב ועבקוה ןכל ןרדס אוהש ןעי
 ע"רו לאעמשי 'ר וארקנ םנחל אלו ,ומש
 א"הס א"פ .ה"רכ םלועה תובא םשב
 לאעמשי 'ר ורמא ,זפ ןיטיגבו ,ג"פר םילקשו
 .תנזוימ .תונח

 טרפב ומעל ותבחאו תורקיה ויתודמ
 ,ללבב םדאה לכלה

 ינא לארשי ינב רמא ב"פר םיעגנב
 ,ןתרפכ

 ןה םיכלמ ינב לארשי לכש רמאו
 ןיואר .לארשי לכ רמאש :גיק מ"בכ
 ,אלטצא ותואל

 ירדנש רחאב השעמ י"מ" מ"פ םירנבו

 תבמ



98 
= 

 לאעמשי 'ר תיבל הופינכהו .ותוחא תבמ
 -- ואל ל"א תרדנ וזל י"ר ל"א הופיו
 רמאו לאעמשי 'ר הכב העש | התואב
 תוינעהש אלא ןה תואנ לארשי תונב
 סנרפמ היהש םש אתפסותבו ,ןתלוונמ
 יפל ורמא םש ימלשוריבו  ,לארשי תונב
 ,המחלמל ןהילעב וכלהש

 לק יוה בי"מ נ"פ תובא רקיה ורמאמו
 לכ תא לבקמ יוהו תרוחשתל חונו שארל
 ה"מ ד"'פ םש רמאמה לבא) החמשב םראה
 לאעמשי 'רל ךייש אוה ךא הז לאעמשי 'רמ ונוא
 .(הקורב ןב י"ר לש ונב

 לע הריזג ןירזוג ןיא :וס ב"ב רמאו
 דומעל ןילוכי רובצה בור כ"אא רובצה
 ,הב

 עודיה ותטישמ םלועה ינינעב ותפקשה
 ל"ה המ ךנגד תפסאו .הל תוכרב רמאש
 -- הרותה רפס שומי אל רמאנש יפל
 ךנגד תפסאו ל"ת ןבתככ םירבד לוכי
 ,א"ד גהנמ ןהב גהנה

 המ לכש 'הב ןימאהל םדאה ךירצ ךאו
 ירפסכ ,םדאה לש ותבוטל אוה השועש
 יתבוטל רמוא טוידה לשמ רמואש חרק
 ,יתרפ לגר הרבשנ

 םיטפשמ אתלכמכ םימחר לעב אוה 'הו
 רמאש ימ לש וימחר הארו אב רמא י"פ
 ,'וכוי םלועה :היהו

 תובותככ םייקמ האנו שרוד האנ היהו
 הצר אל זגה תישאר ול ואיבהשב : הק
 סאומ ,דכ תוכמ ורמאש הזו | ,וניד ןודל
 ,עשילא ןב לאעמשי 'ר ןוגכ תוקשעמ עצבב

 רמא | ,ילא הז .'פ חלשב אתלכמבו
 ,הוצמב וינפל האנתה

 תילכתב אנש םינימהו םיקודצה תא ךאו
 ןב אמר ןב ולאשש :זכ ז"עב האנשה
 רפכ שיא בקעי אבו שחנ ושיבהש ותוחא
 ימלשוריכ שיאה ותוא םשב) ותואפרל אינכס

 רבוסש ףאו) לאעמשי 'ר וחינה אלו (םש
 ,גרהי לאו וילע רובעי ז"ע וליפאש לאעמשי 'ר
 ,(איסהרפב אל לבא העניצב מ"ה

 והמ ותוחא ןב ולאש :טצ תוחנמבו

 עשילא ןב לאעמשי 'ר

 ירש ףאו) וריהה אלו תינוי תמכח דומלל
 ,:זנ תוברבב ןוי ןושלב יקב היה ומצעב לאעמשי
 :זע ןירדהנס ,ג"מ א"פ הרפ ,ב"מ ג'פ םילקש
 " (דוחל תינוי תמכהו דוחל תינוי ןושל לבא

 יקודצהל רתפש ךיא רפוסי ,ונ תוכרבו
 ותמכח תא הארהו ויתומולח לכ תא
 ןימ תאלח המהש במיה םתוא עדויו
 ,ושונאה

 ,ויגבו ותחפשמ ויתובא

 ילעבמ לאעמשי ר"א .פ ק"ב וניצמ
 ינפמו אבא תיב ויה ןוילעה לילגבש םיתב
 יניד ןינדו ןישרוחב ןיעירמ ויהש וברח המ
 הנוכנה אסרגה םש ךא ,ידיחיב תונוממ
 היה לאעמשי 'ר יכ ירוזש ןועמש 'ר ל"צ
 ג"הכב ושמש ויתובא תובאו םילשורי רילי
 .ליעל שרופמכ

 א"פ האפ ימלשוריב וניצמ ומא תודוא
 א"פ תאבש ז"ה א"פ ןישודיק ,אי"ה
 םייקמ וניאש הנב לע הננואתהו דמה"בלו
 ,וניתובר לש םהינפ ומכרבתנ ,םא רובכ
 הרפסו הנוצר דגנ רבע המ לע ולאש
 שררמה תיבמ הנב לאעמשי 'ר אבישכ םהל
 םימה תותשלו וילגר ץוחרל איה הצור
 םימכחה ל"או ,ןכ תושעל הצור וניא אוהו
 ,הדובכ והז הנוצר אוהו ליאוה

 תאשנש תוחא ול היהש וניצמ ןכו
 םשב הרותב לודג ןב "ול הדליו אמדל
 לאעמשי 'ר לע דואמ ביבח היהש רזעלא
 [וכרב ניצמ ןכו ,ליעל אבומרכ "ודוד
 ויתומולח תא לאעמשי 'ר ול רתפש : ונ
 ,הבומל

 ק"ומכ םינב ינש ול ותמש וניצמ וינבמ
 םימכחה םהל ושעש םידפסהמו ,:חכ
 ונא .ע"רו עב"ארו | גה"ירו ט"ר םילודגה
 ,הרותב םילודג םידמחנ םינב ויהש ןיאור
 הציב ,ט"פ תומורת אתפסותב וניצמו

 אוה ם"לב לאעמשי 'ר ןב רזעילא 'ר ר"פ
 נב

 ותונקז תעל השא אשנ הארנה יפכו
 תפ ןירחא , חינהש .בנ הדנ וניצמ יכ

 הנטק



 טשוחי 'רב לאעמשי 'ר--ימא רב לאעמשי 'ר

 'ר לש ותבב השעמ םש ורמאש הנטק
 התאישהש) ןאמל רמה"בל תאבש לאעמשי
 התברו (י"שר ,המותי 'הגטק התיהשכ המא

 רמאש רבד ורמאו רמה"בב הלודג הייכב
 ? וערז וב לשכי קידצ ותוא

 א"פ תומביכ ןב ול היהש וניצמ ןכו
 הנאימ לאעמשי 'ר לש ותלכ ורמאש ב"ה
 ,הפיתכ לע הנבו

 תמשכ י"מ ט"פ םירדנ הרכזנ ותריטפ
 תואשונ לארשי תונב ויה לאעמשי 'ר
 'ר - לע לארשי = תונב \ תורמואו הניק
 היהש ליעל ונאבה רשאבו ,הניכב לאעמשי
 ,לארשי תונב םנרפמ

 ךמאי 133 רצ ב"הב ץערנו טפח
 םינושארה תוכלמ : יגורהמ היה אוהש
 רבכ ךא ,םיטפשמ אתלכממ היאר איבמו
 עשילא ןב י"ר ונקז היה הזש ונראב
 'ה :לבא | ,ןברוחה םדוק גרהנש :ג"הב
 ץראה לכ ךרדכ רטפנ הז לאעמשי
 'ר תמשכ ורמאש הנשמה ןושל תומשפכ
 .לאעמשו

 רשאכ םימי ךיראה אל הארנה יפכו
 ןטק רענ זא היה ןברוחה ימיבש ונראב
 אשואל וצבקההשכ רתיב ןברוח רחאלו
 תונשו םימכחה ןיב ולוק עמשנ אל רבכ
 ,הנש םיעבש ךרעל תויהל ןיבורק וייח

 .ימא רב לאש יש

 היעמש ףא רמאש ג-א"פ ר"קיו רבו

 .(השמ לש) ומש

 ,(אתיירבד אנת) ,רזעלא ןב לאעמשי 'ר
 ר"ת ,בל תבש ורמאמ ונממ ונל ראשנ

 םיתמ ה"ע םירבד ינש ןועב רמוא אב"יר
 לעו אנרא שדוקה ןוראל ןירוקש לע
 'ב םרוג .ס"קדבו)  ,םע . תיב ' תסנבה מ
 ט"פ תוכרב .ימלשוריבו | ,(רזעלא ןב ןועמש
 ץראה ןיא רמוא א"ב לאעמשי 'ר ב"הס
 ,ומוסיח יפל אלא התוש
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 רזעלא 'ר לש וגב לאעמשי 'ר
 .הירזע ןב

 לאעמשי 'ר ורמאש ,הפ אמוי רכזנ
 רדפה לולו " ךררב | ןיכלהמ ' יהו קבאד
 ןיכלהמ עב"אר לש ונב לאעמשי 'רו
 ,אשת שיר אתלכמב אוה ןכו ,םהירחא
 ,םדוקה ךרעד רזעלא ןב י"ר אוה ילואו

 .רפקה רזעלא 'ר לש ונב לאעמשי 'ר
 'ד לע ורמא הדטכ"פ נ"רה תובא רכזנ

 לצא שרח ןב איתמ 'ר ךלה הרפכ יקולח
 איקדולל רפקה .א"ה וב ,ילאעמשו \. ל
 אבומדכ ל"צו ס"מ .אוה לבא | ,ורקבל
 ,ו'ה א"פ תועובש ימלשוריב רמאמה
 ,שרח ןב איתמ 'ר ךרעב יתכראה רבכו

 .יביב רב לאעמשי 'ר
 ןבואה "רו שרו, יאוה היא" פ ר"י קיב

 '4 ל"צ תמאבו | ,אנינח 'ר םשב ורמא
 ,יביב רב .יסוי

 ,לאילמג ןב לאעמשי 'ר
 תיברב .ימלשורימ ר"הסב ,איבב 2

 ןכ עשוהי הרש רפסבש איבמו ,ב"ה ט"פ
 אל | ונלש ימלשוריב לבא | ,חפונה אוה
 ,הז םש אצמנ

 .דוריז ןב לאעמשי 'ר
 יב \ "יאני 'ר .ררמאשי ל זהב

 ןב לאעמשי 'ר היבגל לע .שלח לאעמשי
 יעבימ אקו יבהי ,היב ילוישל ןנברו דוריז
 רמא יכה דורי ןב י"ר ל"א -- והל
 ,אייח 'ר םושמ לב"שר

 ,היננח ןב לאעמשי
 ודימלת היהש די"פ ןתג 'רר תובא רב
 אוה לבא ,רבדמב  הגורע רארקו ב"ר
 ,לאנתנ ןב ןועמש 'ר ל"צו ס"מ

 .טשוהי "רב לאעמשי 'ר
 תומבי ימלשוריבו ,חהאי"פ ר"קיו רכזנ

 ר תיעמשו תיקלס אינתמ ר"א ו"הס ז"פ
 .'וכו עושיי ינב לאעמשי 'רו ןנחוו |

 !ר
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 .קדצוהי ןב לאעמשי 'ר
 איה.הא. ,ומשב ןנחוי [4,בכ מ"ב רכזנ

 אוה ןכו קרצוהי ןב ןועמש 'ר ל"צו ס"ט
 ,ס"קרבו ש"ארהב

 ןנחוי 'ר לש ונב לאעמשי 'ר
 .(ןתינתמד אנת) .הקורב ןב

 לע קלוח ב"מ י"פ ק"ב הנשמב רכזנ
 ,םימד | ןתונו ץצוק ףא רמואו ויבא
 בנוגה א"מ (ןיקנחנה) אי"פ ןירדהנסבו

 תובאבו ,ןירטופ םימכחו  בייחמ ונב תא
 ןיקיפפמ דמלל מ"ע רמולה רמוא ב"מ ר"פ
 וב יריב

 ב"ב וניצמדכ ויבאמ ותרות לבק אוה
 ,'וכו םימכחו אבא וקלחנ אל רמאש ,לק

 אתפסותכ ויבאמ תוישעמ רפסי ןבו
 [אבא] ךלהש השעמ רמא ז"5 תומורת
 ,םירעש  תיפל .ירונ ןב  י"ר לצא בב"יר
 ךופיהל אתיא ג"הס ח"פ םש ימלשוריבו
 תיבל אבא לצא נב"יר ךלהש השעמ
 ,ןיירש

 תומביכ הנבי ימכח יפמ לבקל הכזו
 םרכב םימכח יפמ יתעמש רמא :במ
 ,הנביב

 היה גב"שר | תואישנ תחת אשואבו
 'ר] דרי ורמאש ,בל ה"רב רודה .ילודגמ
 םש יימלשוריב .אוה ןכ ,לש ונב לאעמשו
 הקורב ןב ןנחוי 'ר [זעק רומא ארפסבו
 יחוג .ןב /ןגחוא /רכ: תשעה (גב"שר | ינפל

 הנוי רב לאעמשי 'ר--קדצוהי ןב לאעמשי 'ר

 ,הוכיב ןכ ןינהונ ויה אל | נב"שר ל"א
 לש ונב י"רו גב"שר ןיוש :מ ןיבוריעבו
 .עצמאב םויה תשודק רמואש בב"יר

 ' םיחספכ ןתנ 'ר םע קלוחש וניצמ ןכו
 ל"'צש ,טנ תוכרב ויתוכלה ורכזנ ןכו ,,רל
 ,וכ תבשבו ,ורמאמב םיקו ותירבב ןמאנ
 ןיקילדמ ןיא הקורב ןב לאעמשי ר"א
 לש ונב י"ר ל"צו ירפה ןמ אצויב אלא
 ןר טויהכזנש המו(ם"קר- תפרגכ בב"יר
 ,ס"קד תסרגכ ןועמש 'ר  ל"צ לאעמשי
 רמוא :זטק םשו ,ש"ר םע קלוח כ"א
 חספה ןיטישפמ תבשב תויהל לחש 'די
 רסוחמ ףא רמוא ,טנ םיחספו ,הזחה דע
 : ,'וכו םירופכ

 תועטב אתיא .אצ םשו) + דפ םש רכזנ ןכו
 ,:דל :ח ה"ר ,(לאעמשי 'ר ל"צו ןועמש 'ר

 עונה ותכלהו .:זל תובותכ ,:'דמ אמוי
 קלוחו קיזמ ימד ושפנ ןוידפ ןתנו ,זכ ק"ב
 ,,אנ ,אכ תוחנמו ,םימכח םע

 ףיס ארפסב םימעפ המכ רכזנ ןכו
 ,ערוצמ

 .הנוי *רב לאעמשי 'ר
 הלח שיר ימלשוריב אוה ןכש תמאה

 יתימאה טשפה לבא ,ד"ה ב"פ םיחספו
 יסוי 'ר םש ל"צש ד"הסב אבומדכ אוה

 ןכו "ןכ, לאעמשי 'ר ינתש , ש"ר םשב
 ,לאעמשי 'ר םשב ורמא ל"רו ז"ר הנוי 'ר
 ריכוה אל םיחספ יו'צ תבהא רפסבו
 ,ןכ רמא ד"הסבש

 ,ינש קלח םת



 1 םיאצמנ אלע םימכחה תומש

 םיתאצמ אלו הזה קלחב ד"הסו ןיסחויב ןיאבומה םימכחה תומש
 .ושבתשנש וא

 ,אפילחת רב בקעי 'ר ,יראמ ברד הירב אמח בר
 דיקפמה 'פ ארסח בר רב בקעי 'ר .תשש בר רב אנינח בר
 ,מל מ"בבש הארנו | ,ןיפחויב אבומ ןכ ,אריעז 'ר םשב לאמנח
 תסרגו ,ןנתד אהל אלא אימד אל ורמא ,ףסוי רב אדסח בר
 בר רמא בקעי 'ר רמאד אהל ס"קד ,אנוה בר רמא ילוט בר
 אהל היה ןיפחויה תסרגש רשפאו ,ארסח ,אלוע רב הדוהי בר
 ,אדסח בר רב בקעי 'ר רמאד | ,אנוה רב הדוהי בר

 ,קחצי 'ר ל"צו ,ילתפנ רב בקעי 'ר .אתרמ רב עשוהי 'ר
 ,יזפ ןכ .הדוהי  יר לצו יזפ ןב קחצי 'ר ,אליה .רפ קמו ה
 ,אצפרק קחצי 'ר ,הדוהי ןב אטפוי 'ר
 ,יול ןב קחצי''ר | .אדא רב ףסוי בר
 ,אמסק :זּכ. קחצי ('ר ,ןיבא רב יסוי 'ר אוה ,ןיבא רב ףסוי בר

 ין ב ובה רב .יסוי "רה .אוה ,אָדְיבז רבן
 ,אדיבו

 ,ןיבי .ימ תואיגש

 ,אטח ינפמש ל"צ : . אמח ינפש 369  דצ
 ,גוזבפ 'ל"צ ג"נבפ ר"קיובו 439 רצ
 ,יאמרסס רב ל"צ יאמרסס לאומש ברש 443  דצ
 .בר ל"אש ל"צ יבר ל"אש 447  דצ

 ,ובישחה אנוה ברו ל"צ ובישחה ברו' 5100
 ,ישעמ לב ל"צ השעמ לב 890  דצ
 ,םא דובכ ל"צ םא דכיכ 598 /דצ
 ,ט"פ לאומש שרדמב ל"צ אוהש לאומש שרדמב 559  דצ
 ,הנוכהש ל"צ הנכוהש ס"לבו "ד 5

 ;ףסוי יהב .ת"ר לש קחצי ר"ב ת"ר 9
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 9 (אתפלח ןב) יסוי 'רב לאעמשי 'ר

 ,(אתפלח ןב) יסוי 'רב לאעמשי 'ר
 ןב אוה יסוי 'רב י"רש םכסומ .רבד הז

 םילהת 'רמב שרופמכ אתפלח ןב יפוי 'ר
 לאעמשי 'רל אתפלח ןב יסוי ר"א הק"פר
 'ד ויבאש תומבי שיר ימלשוריבו ,הירב
 ויחא תשא תא םבכי אתפלח ןב יסוי
 תבש אוה ןכו ,םינב השמח הנממ דילוהו
 יתעטנו יתלעב תוליעב 'ה יסוי ר"א : חיק
 'ר ,לאעמשי 'ר לארשיב םיזרא השמח
 'ר ,סולימבא 'ר  ,אתפלח 'ר  ,רזעילא
 .סומידרודםחנמ

 הנושארל לאעמשי 'ר תא בשוחש ןעיו
 היהש .אלו לורגה :ונכ = ם?לב 5%! היח\בא
 לודגה היה אוה לבא םונשב !ךא לוח
 ויבאמ .ותרוה לבקו ויחא לכמ הרותב
 ,ירופיצב ויבא םוקמ אלימו
 תובותכ ,,זם תומביכ ויבא םושמ רמאש
 ח"פ תבש ,: הכ ןילוח ,.אע ןישודיק ,,דק
 תבש אתפסות ,ו"ה ב"פ םיחספ | ,ו"ה

 ןושלה רמאש וא ,אי"ה ג"פ תינעת ,ה"פר
 ,: הק תומבי ,,אנ תבשכ אבא רמא ךכ
 ,,חי הכוסכ אבא שריפ דכ : הכ הדנ

 : מ ז"עב .ויבאמ תוישעמ רפסי ןכו
 תבשבו .,'וכו ויעמב אבא שח א"פ רמא
 ז"ה י"פ ןיטיגבו  ,הוה אחלש אבא ,טמ
 ונירוד ןיב ךכ רפעל בהז ןיבש םשכ רמא
 ,אבא רורל

 לאעמשי 'ר ינפ תא תוארל דוע הכזו
 יתיאר ינא רמאש ,דק תומביכ עשילא ןב
 ,'וכו קומב ץלחש עשילא ןב .י"ר תא

 ,חי :הכופב . ובר היה: :יהקוהו מה

 י"ר וינפל רמא -- יאעלא 'רב י"ר .שרד
 וכו יברוסוישמב

 םושמ םירבד השלש רמאש וניצמ ןבו

 ושמ רמאו .,דפ אמויכ שרח ןב איתמ 'ר

 ,ר"פ תולהא אתפסותכ ןתנ 'ר
 אלממ אוה היה ירופיצב ויבא רטפנשכו

 השענש השעמ :ופ ןיבוריעכ ויבא םוקמ
 יסוי 'ר פ"ע אל השענ ימ פ"ע ירופיצב
 רבב ויבאש) י"רב לאעמשי 'ר פ"ע אלא

 וניצמדכ

 אב השעמ :זק תובותכבו ,(י"שר  ,רטפנ
 ,תונוזמ הל קספו םירעש תיבב יבר ינפל
 ירופיצב [יפוי 'רב] לאעמשי 'ר ינפל
 .תונוזמ הל קספ אלו

 ךלמה תיבמ הנמתנש רפוסי ,דפ מ"בבו
 דע ל"א והילא היב עגפ יבנג םופתל
 ,הגירהל וניהלא לש ומע רסומ התא יתמ
 ,אוה אכלמד אנמרה דיבעא יאמ ל"א
 .איקדולל קרע תא איסאל קרע ךובא ל"א
 בוהאה וריבח י"עש רמול דואמ בורקו
 סונינוטנא רסיקה דידי היהש שודקה וניבר
 וניצמרכו ,השקה ותרובעמ ישפח השענ
 פ"עאו ,יבר תרבחב דימת בשיש והוא
 היה יברש ןעי לבא וָל רבחכ היהש
 'רב י"ר היה ולוכ .רודה .שארו אישנה
 'הוררמאש אנ תבשכ"י ריתחתו ענתב

 הוה ויתובא םוקמ אלממר י"רב לאעמשי
 .יבר ינפל בשויו ףופכו

 םיאלכ ימלשוריכ דואמ ובישחה יברו
 היה דעוה תיבל ןיפנכנ ויהשב ג"חס ט"פ
 'ך  םדוק םג םנכנ י"רב  לאעמשי 'ר
 יבר רמא :זכ"א"ה ד"פ הליגמבו .אייח
 םהאש רודה ירשא אייח 'ר לעו וילע
 ,וכותב

 תולהא אתפסותכ יבר םע הרבחל חראו
 י"רב לאעמשי 'רו יברב השעמ חי"פ
 יתוכ לש ותונחב ותבשש רפקה א"רו
 םהינפל ריאי ןב פ"ר  היהו רולב דחא
 ןיד והמ יברמ לאש ז-א"פ ר"הקבו ,'ובו
 ,הרחס היה: .'ה .ינפל םובשויל .יב באתבה
 םינידס יפוטע ינשו ךירבחו תא ןוגכ ל"א
 םכמצעב םיבושח םתא ןיאש ךב אצויכ
 .םולכ

 אב סיינובש | .ופ ןיבוריע  וניצמ  ןכו
 הנמ האמ ןבל םוקמ ונפ ל"א יבר ינפל
 אבא ,יבר י"רב לאעמשי 'ר וינפל רמא
 יבר ינפל ותוא וניצמ ןכו | ,'וכו הז לש

 הכו הרב =
 אלפנ השעמ :הק תומכינ רפוסיו

 -- יבר רב ש"רו איח 'ר  ובשי א"פש

 יכהרא
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 - = והייבגל י"רב לאעמשי 'ר אתא יכהרא
 יוהד והניא ,אתביתמל יבר אתא יכהדא
 לאעמשי 'ר לבא ,והייתכורב וביתי ילילק
 ל"א ,ליזאו עספמ הוה הירקוי בגא י"רב
 םע ישאר לע עיספמש הז אוה ימ ןרבא
 יתאבש י"רב לאעמשי ינא ל"א | ,שודק
 התא ןונה יכו ל"א יברמ הרות רומלל
 השמ יכו [ןדבאל] ל"א + יברמ הרות רומלל
 ? הרובגה יפמ הרות דומלל ןוגה היה
 9ךבר) יפו ל"א 53 התא השמ יכו לא
 ול רמאש וילע סעב אל יבוו) אוה םיהלא

 ,(םירבח ומכ ויה תמאב יכ ןעי יבר אלו ךבר

 ןדבאל יבר ל"א ---המבי יתא יכהדא
 לאעמשי 'ר ל"א קפנד רתבל ,הקדב קופ
 קודבל ןיכירצ שיא אבא רמא ךכ יברל
 כירצ אל אה ןדבאל יבר ל"א השא אלו
 ל"א ,יתאו ודבא עספמק ,ןקז הרוה רבכ
 שודק םע ול ךירצש ימ י"רב לאעמשי 'ר
 ןיאש ימ לבא שודק םע ישאר לע עספ*
 ישאר לע עספי המל שורק םע ול ךירצ
 ,ומוקמ לע רומעיש יבר והוצו ,שורק םע
 .ז"ע שנענ ןדבאו

 יבר ולאשש טדי"פ ר"ב  וניצמ ןכו
 ,'וכו לכיו והמ ךיבאמ תעמש

 יבר יעבש .טיק :גיק תבש וניצמ ןכו
 תא הוצ םירבד 'ג : ביק םיחספו ,הינימ

 דומעת לאו ךמצעב םומ שעת לא יבד
 ,'ובו םימד ךל ןיאש העשב חקמה לע

 וארקו ול רבחכ היה | אייח 'ר ןכו
 ובישחה אייח 'רו ,.פ ןיבוריעכ יאלבב
 הרוה רבכ : םכ ןירדהנס וילע רמאו דואמ
 .ןקז

 :-ףי>.הדנכ = אפיב רב אמת "רו ןכו
 'רב י"רב לאעמשי 'רל יבר היל חבתשמ
 ל"א :אוה לודנ םדאד אסיב רב אמח
 אתא יכ ,ידיל והאיבה .ךדיל .אבישבל
 ל"א -- אתלמ יאנימ יעב :י"רביר ל"א
 ? אוה לודג םדאד+וילע םירמואש והז

 רכוהל: רוע הבז אוה | ,הכלהב :וירברד
 ךשוחה רמאש ז"מ ר"פ תובאב הנשמב

 ,אתפלח ןב) יפוי 'רב לאעמשי 'ר

 לזגו הביא ונממ קרופ ןידה ןמ ומצע
 הטוש הארוהב ובל םגהו אוש תועובשו

 ןיאש ידיחי ןד יהת לא -- חור םגו עשר
 ולכק רמאת לאו ,דחא אלא ידיחי ןד
 ,'וכו יתעד

 יננע 'ר רמאשכ דע כ"כ לודג  היהו
 ,לובבב לכה : רס תבשב ומשב ןושש רב
 לאעמשי 'ר ורמא הנשמה ןמ וילע ושקוהו
 עירכה : כ םיחספו ,גילפו אוה אנה י"רב
 תיבב ,ךפשת הדשב רמאו ה"בו ש"ב ןיב

 םדאב השעמ :טנ ב"בו ,ףוליז השעת
 אבו ןיפתושה רצחל ויתונולח חתפש דחא
 ,תקזחה .ינב תקזחה ל"א  י"רביר ונפל
 הלחנ ריבעמ התא תב םוקמב ,טק םשו
 ןידהש קספ :טכ ןירדהנסבו .,'וכוםאה ןמ
 תא עיבשהל אלש יושע םדאש ורמאש
 ,אל התימ רחאל לבא םייחמ מ"ה ,ומצע
 לכש םגפנש חבזמל ןינמ .טנ םיחבובו
 .'וכו ןילוספ םש וטחשנש םישדקה

 /3 ההנפ 'םימדב | לודג . יקב היה ןכו
 .ןנועמה םויב םג קדוב היהש

 וירמאמ דבלמ הדגאב םירקיה וירבד
 ,בנק תבש רקיה ורמאמ  וניצמ תובאב
 תפסותנ המכח ןיניקזמש ז"כ ח"ת רמאש
 תא הוצש המ : ביק םיחספו ,'וכו םהב

 וטבי "וכו ךטצעב | םומ שעת לא :יבר
 ,ליעל ונאבהש

 ןיצורפ לארשיש ז"כ רמא טדז"פ ר"מבו
 ,ןהמ תקלתסמ הניכש תוירעב

 רמאש וירמאממ תויעבטב יקב היה ןכו
 תלטונ הסג העיספש :גיק תבש יברל
 ןכו ,םדא לש ויניע רואממ ק"תמ רחא
 אוהש ינפמ המדא לוכאל רוסאש םש רמא
 | ,הקלמ

 םירקי םירבד ויבא םושמ ונל רסמ ןכו
 ,וט תבשכ לארשי ימי ירבדב  םתרוסי
 המשפ תיבה ברח אלש דע הנש פ"ק
 ר"שהשבו ,'וכו לארשי לע ימור תוכלמ
 'רב לאעמשי 'ר | ג-ןונבל יתא 'פ  ד"פ
 ךלמ הערפ רבכ רמוא אבא 'ר םשב יסוי

 םירצמ



 (אתפלח ןב) יסוי "רב לאעמשי 'ר

 ,סנה ותואב ויה שוכ ךלמ הקהרתו םירצמ
 רוקמה יכ ויבא םשב רמא ל"צו ס"מ לפנו
 ,גכ"פ הבר ע"סב אוה

 ויבא םושמ רמאש ,אע ןישודיק ןכו
 הסיע י"או י"אל הםיע  תוצראה לכ
 לבבל

 רמאש רע הרותה לכב ב"כ יקב היחו
 הליגמב ימופ ןמ איירק לכ בתכ אנא ליכי
 ,א"ה ר"פ

 .וידימלת
 ונממ םג ולבק יברד יידימלת ילודנ לכ

 ינלביקמ ךכ רמאש אמח רב אנינח 'רכ
 ר"בבו ,,אע ןישודיק י"רב .לאעמשי 'רמ
 יל רמאו י"רביר ינכשמ רמא | חהי"פ
 .'וכו

 'רל דואמ בישחה י"רב לאעמשי 'רו
 קוספיש ימ טייל ירמאש :כ הדנב אנינח
 ,םיכחד אנינח 'ר ,רמאו אנינח 'רכ קודביו

 ,יאמיכח ואל ע"וכ
 רומע .דצב :זכ תוברב טאם

 תבש לש י"רב .לאעמשי 'ר ללפתה הז
 ,ש"עב

 םיהבז וניצמ  יבָר רב ןועמש מ
 ןישודיקב וניצמש ףא ,ומשמ רמאש :טנ
 ישילש ינש יבר רב ש"רמ לבק אוהש ,גל
 ,ב"ותמ

 ןבל ארקש א"ה ו"פ תיעיבשב וניצמו
 ,ארפק רב ל"צש רשפאו ,ינב רפקה

 הירתב לזאד אדימלת אוהה ,ם תוכרבו
 ריחפמקד הייזח ןויצד אקושב י"רבירד
 ,'וכו תא האטח ל"א

 ,ומשב אנהכ בר רמא ,טיק םיחספו
 םייקמ האנו שרוד האנ היה אוהו

 ובל סגה רמאש תובאב רקיה ורמאמכ
 היה ןכו חור סגו עשר הטוש הארוהב
 רפוסי רשאכו ןידב ןורחאה הצק דע ריהז
 ליגר היה היסיראש : הק תובותכ וילע
 א"פ ,ש"ע לכ יריפד אתנכ ול איבהל
 םויה םידקה ןכלש ל"או תבשב 'הב ואיבה
 אנליספ ל"א ,דחא םע ןיד ול שיש ןעי
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 רכ  תוכמ וילע ושררש הזו .אנירל ךל
 לאעמשי 'ר ןוגכ דחושב ךומתמ ויפכ רעונ
 ,יסוי "רב

 אלפנ רבר :רילע- "רפופי 4 ל" ם"בבו
 אשונש רחא םדאב עגפו ךרדב ךלה א"פש
 .חונל שיאה דמעו םיצע לש | הליבח
 היכגהל ול .רוזעיש ירב"ירמ שקב כ"חאו
 ןיוש ןה המכ ל"א ,ופיתכ לע םיצעה ול
 ריקפה כ"חאו זוז יצח ול ןתנ זוז יצח ל"א
 ,(לוג םושמ םירחא הזב ולשבי אלש ידכ) םיצעה

 ול ןתנו ,רקפהה ןמ ןהב הכזו שיאה ךלה
 הצורש הארשכ ךא ,זוז יצח דוע י"רביר
 אלו והנירקפא ע"כל ל"א תינש תוכזל
 אוה ךא ןירה פ"ע רוטפ היהש ףאו ,ךל
 .ןידה תרושמ םינפל השע

 רמאש | .דחאב :.רפופי יוס < םירהנבו

 ךבש הפי םומ יארתש רע -- םנוק ותשאל
 אצמ ותמכחב אוהו | ,י"רב לאעמשי 'רל
 היה .המש | יכ " הל" "האנ היה המשש
 ,ורדנל  רהיה .אצמ .ן"יעו" תיבולכל

 ריחא"פ ר"כיאו ש"עמ ףוס ימלשוריבו
 ,הומולח ןורתפב הלודנה ותמכחמ רפוסי
 ןב לאעמשי 'ר אסרגה ,ונ תוכרבבש ןעיו
 ,יתרצק ןכל קשילא

 ,םיטרפה ויארקמ
 הרותה השע אל י"רב לאעמשי 'ר

 רחסממ ותיחמ אצמ ךאו הב רופחל םודרק
 וברב הוי ,(גע מ"ב .הכומהכו תש לכ
 תיסיראב ןנתנש תודש ול היהש רשועב
 ,: הק .תובותב שרופמב

 ורמאש ,דפ מ"בכ דואמ ןמש שיא היהו

 תב תמחכ התיה (ועורו) הירביאש םש
 יכו ,ש"רב רזעלא 'ר היה ןכו .ןיבק עשת
 ארותר ארקב לויע יוה ירדהב ועלקא הוה
 םיחספב אוה ןכו ,והב העגנ אלו והייניב
 וב: י"רב ..ןועמש "רך ,יבל | עלקואש ב
 רחב . הייתשו -- אסכ הול ובהי  אונוקל
 התושה| רמ הל. רבפ אלו ל 15
 -- ירמא אל ל"א + ןרגרג ז"ה א"בב .ופוכ
 : הק תומבי שרופמ ןכו ,הבחר :יפירכו

 בגאש
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 לע בשיל לוכי היה... אל .רדבוכ ..בגאש
 ,רהמ ומוקמ

 ךלה .א"פש ר"ה ה"פ ז"ע וילע רפוסיו
 ל"א היבגל םיתוכ ואבו הלופינ אדהל
 ןיוחתשמ םתאש הממ םכתא הארא ינא
 םש ןמט בקעיש ןעי אוה | ,םיזירג .רהל
 חרבו וגרוהל םיצורש ןיבהו ,םימלצה תא
 ,םשמ

 וא םינב חינהש םוקמ םושב וניצמ אלו
 םדוק רטפנש ונל עודי תאז ךא ,תונב
 י"רב לאעמשי 'ר הלחשבכ ,וט תבשב יבר
 םירבד 'גו 'ב ונל רומא יבר וילא חלש
 הליגמ ןכו ,ךיבא םושמ ונל תרמאש המ
 יבר הל. חלש .י"ףביר. .הלחשכ . א"ה .ר"פ
 וכו

 תושעל ושקב יבר ימיב .אע ןישודיקבו
 'ף םכמע לפמי ל"א י"אל הסיע לבב
 ךכ ל"א -- ןהמע לפטנ אמח רב אנינח
 הזמו ,'וכו י"רב .לאעמשי 'רמ ינלבוקמ
 ויה םלוכ .יכ .י"רביר .רטפנ .רבכש חכומ
 ויה אתביתמהו יברש ירופיצב ס"לב זא
 ,ותריטפ םדוק םינש 'זי םש

 שרופמכ ."אשח | 'ר/ .יסדוק-י :רפפנ ,ןכו

 ב"ה ז"פ תועובשו ז"ה ו"פ ק"ב ימלשוריב
 -- דקפא אזוז רבד היסירא םש ורמאש
 5 "רב .לאשמשי יר ר ימוק אדבוע אתא
 ימוק אדבוע אתא י"רב לאעמשי 'ר ךמד
 אקפפסמ :נק תובותכבו | ,'וכו :אייח 'ר

 'ר וא יבר םא | םדוק תמ ימ ארמגהל
 אייח 'רש ד"אה תעדכ רמאנ םאו אייח

 תודחא םינש י"רביר רטפנ כ"א םדוק תמ

 ,יבר םרוק

 אחא ךב בקע ירב לאע משו יה

 יהב יםוי ה/יפ"ה " דיפ = תב0% ןלבזקנ
 ,ומשב .המא אנינח

 .רוצ ןמד בקעי ןב לאעמשי 'ר
 לאעמשי 'ר לאש והבא ר"א ,ז תובותכב

 ,ןדייצב ןנחוי 'ר תא רוצ ןמד בקעי ןב
 (יסא ל'צ) יסוי 'ר לאש ,גל תוכרב וניצמו

 רוצ ןמד בקעי ןב ןועמש 'ר הל ירמאו --
 דואמ בורקו ,[פ"קד ,ןדייצב] ןנחוי 'ר תא
 לאעמשי 'ר וא תומוקמה ינשב ל"צש רמול
 .ןועמש 'ר וא

 קחצי 'ר רב לאעמשי 'ר
 ,(אתיירבד אנת)

 ינבא י"הב י"רא אינתר ,דנ ןישודיקב
 מ"ר ירבד םהב םילעומ ורשנש םילשורי
 "רד  ינתד ל"צו ם"מ אוה ם"לבו ,'וכו
 היה תמאבו ,קחצי 'ר רב לאעמשי
 ז"ה ג"פ אמויכ ןנחוי 'ר דימלת ארומא
 םשב ןנחוי 'ר קחצי בר רב לאעמשי 'ר
 ,יב"שר

 .(אף) ,אגול ןב לאעמשי 'ר
 *4 יל חס אביקע ר"א ,חל אמויב

 דחאו ינא יתאצי א"פ אגול ןב לאעמשי
 (שדקמב תרוטקה ןימסבמ לש) םהינב ינבמ
 יסרג ב"ה ה"פ םילקש ימלשוריבו | ,'וכו
 ןועמש ט"ה ג"פ אמויבו ,אגול ןב ןועמש
 ,םנל ב

 ,ןמחנ רב לאעמשי 'ר
 ימודבא 'ר םשב ינהמ חי"פר ר"קיוב

 אמח 'ר תקולחמ 'ג תוא םשו  ,יפיח ןמד
 רשפאו ,ןמחנ רב לאעמשי 'רו אנינח 'רב
 ר"הקב וניצמדכ נ"ב לאומש 'ר ל"צש
 ןמר ימודבא 'ר םשב רמאש ז-בי"פ
 ,יפיח

 לאירתס ןב לאקמשי 'ר
 ,חניבל תקרעמ

 כו גל רועה :זנ תורוכב .רכממ
 ןישיבלמו התמה תא ןיטישפמ ומוקמבש
 ומוקמבש ןיריזחש דיעה ןכו -- היחה תא
 ססמה תיבב םיפלק אוביר 'ס ןהל שי

 םש רפסי ןכו ,לאירתכ ןב ןיסרוג שיו ,ולש |
 ,'וכו דחא זרא לפנ תחא םעפש

 .יבאיפ--יבאיפ--יבאפ ןב לאעמשי
 סופירגאש רפסי םידוהיה  תיינומדקב

 ולשמ זאש פ"עאו ,ג"הבל והונמ (ינשה)
 ןכו ,םימת קידצ היה אוה לבא םיקודצה

 חכימ
₪ 



 יאקרב רפכ שיא רבששי --תיחמק ןב לאעמשי

 ןב לואש אבא רמאש ,זנ םיחספמ חכומ
 יל יוא ןינח ןב ףסוי אבא םושמ תינטב
 ,ןפורגאמ יל יוא יכבאיפ ןב לאעמשי "תיבמ,,
 ויה ותוא םירטועה לכש ונרמאש ומכ הזו
 אל לבא קידצ היה אוהש ףאו םיקודצ
 ואש םש ורמאש ומכו ,תוחמל ודיב היה
 יבאיפ ןב לאעמשי סנכיו םכישאר םירעש
 ,ג"הכב .שמתשיו סחנפ לש ודימלת
 .יכאיפ ןב עמשילא וארק : חכ תותירכבו
 השעש ה"מ ג"פ הרפ הנשמב רכזנ אוהו
 יתש השעש םש אתפפותבו ,המודא הרפ
 אלו שמש יברועמב השע תחא ךא תורפ
 ,(םיקודצה תעד הזש) םימכח הולבק

 רשע ג"הכב שמישש ורמא .ם אמויבו

 תנותכ ול התשע ומאש : הל םשו ,םינש
 ותער םש א"שרהמבו ,הנמ האמ לש
 ןב לאעמשי אוה יבאיפ ןב .לאעמשיש
 הליגמבו .יבאיפ םשב ארקנ ויבאו תיחמק
 תיחמק ןב ןועמש לע הז רפוסי י"ה א"פ
 .ק"ב לאעמשי 'ר ל"צש רשפאו

 לאעמשי 'ר תמשמ וט"מ מ"פ הטוסבו
 תבית אתיל אברעמ ינבד אתינתמבו) יבאיפ ןב
 ראות דוע היה אל םנמזב יב ןוכנ אוה ןכו 'ר

 ורמאש רשפאו ,הנוהכה ויז הלטב (ובר
 ג"הכב שמשל ןורחאה היה אוה יב ןעי ןכ
 אל וירחא ושמשש ג"הכה יכ ,םינש המכ
 ומכ רשפא דועו | ,עודיכ ןתנש ואיצוה
 (יבר) לע = וילע ורמא זמ אמוי ורמאש
 ןיבק 'ד ןפוח היהש תיחמק ןב לאעמשו
 ,וינפח אולמב

 לאעמשי ךרע .תיחמק ןב לאעמשי

 ,יבאפ ןב

 .םוחנת 'רב לאעמשי 'ר
 הירב ןינח 'ר .םע בכ" פר סנש המ

 אוה לבא | ,הימרי 'ר םשב ורמא יברד
 'ר ז"פר ר"שהשב אבומדכ ל"צו ם"מ
 'רד הירב ןנח 'רו םוחנת רב לאומש
 .הימרי 'ר םשב היכרב

 'ר | ןורתיו 'פ ה"פ | תלהק םוקליבו
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 'רד הירב ןהנ 'רו אמוחנת רב לאעמשי
 ,הימרי 'ר םשב היכרב

 .ירוושה 5אעמשי 'ר
 ןנינת ןמת ה"הר י"פ תבש ימלשוריב

 וקלחנ אל רמוא ש"רו ירוזשה לאעמשי 'ר
 ירוזש ןועמש 'ר ל"צו ס"מ אוה לבא ,'וכו
 ה"הפבו .,ג"מ .ר"פ .תחמירבב 2 ב

 ,ה"פר תומורת אתפסותב רכזנש איבמ
 ,ירוזש ןועמש 'ר ונלש אסרג לבא

 .אנינח 'רד ונתח אבס לאקמשי 'ר
 רמא .ם"קר :תפרגל | בס "תוברב: רכזנ

 לאומש טוקליב אוה ןכו אנינח 'רד הימשמ
 ,ולק זמר

 ושווה

 תסרגל אבא 'רל השקהש הדנ ףוס רכזנ
 .היעמש 'ר ונלש אסרגו ,טוקליה

 .האריט שיא היעשי
 סבוכ חיהש ק"ב ףוס אתפסותב רבזנ

 איעשוא אבא הז ןיאו  ,לודג דיסח היהו
 ,ארומא היהש אירמ שיא

 ,םשובה היעשי
 ה"פ תיעיבש (ע"ר ןמזב) ונב הדו יה

 ,ב"ה

 .אסוד ןב אנינח 'רד ודימלת היעשי'ר
 הנעתהש זפק זמר אב םוקליב אבומ

 רמול .בלפה הבז המ יינפמ נעשתה ייפ
 קרפ םדוק םירורפה לכב םפרנ ןכו ,הריש
 ,ומשב הריש

 ,יאכרב רפכ שיא רבששי

 ר"ת ,זנ םיחספכ ינש תיבב ג"הב היה
 ןכימ  .אצ --- הרועה  החווצ | תוחווצ 'ד
 הזבמו ומצע תא דבכמש ב"כא רבששי
 יארישב הידי ךירכ :הוהד םימש ישרק
 תותירכבו - םש רפופיו =-= הרובע "ליבשה
 ,אתכלמו אכלמ יאני ובשי א"פש :חכ
 הרמא הכלמהו יאי אידג רמא אכלמ
 שיא רכששיל הליישנ ורמא ,יאי ארמיא
 ,הרידק היל םיקו אוה ג"הכד יאקרב רפכ

 והוליוש | =
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 ,אדימתל קסיי יאי אידג יא ל"א והולייש
 אכלמ ןוהל רמא הידיב יוחא רמאד ידהב
 ,אנימיד הידיל וצוק הידיב  יוחאו ליאוה
 עמש ,אלאמשר הידיל הייצק דחוש ביהי
 ורמאו ,ונימי די םג וצצקיש הוצו אכלמ
 .ארק אל ימנ ארקמ וליפאש ארמגב

 ונראבש המל הלודג היאר הזמ םגו
 ויה םילודג םינהכ ינשש תומוקמ המכב
 םיאנומשחה תוכלמ ךשמ ימי לכ טעמכ
 היה דחא ,םימעפל םהל םדוק דוע םגו
 ,םימעל לארשי ןיב | ,ךלמ םוקמב ג"הב
 הזב .םיאור ונא ןכו ,שמשמה ג"הכ רחאו
 ב"פעאו :ג"חהב-ומצעב :היה יאניש עורי יכ

 יאקרב רפכ שיא רכששי וימיב היה
 , יקודצ היה יאניש ןעי ךא ,שמשמה ג"הב
 כ"ג משמה .ג"הכ תא הנימ :ןכל רומג
 וצצקש ירחאש רשפאו ,ה"עו טושפ שיא

 תב אתרמ הרישעה התנק זא וידי תא
 ךלמה יאני דימ הלודג הנוהבה סותייב
 ןב עשוהי הסורא רובע ירנידד יבקרתב
 ,וכרעב ראובמב אלמג

 .ידנמ רפכד רבששי
 שרד ג"ה א"פ ה"ר ימלשוריב | רכזנ

 ודבניפ .ר"בבו =. ,'וכו ןוא .אריו . .קופפה
 רבששי הו אבינה לב אמת. !ה/ ז"רע"פ

 יארומאל ינשה רודב היה כ"א ,ידנמ רפכד
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 ,דכדחלשיו אמוחנת ויתושרד ורכזנו
 ,ןחרי'פ "דימש ןוחא"ם יר"קיל ,יררבהמב
 שרדמבו ,ד"פ ב"פ ר"שהש ,ז"פס ר"פא

 ,נחו"פ | ,ת-ה"פ .םילהת

 ,אתי-'ר

 ' | אוהו ימלשוריב .םימעפל  רכזנ
 'ר וא יפא 'ר םימעפל ארקנ ןכו יתיא
 ,יסוו

- 
4 

 ,ס"שב תומוקמ המכב | רכזנ הז םש
 םהי/בזתוה ::הטיותותנ = בע-המ .אסויב

 ב בר ירלטמ רפבה .הבשש"

 הליגמבו ,ידכ הל ירמאו הבהא רב אדא
 פי נע ןילוח ",.5 ריזנ ,,צ תומכי ,: ב
 :תוחנמבו ,ידכ הל ירמאו אבר רמא ,חיק
 הל ירמאו לב"יר אמיתיאו יבר רמא ,ח
 ,ם"קר .תסרנל .,ל תוכרב אוה כו ,ירכ
 ימיש בר אמיתיאו פ"ר רמא ,ב מ"בו
 הלא ולבבג ,ודכ הל :ירמאו ישא רב
 ןיטיגב ךא םולכ י"שר שריפ אל תומוקמה
 :םש ידכ שריפ היכרולו ה"ד י"שרב :הפ
 יוניאש שרפמ ,ד מ"בב ל"שרהמו ,םכח
 .רמולכ םנחב-ידכב ומכ אוה ךא םכח םש
 ,םלוע תובילהב בתב ןכו ,רמואה םש ילב
 "ותרגאב ןואג ארירש וניבר תער אוה ןבו
 ה"הת-> "ב :חפונב .דפ ב"ח

 .ןהב

 ה פס ב"פ יאמר ןהכ רב אבא 'ר

 .ג"פ תוכרבב אליבגמ םשב חא ול היהו
 | ,אכדא"ה

 ו היריב ש"עמ ןהכ רב ןוב 'ה
 ₪ ל וכותב ,ןהכ רב ןמחנ 'ה

 ,(אבא רב אייח 'רד ויחא) הב בר

 :הומח יזאנ רב ימיבא ,וטק ק"בב
 יאניברד הימקל אתא (יאניברד ל"צ) אניברד
 אתלמ לגלגיא -- ןהכ בר הל ףיקתמ --
 אתכלה רמאו והבא 'רד הימקל אטמו
 ,ןהּכ. ברכ

 "וניצמש הזו י"אל הלע הארנה יפכו
 ,ןמתד ןנבר םשב ןהכ 'ר ו"ה זי"פ תבש
 ה ות: רו מא 'ר : בהא"ה /נ"פ תוכרבו

 ןילייטמ ןווה אחא רב בקעי 'רו ןהב 'רו
 הפיכל ועיגה ירופיצד אתויטלפ ןיליאב
 - רזחו הרהט םוקמל ועיגה ,ןהכ 'ר שריפו
 | ,ןלצא

 -ןירפקד ןנבר םשב ןהכ :ר וניצמ ןכו
 ,טכהב"ה ז"פ תבש | ,ח"ה ז"פ יאמרכ
 .י"אל אבשב ןעי הזו | ,ז"ה ז"פ תובותכ
 'ר תא םג אצמ םשו והבא 'ר לצא ךלה
 ,ימא

 :ןישודיק ףוס ימלשוריב וניצמש המ לבא
 ה



 (א אנהכ בר--ןכא רבי ןהכ בר

 בר םש,יל"צ בכר םשב .ןהכ יי
 הדוהי בר י"ה א"פ תובותכ ןכו ,אנהב

 אבומדבו בה םשב | ל"צ ןהכו'בה שב
 .בר < רמא י"רא : די תובותכב .יהמאמהו

 דחא"פ ר"םאו ו"ה ב"פ תבש ימלשוריבו
 אייח 'ר ויחאמ שקבו םיב שורפל הצרש
 בדג"פ ר"הקבו ,וילע ללפתיש אבא רב
 ,ןהכ ןתנ 'ר םשב אסרגה

 .ןיבא רב ןהכ בר
 שרדטמ "הסב אבומ ןב יביב "רם

 הדוהי 'ר םש ונלש אסרגו ,יק"פ םילהת
 אנוה 'ר ' רעבוב 'טבו | ,ןיבא רב קב
 יבא רב חבה

 ,אנהכ

 , 3 תוכרב :אנהב רבו שבו

 ,ח"ה .ח"פ ב"ב.:אנהכ ,ףבי בשר
 ,,וצ תבש אנהב :ףּכ .אנינה זה

 ,,אצ ק"ב .אנהכ ברד .הירב?ירמ/ופה
 הכיאד אתחיתפ ףוס אנהכ רב הבר

 ,(ב"ב אבא ר אוהו)

 תיעיבש אתפסות (אנת) אנהכ רב ןועמש
 ,ד"פ

 .אנהכ 'ר
 שררמב | .מלק תודלת הוב "ממ

 ,אקורב 'ר םשב רמא םלענה

 ,אגהב פר

 ,יוה כ"ר המכ  ר"הפב ךוראה מב
 תוחפ אלש רוריבב הארנ בר ןויע רחאלו
 ,אנהכ בר םשב ויה םיארומא השמח ןמ

 ,יפא ברד 'רבחו ברד רב
 ברד :ודימלת כר ג ' מרה הטלת ב
 ןושארה ךא י"אל ולע ןהשלשו הדוהי
 ינשהו ,םש ראשנו ותונקו תעל הלע
 כ"חא רריו ןנחוי 'ר ןמזב היתוקניב הלע
 םימי םש ךיראהו י"אל ךלה 'גהו ,לבבל
 ונממו  אברד לודנה | ודימלת:'(ד-/,םיבה
 ,ארהנ םופב שירה היהו ישא בר לבק
 דחאל דחא םראבנו ,ישא בר רבח היה (ה
 ,םינמאנ רתויה םירוקמ פ"ע
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 ,(א אנהכ בר

 תורטשל לקת תנשב לבבל בר דרישכ
 הלודגה ותבישי דסי כ"חאו אעדרהנל אבו
 ,רודה ילודג לכ = וילא וצבקתה | ארוסב
 -םידימלתכ ויהש דע כ"כ םילודג ויה םהמו
 ג"שרר תרגאב אבומש הזו ,ברל םירבח
 יתכוד: המבבו .."" רמאש | פי ב יסקה

 ןנבר ימנ ווהו  גילפו אנת בר ןנירמא
 לאומש ןוגכ רבלב" יארומא ווהד ינירחא
 אנהכ ברגי אנה "רב "הברה  אליש פחה
 ןב יכ אוה .ןכ תמאהו  ,יפא ברו אמק
 יסא ברו אנהכ בר :ול ןירדהנס שרופמ
 בור היה אוהש ןעי) יכירצ יוה ברד הירמגל

 ישוריפ .ונממ לבקו יברד אתביתמב י"אב וימי

 ,יכורצ "וה אל "בלה .(הירבסלנ (הנשפה
 יפא ברו כ"ר ל"אש ,טי ריזנ וניצמש הזו
 ל"א ילימ ןילהכ ןל תשרפמ אל ט"מ ברל
 : דכק תבשבו ,ותיכירצ אל אמלד אנימא
 ותייא רמא ,בר יבל עלקיא אנהכ בר
 םשו ,הילע ביתיל אנהבל אתוש היל
 םושמ אידס יבא בר בשי אלש :ומק
 ברו .אנהב בר והנינ ואמו וניתובר דובב
 ,יסא

 בר קיתשו ברל ושקהש | וניצמ ןכו
 מ"ב אי ק"ב ו זל< הת יתצרפה ,: הבופכ
 ל"א :'טפ תובותכבו .,.בס ב"ב ,: וצ 88
 תבשבו ,'וכו  תרמאר ךדידל .יסא ברו לכ
 ל"א +אתכלה יבה ברל ול ורמא ,המ
 תועטב אתיא םשו וכו ש"ר אוה ירכ

 ,יסא בר ל"צו ישא בר

 ברד הימק כ"ר ביתי  ,איק ןירדהנסבו
 אל בר ל"א ,ןבתככ םירבד .רמאקו ביתו
 -- יכה והל תירמאד והיירמל היל אחינ
 ביתיו קילפו הישיר ףייח אק הוהד הייזה
 ,םייחה ץראב אצמת אלו ל"א ,ברר הימק
 ? יל תטיל אק םלימ אנהכ בר ל"א
 ארבוע הוה .זנ ז"עבו ,אנימאק ארק ל"א
 כ"ר ל"א -- בר היירש =- םריבב"הוחד
 ןילוחבו ,'וכו רמאד אוה רמ אהו יסא ברו
 תוטתשיאר .ארבמא :ביתי הוה בר :הצ

 = איזה
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 הילהינ והנירפא -- ארבג  אוההל | איוח
 יחיבש ..ארופיאד . .יפא בה = ב"ר ל"א
 ורמא ,אנ ב"בו ,+ יחיבש אל  אריתיהר
 ל"א .,3הותעמשמ \ רמ = היב ררה \חיל
 ,ירמא ארבהסמ

 לכ לש בל .תטאב היה ברש כ הש"
 ןכל .ויתחת ןיפופכ ויה םלוכו הלוגה ינב
 ונתרמל ול ורמאש ,דמ ןילוח  וניצמ
 יב מא םהוכ הש ו(קב = תועובשבג . הניבה
 אתעובש רמא רמ ,ברד ימקמ ימייק ווה
 ותא יהב "וכו ררמא רמו ...בה :המא .יכחה

 ךדיא ל"א  ,והיינימ דחכ רמא ברד הימקל
 ךבל ל"א + יעבתשיא ארקישב אנאו
 ,ךסנא

 וארקשהש .וביביהילע ,יםיבח ?היה ברו
 אכנ לע כה בפ. תוכסבכ "אבא , ושלב
 קחשו השד היעמש ברד היירופ | היתוח
 אבאד הימופ ימד | ,רמא ויכרצ השעו
 ? אכה אנהכ ל"א ,אלישבת ףירש אלרכ
 הרות ל"א ,אערא חרוא ואלד קופ תא
 ,ךירצ ינא דומללו איה

 אתליבנב ךופה בר ל"א ,גיק םיחספבו
 אקושב אתליבנ טושפ ,ילימב ךופית אלו
 ארבגו אנא אנהב אמית אלו ארגא ליקשו
 אוה כ"ר הזש רמול רשפא יאו) ,אנא הבר
 ןהכ היה אל ברה \ .ודיטלתש ןעו ברה נדומלת
 בר ל"א םש ורמאש המ ןכו .וכועב ראובמב
 תיישוק ץרותי הזבו ,כ הר וריבח אוה יסא ברל

 ,(( טםמ םש "סותה

 הכוסכ אנהכ םשב ארקנ ימלשוריבו-
 ימוק ןועב ןווהו ןולע יסאו אנהב א"ה א"פ
 ןכו ברל לאש אנהב "פר  תבשבול'(ןםל
 -- ברמ יעב אנהב בר :אפ ןיררהנס
 הימלחב כ"רל והיירקא הירמגל בר היישנא
 בר הירכדא ןיירקא יכה ברל ל"א אתא --
 כו חירמכל

 ונישפ = רפא בת" :ילודגה \ ההיבתו הפחו
 וניצמ ןכו בר םשב רמאש םימעפ המכ
 תא ןכ אל ,לבב יארומא ראש םע ותוא
 רוע יאל  .הלעש עי ה (אנהכ "בר
 המש אבשכו בר תריטפ םדוק הברה

 (א אנהכ בר

 רודה ימכח ישאר לכ תוא ןיידע .אצמ
 היחכשא אנהכ בר קילס יכ .טנ םיחבזכ
 "כר שמ  הטאקד .וכר רבןועמש :'רל
 בה| והפא =-- .המאנש:-- ןינמ  יסוי יהב
 ,ברל היל תישנאד ארק ונייה (אנהב

 והניחכשא כ"ר קילפ יכ .,גכ תוחנמבו
 רפי הלר ןב הדנהיש עודיו) .אייח 'ר ינבל
 ןורשע ירמאקו יבתיד (וימח יאנו 'ר ינפ לע

 ילכ ןנת ימ | והיא והל רמא -- וקלחש
 והמ ןהיניבל .דחא םישוה ונממ ולאשו
 והמ ןהיניב ועבצא תא י"בט םישוה --
 ורמא -- והיינימ אעב והיא רדה ,'וכו ל"א
 ןיבהל לכונ הזמו ,'וכו ונעמש אל וז ול
 םהמע ירטו ליקשש  כ"ר תלודג תא
 ,םירבחכ

 :י ק"ב וניצמש המ ונל ריאי הזבו
 ,אכהמ רמא היקוח -- אכהמ רמא כ"ר

 םש ורמאש המ לבא ,ןושארה כ"ר אוהו
 אמעמ אלא ברל אנהב בר ל"א ןלהל
 א יא בלו ,ברד ודימלת כ"ה. אוה' 'ובו
 הטישב אוה ןכו ,תואסרגה שבשל ןיכירצ
 הלרע וניצמ ןכו ,ש"ארה םשב תצבוקמ

 היקזח ןוגלפתיא הישאי ר"א ח"ה א"פ
 ,אנהכו

 אל ולוק יכ י"אב ראשנ אנהכ ברו"
 ךופיהלו ,לבב ימכח םע םוקמ םושב עמשנ
 ורמאו ונממ ולכק י"א ימכח לכש וניצמ
 לאש (ןנחוי 'רד .ובר) איעשוה 'רכ ומשב

 לאש איעשוה 'ר ג"ה א"פ הלחכ ונממ
 'ר םדוק דוע י"אל הלעש) יריעז ןכו  ,אנהכל
 לבקש םש עמשמו : 0 מ"בכ כ"רא (רזעלא
 אמגרת אכה ורמאש י"אב ותויהב ונממ
 ,אתפקזמ כ"רא אריעז ,ארזיחד אימ

 םיאלככ אנהכ םשב א"ר וניצמ ןכו
 ,ח"ה ג"פ ק"ומ ,א"פס הלרע | ,ז"ה א"פ
 חפיפה ה"רכ ל"רו מחו 'ר כו
 רבע -- יישקמ ןיבתי ןווה לב"שרו י"ר
 היל לואשנד הבר ארבג אה ןירמא אנהכ
 ר"קיובו = ,'וכו ל"א היל ןולאש ןותא
 הזו ,אתעמשר ארמ והוארק בי-מכ"פ

 היה

 חוו ווי" יו ו ו ו



 (ב אנהכ בר

 םוקמ ירופיצל כ"ר אבשב ם"לב היה
 ל"רו "ה  םש ויה זאו יברירב שה
 פ"ע היה הזו ,איעשוה 'ר  ינפל ודמלש
 איעשוא 'ר ךלהש םרט דוע הרעשה
 ,ןירסיקל
 יסוי רב אייח רב אריעז וניצמ ןכו =
 ,חכדב"ה י"פ תבשכ אנהכ םשב

 הליגמכ ומשב תליש רב לאומש בר
 ןיידע ותויהב ונממ לבקש רשפאו) אי"ה א"פ
 ,(לבבב

 וניצמ ןכל י"אב בר ןמז = היהש ןעיו
 םיחספכ י"רב לאעמשי 'ר םשב רמאש
 .,טיק :חיק

 רבד םוש וניצמ אל םיטרפה ויארקממ
 ודודש וניצמ תאז ךאו ותחפשממ אל םגו
 תומביכ לבבב רודה ילודגמ היה ומא יחא
 הימיאד +: אוחא םש ורמאש א"ה אי"פ

 בר. עמש --- ידיחיב - הלילב תלו
 הימיאד יוחא אלא אד דיבע ןאמ רמו
 ,ם'רד

 םיחספ שרופמכ ןהכ היה כ"ר הזו
 אלו -- אתליבנ .טושפ בר ל"אש | ,גיק
 רמא ,הק ןיבוריע ןכו ,אנא אנהכ אמית
 ,אנהכ עייסמ אנהכ בר ,ה"ר

 .ברד ודימלת (ב אנה פל
 הוה אנהכ בר בנק תבש שרופמכ

 יאהל אטמ יכ ברד הימק ארדיס קיספ
 רמא | ,חנתאו דוגנ (הנויבאה רפתו) ארק

 ןיאור ונא הזמו) ברד הדמח היל לטב מ"ש
 היירופ היתות אנגש ,בס תוכרבד כ"ר הז ןיאש

 : דס  מ"בו ,(והכ לבב ' בר! היה יזאשו ברה
 ברד יקריפ יהלישב אנביתי הוה כ"רא
 יאמ אנעדי אלו ירק ירק רמאקד תיעמשו
 ,'וכו רמאק

 ,?די תוכרבכ :בר רמא בלה מ
 ,.בק :תומבי - :-: בי ::תינעתשה חל ( מש
 ,: דיק ק"ב ,,אע ןיטיג ,,בק :טע תובותכ
 .זמק ק"בב ברמ אעב

 רמא כ"ר וניצמדכ לאומשמ לבק ןכו
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 לאש ,,חכ םירדנ ,,אק תובותככ לאומש
 ,: בק תומביב לאומשמ

 הרקמ עריא הזה לודגה דימלתה ייחבו
 י"אל  תולעל ךרצוה ז"יע רשא בוט אל
 הצרש ארבג אוהה זיק ק"ב שרופמכ
 אתא םו"כע דיב לארשי ןוממ רוסמל
 אוהו ןכ השעי אלש ל"א ברר הימקל
 זא בשי אנהכ ברו ,ול עמשי אלש ביש
 והכהו תואבצ 'ה תאנק אניקו ברד הימק
 דע בר ל"א ,תמו ותקרפמ רבשש דע
 תביפשא ירפק אלדר יאסרפ ווה אנדיאה
 תכיפשא ידפקר יאנוי אכיא אתשהו םימד
 'ע תואב םשו ךופיהל אתיא ס"קדבו) םימד
 כ"חאו ימור ךו תחת לבב התיה חלקת תנש דעש
 (םסרפ תלשממ תחת תאבו רישררא ךלמ השבב

 לאל הקלע - .םוק. :.,ןידרמ..,ןודרמ "ימה
 עבש ןנחוי 'רל השקת אלדר ךילע ליבקו
 םדוקש ז"ה ד"פ תומורת ימלשוריבו ,ןינש
 עמודמ ןירב לאומשמ לאש י"אל ךלהש
 ליאש תא י"אל קלסת רכ לאומש ל"או
 יר) יסוי 'ר תא אצמ המש אבשכו ,הל
 ב"פ תוכרבו ,ןנחוי 'ר םשכ רמאד (יפא
 הלעשכ םיכחו קיני זא היהש שרופמ ח"ה
 ,י"אל

 ביתיר ל"רל היחכשא י"אל אבשכו
 היהש) ןנברל אמויד אתביתמ םייסמ אקו
 (םויה ותוא י"ר שררש המ  םהל הנושו רזוח

 ול ורמא + אכיה ל"ר אנהכ בר והל רמא
 ,אקוריפ יאהו אישוק יאה ל"א | ,יאמא
 ירא י"רל ל"א" ל"ר :לזא :,ל"רליתיל חמא
 ,רחמלד אתביתמב רמ ןייעל לבבמ הלע
 םידימלת תורוש עבש היה י"רד אתביתמבו
 ובישוה הבישיל י"ר אבשכו וינפל ןיבשוי
 רמא י"ר ינפל הנושארה הרושב כ"ר תא
 ורבסו | ,םולכ ול השקה אלו אתתעמש
 והודירוהו תושקהל המ ול ןיאש | ןעו
 םולכ השקה אל זא םגו ,הינשה הרושב
 רמאיו  ,הנורחאה הרושב והודירוהש דע
 ,לעוש השענ תרמאש יראה הנה ל"רל י"ר
 לבקש ןעי היה םולכ ולאש אלש כ"רו

 הילע



 כ את בר 4

 ךא = ,םינש עבש י"רל השקי אלש וילע
 ינודירוהש המ רמא ול השענש ןויזבה ינפמ
 עבשה תחת הרפכ אהי תורוש עבש
 רמ רדהיל רמאו כ"ר םק זאו ,םינש
 הישקאו אהתעמש ןנחוי 'ר רמא ,אשירב

 ול השקה ןכו | תישישה הרושל והולעהו
 רושל והולעהש רע תישילשו תינש םעפ
 .י"ר לצא הנוילעה

 עבש לע םעלו לע -בשי < ןנחוי הו
 ?וכי אלו ותושקהל ליחתהשכו ,תועצמ
 דע תועצמה י"ר  תחתמ וטמש ובישהל
 בשיש רע תועצמה לכ .ויתחתמ וטמשש
 ןקמ רכז הוה לרוב: ץרךאה בלע, י"ר
 יערשקפו ה ;תחלודג + היה +ויניע, :ותובגו

 לוכיש | ידכ ויניע | תובג = תא : והיבגיש
 היה כ"רו ,הזה ילבבה ףירחה תא תוארל
 דימה הארנ היהו הכמ י"ע עורק ותפש
 רבסו "הזמ עדי אל .י"ר ךא ןקחושכ
 ותונעל לובי היה אלש לע וילע קחושש
 חנו י"רד היתעד שלח | ,ויתוישוק לע
 וידימלהל י"ר רמאשכ רחמל ,כ"רד הישפנ
 וא ,א"ד םהל ןיאש םילבבה יכרד ואר
 ימחר :י"ר יקב 'וא' ,יפה היּפרהר-ןל'\רפס
 יתעדי ולא רמאו ונממ הליחמ שקבו ,היחו
 בשי אתשה יתער אשלח הוה אל ןכ
 לוכי םא ובישה כ"ר ךא | ,ונלצא ינודא
 דוע ילע םועבת אלש | ינחיטבהל התא
 הפ תויהל לכוא אל ,אל םאו הפ ראשא
 ולאש זאו ,אסינ שחרתמ םוי לכב אל יכ
 ,היל טשפ .אוהו היל הוהד אקיפס לכ י"ר
 ןוהלוד ? ירמא ןוכליד  י?ה .המאד :וניוהו
 ינכמ םילודג רתוי לכב ינבש ונויה) ,איה
 .(י'א

 רפוסי ח"ה ב"פ תוכרב ימלשוריבו
 ול עריאשבו) םיכחו קיני זא היה כ"רש
 ושגפ (היח ב'תאו תמש ןנחוי 'ר םע השעמה

 המ הצלה ךרדב ולאשו (ץל) ןיחפ רב רח \
 תומי אוהש עמש ל"א עמש אימשב אלק
 כ"ר רמאיו | ,ינשל עריא ןכו  ,היה .ןכו
 הרותב תוגהלו יכזימל .י"אל יתילע אלה

 אבו ,םדא ינב גורהל ינא אטוח ףופבלו
 ותוא הזבמ ומאש רדחא םא ולאשו י"רל
 ףלי ל"א ךלי ןכיהל ודבכמ | ויבא תשאו
 תליטנ ומכ היה הזו ,ותוא ןידבכמש םוקמל
 טו של "רי" ךא " ,לבבל  רווחל .תושר
 ולצא כ"ר אב אלש המ המתו ותנוכ
 ל"א וידימלת ךא ,הרירפה תכרב חקיל
 רוזחיש ול תרמא ךמצעב התא אלה
 ורבבל

 הרצקב השעמה | רפוסי יכ םא הנהו
 םירבדה ירקמ ךא רפסתש הדגאה ךרדכ
 םינש ןמז ךשמנ ם"לב לבא ,םירקעה
 .'ףמ םג לבק תמאבו ,י"אב היהש תודחא
 כ"ה: הל ז"ע ,: הפ .תבש וניצמדכ ןנחוי
 (לבבל) כ"ר חלש : ומ תובותכבו | ,י"רא
 .י"רד הימשמ

 תואופרה יכרד י"רמ לבקש רשפא ןבו
 ונממחיש הצורה י"ראד : יק תבש חכומדכ
 שח .ףסוי רב אחא בר  ,ונידסב ונחנקי
 (ןנחוי 'ו תאופר) כ"ר היל דבע ,היב
 ,יסתיאו

 א"פ םיאלככ ל"ר םע ירטו ליקש ןכו
 תיחב 'עיפרטה .ל"רמ  אנהב .יעבש ו"ה
 חבויהבי וג רב יפוי ר"א -- והמ םיה

 אלש) היידצו ל"ר לע היתדוצמ אנהב
 .(םולכ ול בישהל ל"ר לובי היה

 יב ןנוהכ אלש . קיתעה : דחז"פ ר"בבו
 אב תועטהו אנהכ הימרי 'ר אתיא םש
 ור גם תבש :וניצמו | ,,הנ ק"ב ילבבמ
 :םויחא

 רורב הזה אלפנה השעמה ,לכמ הנה
 ,םימי לוע זא היה י"אל אבשכ כ"רש ונל
 אבשכו ,אבס רבג רבכ זא היה ןנחוי 'רו

 ףא "אכה שיקל שיר, לאש שררמה תיבל
 ינב םע רזהו רמה"בב זא בשי ל"רש
 הזמו ,י"רד אתביתמה דומיל תא הבישיה
 אלו ל"ר תא עדי אלש רוריבב ןיאור ונא
 ןיבהל .דואמ השק ןכלו ,םלועמ והאר
 ,המ הבופב  'פותה .ילעב וניתובר ירבר
 םיחש "ה ה"ר : דפ :ןיטיגו \ ,אהו :ה"ד

 הלע

, | 
\ 
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 (ב אנהכ 2ה

 הנושארה םעפ ,םימעפ יתש י"אל הלע
 'ר .ימיב הינשה םעפו יבר רב ש"ר ימיב
 םאש רמול רשפא יאש רבד הזו  ,ןנחוי
 ,םימי לוע כ"ר זא היהש ורמא ךיא ןכ
 ל"רו י"רש ר"פר ה"ר שרופמ אלה דועו
 םעפכ היהש ןמוב אנהכ ברמ  ולאש
 לאשינר הבר ארבג אה ורמאו הנושארה
 אבשכ ל"ר תא ערי אל ךיא כ"או היל
 אלה ןיד ןמ רבו +י"אל תינשה םעפב
 ןהכ היה ברד רבה רימלת .ב"רש-עוהו
 אבש הז אנהכ בר לבא ,וכרעב שרופמכ
 ,טמ םיחספכ ןהכ היה אלש שרופמ י"רל
 ,יאלג אל אתנהכ אנביסנ אל יא רמאש
 אל ל"א תילג הרות םוקמל אהו ל"א
 םידימלת ראש י"שרפו) ישניא ילגדכ יאלג

 ןידרמ תמחמ כ"עב יתאצי ינאו ןתעדמ ןיאצוי

 לכא כ"ר .,בלק ןילוחבו | ,(תוכלמ תמיאו
 כ"א (תנהב אשנש) ותשא ליבשב תונתמ

 הרוי תמאהו ,ןהכ היח אל אוהש שרופמ
 רב ש"ר ימיב י"אל הלעש כ"רש וכרד
 וריבחו ברד רָכח רימלת ב"ר חב
 ברד ודימלת היה כ"ר הזו ,יסא ברד
 ,םימי לוע דוע זא היה בר ימי  ףוסבו
 ,רורב הזו

 אנהכ בר .,ח ןישודיק וניצמש המו
 םש ושקוהו | ,ןבה ןוידפב ארדומ .לקש
 םיהספמו ,ןהכ היהחש עמשמ הזמש 'םותב

 ל"יד וצרתו ןהכ היה אלש עמשמ ,טמ
 ותשא ליבשבד ל"י ימנ יא ,ווה כ"ר .ירתד
 הז יב ירימ ק"ל ,.בלק ןילוחכ חקול היה
 ןושלה שרופמכ ישא ברד וריבח היה כ"ר
 כ"ר ןוגכ אלא ןרמא אל ישא בר רמאד
 ארדוס היל יעבמו "אוה הבר ארבגד,
 ,וכרע ןייעו הישירא

 אל .הארנה יפכ לבבל ב"ר רזחשכו
 אנוה ברו - ,לאומשו בר( תא :דוע :אצמ
 הבישי דסי הדוהי ברו ,בר אסב לע בשי
 םהמע אנהכ בר בשיו אתירבמופב הלורג
 ינפל ובשיש לאומשו ברד ודימלת לככ
 ארש ה"ר : גי ק"ומ וניצמש "תו

490 

 ּכ"ר  היביתיא -- אתייפורכ והנהל  והל
 ררוחא כ"ר .ביתי ..איק ןילוחבו בו הקל
 ביתו  ה"רד הומק., הצוהו  ,םרה- (0)
 ,חדוהי ברל .ביתוא גל הציבו ,'וכו רמאקו
 -- הדוהי ברד .הימק | יונת אי אמויבו
 ל"א -- תוצחורד אמעט הדוהי בר ל"א
 ,'רכו ,אינתהה כף

 היעראב אקדיב לקש כ"ר :אמ ב"בו
 אתא הידיד .אלד אעראב אדוג רדה לזא
 -- םידע איבהו הדוהי בר ינפל [ד"עבה]

 כ"ה ל"א םלשל ךירצש \ הרוהי בר ל"א
 :ארגיא אניתיימ אהו -- אב"שרכ | ןאמכ
 יבל ל"א אב"שרכ הכלה ןיאד אברעממ
 ןילוחבו ,(י"אב היה ב"רש עמשמ הזמו) ,יתית

 .5"ה ביתיו כ"רד ירוחא אבא 'ר .ביתו מ

 ,רכו .רפאקו - ביתיו. החוהי י ברד היטל

 הדוהי ברד הימק כ"ר ביתי ,ול תועובשבו
 בר) ל"א ןנתרכ 'ינתמ אה רמאקו ביתיו
 ,הנכ (הדוהי

 לאומש רב קחצי בר ביתי : וב הדנבו
 י"רא רמאקו ביתיו ב"רד הימק אתרמ רב
 תמאב יכ ,םירבחכ ורטו ולקשו ,בר רמא
 ה"רש ןעי ךאו ,ברד ירימלת םלוב ויה
 בשי ןבל תותביתמ ישאר ויה הדוהי ברו
 ,םהינפל

 זירכא שלח ובלח בר וניצמ ,ז םירדנבו
 .'וכו שיאב ובלח בר כ"ר

 הדוהי ברו .ה"רד . ידימלת .ילודנ ל
 .תבשכ כ"רא| אבא "'ר ..,כ"רמ .םנ סב
 ,הבק חל

 םירדנכ לאומש רמא כ"רא אנניח בר
 חב

 ,םילקש שיר אנהכ רמא יבט
 .תומבי ,:זם ןיבוריעכ כ"רא ףסוי בר
 בותי .,זי תומבָי :וניצמו בל .תוחנמ ל
 ובו כ"הה .ירוחא: פו /\'בר

 ה קתצי ר"א כ ה"רכ .קחצי /!ף=ןבו
 ,יבר :קחצו 'ר ל"א =- ב"ר. .הל/ףוקתמ

 .'גכי ךנוממ
 תומביכ בר רמא כ"ר רמא הבר ןכו

 .בק
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 ,ול השקה אברש :אפ ק"ב וניצמו ,בק
 ונב אוה כ"רד הירב ירמ ברש רשפאו

 אבר רמאד ,הנ םיחבו וניצמ יכ ןעי
 רדס יפלו ,כ"רד הירב "רט בר ינתדמ
 ,ברד ודימלת כ"ר .אוה םינמזה

 .הברה רדיטלת (כ אותכ בר
 בר תא וימולע ימיב שמשל דוע הכז אוה

 אנמיאק הוה כ"רא : אק תומביכ הדוהי

 אזריזל קס את יל רמאו הדוהי ברד הימק
 .השמח יב יפורטציאל ינקד

 ןירדהנפכ הברל קהבומ דימלת היהו
 ןירדהנפ ונת ארפס ברו אנהכ בר : אמ
 יאמ ל"א אמח רב ימר והב עגפ הבר יב
 לן הבר יבד .יררתנסב יהב . .ותילמא
 יכה יא והל רמא -- ךל אישק | יאמו
 תועובשבו  .ותירמא אבוט ,הב ותירמא
 הירב לאומש ברו ה"ב אהא בר :ול
 נה הש ברד הירב קחצי .ברויהב"ברד

 ל"א אנהפ בר והב עגפ הבר יב תועובש
 אנת ןאמ יתיא רב אבר והל רמא --
 אנאר איתתד יייסנימ הב ביר" ל"א < -
 ,'וכו הל" אנינתי

 רמא לדיג בר םשב רמאש וניצמ ןכו
 תובותכב אלוער הימשמ רמאו ,,י הדנכ בר
 ירש

 ,נס תבשב לודנ םדא תמאב היהו
 ל הרש הירכ רטל אגהב בר ללא
 ת"דב יאה (ס"קד תסרגכ יאנברד ל"צו אניברד

 ידימ אצוי ארקמ ןיא ל"א -- ביתכ
 ןינש" "חי רב אניוה רכ כ"רא  ,וטושפ
 הוה אלו ם"שה הילוכל אנרימג הוהו
 ,'וכו ארקמ ןיאד אנעדי

 'ר ה"ה ב"פ ה"רכ י"אל הלע כ"חאו
 כ"ר סנכנו ללפתמ הוה אבא רב אייח
 לוכי היה אלו ללפתהל וירוחא דמעו
 םאה ל"א -- ותלפת םילשהל אב"חר
 ? ןוכיברבר ןירעצמ וכייבג | ןיגהונ םתא
 םא ביתכו אנא ילע תיבדמ אנא ,יבר ל"א
 ללפתהו ,רפכתמ הלפתב לבא -- רפכתי
 יורפט ןודבעתיאד דע בסימל הכזו וילע

 ו ,ונהכ .ּבר

 ןנחוי 'רד ידימלתמ לבק םשו ,ןיקומס
 לבבל רצק ןמזל רזחש | ותוא וניצמו
 ל"וחל י"אמ קפנ ארפס בר : בנ םיחספכ
 ברו אקיא ברד הירב ה"ר ידהב וול --
 'ף ףמא יפה אנהכ בר ל"א -- אנהכ
 ,אב"שרכ הבלה והבא

 ו איה ביפ ,םירוכב וניצמ ןכו
 ,אריעז 'רל ליאש

 ;(בב (םירדנב .וניצמ. .לבבב .ּהיהשכו
 ףסוי בר ל"א ףסוי בר יבל עלקיאש
 אל אלוכ ירמ אל ל"א ידימ רמ םועטל
 אל אלוכ ירמ אל ל"א ,היל אנמיעט
 .(ךל ריתהל .רוסאש) היל תמיעט

 הלעתנו י"אל רזח הארנה יפכ לבא
 ב"ה א"פ ןירדהנפכ ךמסנ תויהל .רבחמ
 רב םוחנת 'ר ילעאו אניוה רבח כ"רא
 ,אנייניממ תיקלסו שדוחה שודיקל אייח
 [ טדק ינמתיא כ"ך ה?ה .ב"פ ה"רבו
 יימדק אב"יר לאע ,אחא רב בקעי 'ר
 אוה אלה (ביר) רמא ,ארוביעל -- הינימ
 ימש ןנחוי 'ר םשב רמאד אתעומשד ירמ
 ומצע אוהו הלחת סנכנ הלחת הנמתנש
 ,וירבד םייקמ וניא

 הזש ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמו
 רשפא יא כ"א ןהכ היהו ילבב היה כ"ר
 ינפל אבש כ"ר אוהש ר"הס תעדכ רמול
 היה אל כ"ר הזש ונראב רבכ יכ ןנחוי 'ר
 ,רורפ הזו: ,ןהכ

 הפי היהש | וניצמ םיטרפה ויארקממ
 ורמאש ,חנ ב"בו ,רפ מ"בכ דואמ ראות
 ,והבא 'רד הירפוש ןיעמ כ"רד הירפוש
 ילוקיד ןבזמ היהש רפוסי ,מ ןישודיקבו
 ,אתינורטמ היתעבת (ראות הפי היהש ןעיו)
 אקו קלס | ,יאשפנ םישקיא ליזיא ל"א
 הילבק והילא אתא ,אעראל ארגיאמ ליפנ
 ימ ל"א ,יסרפ האמ 'ד ןתחרמא ל"א
 ,ירנידד אפיש היל ביהי ,יאתוינע יל םרג

 אבומדכ י"אב םיבר םימי ךיראהו
 .ליעל

 בר



 (ד אנהכ בכ

 ,ישא ברד ובר (ד אגהכ בר

 : אמ ק"בכ אברד ודימלת היה אוה
 ל"א ,גס תובותכבו .אברד הימשמ רמאש
 יעב .איעבימ כ"ר רמאהו -- אדמג בר
 אבר רמא :וס הדנבו ,םישפ אלו אבר
 ,ליבמתו סרח ילכ ג"ע דומעת אל השא
 אעדרהנמ ןנח בר ל"א -- רמימל כ"ר רבס
 ,רכומתה

 ןיבוריעכ ייבא רב יביב בר ויה וירבחו
 בה "רמא:=-יייבא- רב בוב םה יקב ןש
 רמא -- אמח רב ימרד ונייה ואל אנהכ
 ,'וכו רחאמ כו: יובא ות 7

 ןישודיק וניצמדכ וריבח היה פ"ר ןכו
 ,ןיקלוחש : המ

 םופ ריעב שירה היה אנהכ ' בר הזו
 רטפנשכ יכ הלודג הבישי םש דסיו ,ארהנ
 ךלמ פ"ר ,תולודג תובישי זא וברתנ אבר
 ברו אתידבמופב קחצי רב "ו שדנצ

 ,בע ןישודיק וניצמש הזו ,אערדהנב דיבז
 בר ל"א -- ןתנ רב ה"רל ארש רמימא
 אל אנהכ בר יב אהו -- ךתעד יאמ ישא
 יבו  ,יכה .ינתמ אל 'פ"ר ובו הכה ינתמו
 ,יכה ינתמ אל .דיבז בר

 ארהנ םופ ריע התיה הארנה יפכו
 ךרעב) ןילמ ךרע תערל אעדרהנל הכומס
 הכומפ התיה תרקוד ריעש (ארוקד יהיא
 ארהנ םופ ינב וחלשש וניצמו אעררהנל
 ריעב היה אוהו הלאש ח"ר  רבי.נ"הל
 בר 'לצא כ"ר - ליגה: = היה \ בלה תק
 ןישודיקב רמימאד ובר היהש) אעדרהנמ ריבז
 םושמ ישא בר יובד רמימא לבק אלש :בע

 וניצמש הזו (אעדרהנמ דיבז ברט היל אעימשד

 הימק אתעמשל אתירמא אנהכ בר רמא
 ,: תמ :חי תומביכ אעדרהנמ ריבז ברד
 ,יטס מ"ב :,:אע זמ \ .ק"ב ,,ם תות
 ןלוכבו ו ןיכרע ג .גס דע + םם רמת

 היה דיבז בר לבא ,רבחכ ומע ירטו ליק
 ב"רש :וכ ק"ומ ניצמרכו .כ"רמ+ שנשה

 ,ארהנ םופב דיבז ברל דיפסה
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 והנה ,בכ ב"בכ ארהנ םופב שירה היה
 -- ארהנ םופל ארמע ותייאד יארומע
 אוהה ,חפ םשו ,'וכו כ"רד הימקל ותא
 ותא -- ארהנ םופל ירק יתייאד ארבג
 ןנח בר :אפ ןישודיקבו ,כ"רד הימקל
 -- ארהנ םופל כ"רל עלקיא אעדרהנמ
 : הצ ןילוחבו וכו רמ:והל רב 'אל..ללא
 (ש"ארהו ף"ירהב אוה ןכו ןנה בר ל"צ) ןמחנ בר
 ארהנ םופל כ"ר יבל עלקיא אעררהנמ
 תוכרבו | ,'וכו לוכאו לוקש ב"ר ל"א --
 םופמ ישא רב ימיש ברל הייולא כ"ר ,אל
 םתהל אטמ יכ לבבד אתינצ יב רע ארהנ
 ותירמאד יאדו (ב"ול א"ב ימוש בר) ל"א

 ח"רב"יר רמאר אתלמ ןתרכדא ל"א --
 בו

 לוג דימלחי .ריפעהלי הכו הז. ב
 רמאש םימעפ המכ וניצמדכ ישא ברכ
 ןל רמא אנהכ בר יב ןניוה יכ ישא בר
 הוה פיה יב :ןניוה.יכ  ,(בט מל תוכמבפ
 יכ .טס תובותכבו  ,'וכו לידבמה .רמא
 ילמעמ וליפא ןניבגמ הוה  כ"ר יב ןניוה
 יב. נצ ךילוח ו ,,דוקיה הצי קבב
 : בכ ב"בג | ,'גכו ,ןליאועביא כר ב ה
 יסוי"ה .ויהומי .ףרמא הוה כ"ה יב .ןכיוה רב

 ותייא כ"ה יב ןניוה :יכ + 3נ .ןילוהבו א /ףבז
 ,האיר איהה ןמק

 ּכ"רל היל אניזח ישא בר רמא ןכו
 םיחספ ,,אס ,י תבש ,: טל תוכרבכ  'וכו
 ,,ומ הבוס ,: איק

 אתעמשל אתירמא ישא בר רמא ןכו
 ,.דיקמוע יב"ב "בצו בכ ב"ה ופה
 השקה ,: אנ הדנ ,: אי ןילוח ,,ד תועובש
 ו רפ : בע: םיחספ ->.;,ולק .תבשבו ם"ףל
 ןישוריק-.;:הצ יי יח תומבו תב ב
 לכבו + הל- ם"ב = רק כלב ₪ ספ
 םע דימלתב ותא רבדי תומוקמה ולא
 הבל

 כ"רל היחכשא ישא בר ,ז הכוסבו
 הל רבפ אל ל"א -- קחוש חפמ ריבעקד

 .תומביבו ,'וכו אנא ל"א --- אברד אהל רמ | כ"רש ס"שב | םימעפ הברה וניצמו

 : וק
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 אל הל ירקמו רעטצמ אקר היחבשא + וק
 אהל..רמי הל רובס אל ל"א :ימבי .הבא
 :[ הליגמו וכו אבה יתדומ ל"א :אברד
 ישא בר .ולק תבשבו  ,כ"רד הימק ביתי
 רמ הל" ףבס אל .ל"א == 3" בל 'עלקיא
 ,'וכו

 לודגה ודימלתל דואמ בישחה כ"רו
 עלקיא ישא בר : אק תומביכ רמ וארקו
 יב "ולמל .ןבגל ףמ קילפ - ל"א :כ"ר:יבל
 ברד ורובח כ"ר אוהש רמול רשפא יאו) השמח
 הלוגה שיר אוה היה ישא בר ךלמשכ ןעי ישא
 .(ותושר תחת ןישענ ויה רובצה ינינע לבו

 הימק האנחרק אדא בר וניצמ ןכו
 ,י תומביב אברה הימשמ רמא כ"רד

 ,:גצ ןילוחכ כ"רא אחא בר וניצמ ןכו
 הירב ףסוי ברד הירב אחא בר ןכו

 ,.אמק ןילוחב כ"רמ לאש אברד
 ודימלת היה אברד הירב אחא בר ןכו

 הימופמ קיפנו ליאוה רמאש :בל הבוסכ
 בר ?ןושא םפלו ?המא- ו :טלוחבנ ב ,ב'רה
 ,'וכו אתוקידב ךירצמ אנהב

 כ"רל חכשאש ,טי הכוסכ יתיא בר
 אהל. רמו:הל" 'רבפ "אל :ל"א: = ךכסמקר
 ,'וכו היל יוחא -- אברד

 ,וטק" תבשפכרימלת היה ללה בר
 יב ןניוה יכ ישא ברל רמאש | ,גנ ןילוח
 ;ם"ה

 וניצמ (ישא ברד וריבח) :רמיי . בר ןכו
 איבה ל"א -- כ"רל היביתיא ,טנ ו"ע
 ב"בו = ,אנימאק הליחתכל אנא תרמאק
 הימרי בר הל .ירמאו רמיי בר ל"א :אעק
 ,'וכו ב"רל אתפידמו

 י"רד הירב יאנאנ
 י5  תוטםיפו ל

 םגרתש : םי תוכרבכ אבש רב בר ןכו
 כ"ר רמא -- הילע וכיחא -- כ"רד הימק
 ,הילע וכיחת אל אתלמ רמא הבר ארבג
 ווהד דע אמיאו כ"רל השקה ,וכ ק"ומו
 מ"בו  ,ןינעה .קיספה לע ל"א -- והלוב
 ב"רייהיב יקיסמ-יתוה בש רב -םה  יימ

 השקה אברד הירב

 (ה אנהכ בר

 הר ל"א - ..רמימל\ אפפ"'יבר רבס =- יזוז
 ,'וכו עשוהי ברד הירב

 ם"שה לכב ןירזופמ וירמאמו ויתוכלה
 ןיבהל דואמ השק תומוקמ המכב ךא
 ,אוה כ"ר הזיא

 דלי ול תמש וניצמ םיטרפה ויארקממ
 יבל עלקיא ישא בר .,ולק תבשכ ןמק
 םוי ןיתלת וגב אתלמ היב ערתיא כ"ר
 אל ל"א הילע לבאתמ אקו ביתיד הייזח
 י ,רבא רמי. תלחפס

 םירישעו םילודג םינב ול היה ןכו
 אבהד אמלר דיבו בר ל"אש ,טי הליעמכ
 תורמשמ ןניאש י"שריפו) אוה ךיתלכ ןיימרד
 .(יוארכ ןהיטישבת

 כ"ר ורמאש : ג םיחטפ הרכזנ ותריטפו
 הירב עשוהי ברל ןנבר הורדש שלח
 אתא היניד יאמ קודב ליז ל"א יריא ברד
 הישובלל היערק ,הישפנ חנר היחכשא
 ל"א + הישפנ חנ ל"א | ,יתאו יכבו --
 ןייעו ,'וכו הבד איצומו אנימאק אל אנא
 .ידיא .ברד הירב עשוהי בר ךרע

 שא בה רבה (היאנהבכ בר

 ל"א ,טפ תבשכ פ"רד ודימלת היה
 תחיבש אל "מ אנהכ ברל ןנברמ אוהה
 עשוהי ברד הירב ה"רו אפפ ברד הימק
 עמש הארנה יפכו ,אתדנאב ינייעמד
 ,ופ תובותכ וניצמדכ ןנברמ אוהה תצעל
 תעירפ תרמאד :ךדירל פ"רל כ"ה ל"א
 דיבעאד יל אחינ אל רמא ,הוצמ ח"עב
 ןיטיגבו  ,'וכו אנינח ל"א -- יאמ  הוצמ
 ,םהה ינאש ל"א -- פ"רל השקה :טפ

 המוסכ דיבז ברו יפפ בר ינפל בשי ןכו
 ברל הל ירמאו יפפ ברל כ"ר ל"א ,המ
 ל"א 5 והבא 'רמ היל - טושפת | רדיבז
 פרר םירול"א ,אק מ"פהי וכו. ךמעמלו
 אינתד אה אלא דיבז ברל הל ירמאו יפפ
 רט ל פפ בה. :רבפ + בלק" בייבו  ;'וכו
 ל"א טי .הליעמו ,'וכו ולא ב"ר ל"א --
 ,אמלר ל"א -- אל אבהרדו ריבז ברל כ"ר
 בר ךא אעדרהנמ דיבו בר הו  ןיאו

 ריב]



 היבלמ רב אנחכ בר--הדוהי ברד הוחא אנהכ בד

 וצרת רטפנו אתידבמופב ךלמש | דינז
 ,תורטשל

 ישא" רב :ימיש : בר ינפל" בששה
 אתעמשל אתירמא כ"ר רמא : אי ןילוחכ
 אוה ןכו [ישא רב] ימיש ברד הימק
 תועטב אתיא : אע םיזחבזבו ,.חכ הרומה

 :קנ ןילוחבו | ,כ"ר .ל"צו .ישא "בס
 תודע פ"עו ,ישא רב ימיש ברד הימשמ כ"ר

 אתידבמופב ךלמש ג"פס ג"ח ותרגאב ג"שר
 ,הבשת רע ושת תנשמ םרפר רחא
 לבא אהביתמ שיר םש היהש ףא הנהו
 אתביתמה התיה ארוסב ישא בר תבישי
 יב ןעי ויתחה ןיפופכ ויה םלוכו הלודגה
 ויה רודה ימכח לכו "שה תא ורדיס םש

 אתתעמש יקוסאל םיקרפל המש ןיצבקנ
 ,דכ תוכרב וניצמ ןכלו אתכלהה אביא

 -- אבר רמא םתה ישא ברל בך
 אתחמ ארחב והלוכ וטא ל"א יאמ אכה
 ברל כ"ר ל"א .וק תוחנמו- < יהנותחב
 ,אבר רמאר -- אקופסל אכיא אהו ישא
 ברל אתורהס ערי ישא בר : כ תובותכו
 יאה רמ ריכד ימ | (ישא בר) ל"א אנהכ
 בר רכדיא ףוסל -- אל ל"א | אתודחמ

 הוהד . כ"רל הייוח :(היל 'דיהםש
 אנכימס אק ךלעד תרבס ימ ל"א םפחמ
 ו

 רמאי 18% רצ זט"פס ג"ח ד"וד רפסבו
 ובר אוה  אתידבמופב ,ךלמש | ב וש
 ,הוב העטש ודובכמ הליחמבו ישא ברד
 ,ישא בר םדוק םינש 'גי רטפנ כ"ר הזו
 םינש .רמפנ ישא ברד וכר ב"ר לבא
 .רורב .הזו , ,הז כ"ר תחוח תבסז

 .הדוהי ברד הוחא אנה

 בררה הימק ביתי  :איק ןילוה בש
 בר ביתי ל"צו ם"מ אוה לבא ו שפעש
 אוה ןכו :,הדוהי פרד | "הירנהא נה

 ,ס"קרבו ש"ארהב

 .בקעי ןב רזעילא 'רב אנקב 8
 רורבה םשפ ךא |[: גמ ריזנב אוה ןכ
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 ,יב"אר ברב .תינשנש .אתיירבהנת כלש

 .אנזיב רב נפה

 לאקזחי טוקלי רכזנ ,אריסח ןועמש ר"א
 םילהנ וננטצנ אלמלא רמא זמש זמר
 אמוימ אוה רמאמה יכ ם"ט אוהו ,'וכו

 .אנזיב רב אנח בר םשו ,זע

 ,אבא(רב אייח/'רד הירבמ אבנת ב בה
 ,א"תו \ם"פ" השוב ה"ימלשיב ו הפמ

 הירב כ"ה  הרפא '" ר"הס 7" א" תפשמל
 'ר ."םשב הב ממו אהא רו < אב"תהב

 ,ןנחוי

 ,אבס אצניח ברד .תירב יי אנהפכ בפ

 ,'וכו האפאש תפ ינת : וע םיחספ רכזנ
 דימלת היהש ןיפחוימ איבמ  ד"הסבו
 לבא ,יתאצמ אל ז"ע בתוכו ,לאומש
 איבמ ןיפחויב יכ הפי קיתעה אל ר"הסב
 לאומש דימלת אנניח רב אנהכ בר ךא
 דימלת היהש ויבא אנניח בר לע יאקו
 תמאב וניצמדכו ,דימת וכררכ לאומש
 םשב דימת רמאש אנהכ רב אנניחה בר
 אנהכ בר לבא ,וכרעב ראובמכ לאומש
 רחא ארומא אוה אבס אנניח ברד הירב
 יסא 'רד ודימלת היה אבס אנניח בר יכ
 ,.הע םיחספכ

 רב אנהכ בר  איבמ םלשה ןיפחויבו
 ,אבפ :אנניח בהה -הירב ואנחב בחו" אגנזה
 :וע םיחספב אסרגה | ןיפחויהל היהו
 ,אנניח ברד הורב \ אגהכ בר "קה .תפהנב

 ר"שהש הירב אבא 'ר .ןדוי רב אנהב
 ,רידו"פ

 יתיפרי רב תכחפ

 ,הימרי"רב ,יאבא .,ב"ה'ב-ם חלש הבופ
 ,לאומש םשב הימרי רב אנהכ

 ,א םופ הב אנהפ 37

 אסרגו יקינולאש םופרב ,ח ןיבוריע רכזנ
 .וובלמ רב רכש

 .היבלמיירב אנהב פר
 רמא :ממדא"ה ו"פ תוכרב ימלשוריב

 םשב
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 ובר היהש ורמא :ח ןיסחויבו ,בר םשב
 ירו יאכיח .'ר והאל" ,יבבע םנימהו ,ברד
 ,היכלמ רב כ" םשב .הומרי

 אנהכ בר ךרע .ימוינמ רב אנהכ בר

 ,אפילחת רב

 .היתתמ רב אנהכ בה

 אסרגו ,ם"קד תפסרגל :ח ןיבוריע רכזנ
 ןיסחויה תסרג לבא | ,ימוינמ רב ונלש
 הק ו ד חאכו אוה ןכוא הותתמ רבי היה

 רב :אנהב בר > היביתיא :וס  תוחנמבו
 .היתתמ רב אנהב ברל אפילחת

 .אינוחנ ברד הירב אנהכ בר

 שרופמכ הדוהי ברד היעמש היה
 הכו תינעת

 רכזי םת-ברד .תירב אגח ביה

 ,אבר רחא : אע תומבי

 .ןתג ברד הירב אגהכ בר
 גם. תנטבנ רכוב

 אנוה בר ל"צש הארנו ,ישא בר ןמזב
 כהה .היהב

 ,אפילחת רב אנהכ בר

 הימשמ אפילחת רב כ"רא :ח ןיבוריעב
 היבה | כוחרהומשמ = ימוינמ רב  כ"רה

 נייח ..ויכלמ רבות הלימפה( בהד
 ליאה :אנהכ בר פא == ברה" ובר :כ"ר
 ,אתלמ הב אמיא איה ינהכד אתתעמשו
 (ברד ובו כ"רד הימשמ תחת) םרוג ח"בהו

 רב כ"ה: הל ירמאו<.הבר ברד .הימשמ
 בר .פהונ ם"קדבו (הבר .כ"ר ונייה ויכלמ
 ,הבר כ"רד היטשמ  ..אפילחת - רבי אנוה
 ןאניטשוי הפר איצניוו ורזיפ םופדבו
 אתיא (ימוינמ רב תחת) אטשוקו האיליסב
 ריקזש  ן"ואב . אוה ., כו \ ,היתתשו רב
 ,ןיסחויבו

 ב"ר היביתיא 1 ופ תוחנמב במ ןכו
 ימלשוריבו ,היתתמ רב כ"רל אפילחת רב
 אפילחת רב אנהכ ,ז"ר ט"הר ב"פ ז"ע
 ,בר םשב אב רב ןנח

 | היהש םש עמשמו

 הכוס המוט הבהואנהכ דר

 טשהרשמ ברד .הומח אנהכ בר

 תובותפבו,אברמ יעב ::ןצ :ב"ב .רכזנ
 ברד ארכיש הידיב הוה אנהכ בר :ק
 אוהש רשפא אמתי יאקלח רב אישרשמ
 :הוחכ"ה

 בכ רע .ברד ובר אנתב בר
 ,אפילחת

 כ

 ימכח םע םימעפ המכ וניצמ הז םש
 ,םיאנתה ןמזב לארשי

 עשוהי 'רל ג"ר םייפתהשכ ,חכ תוכרבב
 ל"א ןנברל והל אמילו ליזינ ןאמ ורמא
 ,אנילזא אנא םבוכ אוהה

 'רל יקורצה לאששכ : חל ןיררהנסבו
 תאמ --- ריממה 'הו ביתב י"רב לאעמשי
 סבוכ אוהה ל"א ,היל יעבימ .ותאמ ,'ה
 'וכו ביתכד היל אנרדהמ אנא היקבש
 07  תיקריפמ ל"א אה  ל"נמ ל"א
 | ,יל עימש

 פר רימנ .הוה יכ .אמ םירדנבו
 ןוהנמ עבש ח"רל הירמגא אתכלה יפא
 הימק אייח 'ר רדהא יבר שלח ףוסל
 ,ודזא אתיש ,הירמגאר היפא 'ז והנה

 עימש הוה (יישר ,סבוב) ארצק אוהה הוה
 הר ו ח"ר לוא והל םירנ הוהרכ יברל
 תישע התא יבר ל"א -- ארצק ימק ןוהתי
 ,אייח תאו יתוא

 אמוי אוההש רפוסי :גק תובותכבו
 לכ הרמאו ק"ב אקפנ יברד היתבכשאד
 ייחל ןמוזמ יברד היתבכשאב הוהד
 יתא הוה אמוי לכ סבוכ אוהה ,בה"עה
 עמשד ןויכ אתא אל אמוי אוהה ,הימק
 ,תימו אעראל לפנו ארגיאל קילס יכה
 ןמוזמ םבוכ אוהה ףא הרמאו ק"ב התצי

 .בה"עה ייחל

 .רבב ןב ךרע יי יףבוכ

 : קופיכ
 רו וו או :תומבי -רפיכ ןב :יםוי 'ר

 ,םכרע ןייע רפיק ןב

 אבלכ

0 

 4 שש =

 ליש לגק

 ירכא ₪
 עב ₪2

 ה וי רסק קייר ירוק ריר ירושה וו ריו



 יול ירי עובש אבלב

 .עובש אבלכ ןב .ךרע .עובש אבלכ
 לילי מ

 ארב דח ףסוי בר רמא : חיק םיחבזב
 .ןקתימ אלו לילייכל היל הוה (ייבא אוה)

 ךרע ךורעב אבומדכ הבר יחא היה אוהו
 הראשנ תמשכו .ןואג ש"ר תבושתמ ייבא

 ןיסחויהו ,ייבא תא הדליו תרבועמ ותשא
 אתיא םלשה ןיסחויב לבא ,לילייב סרוג
 ,ליליילב

 ,יאתופכ
 תבש ע"רד ונתח יאתופבכ ןב עשוהי

 ,זמק
 .יאהפסוהפ ה

 רפוסיו  ,א"פ תור :שדח רהב רב

 אמסק ןב יסוי 'ר היבגל לאע שלחש םש
 כ"חאו ,המש ובשח תבשה םויבו .,ןנברו
 : רסק חלש רהזבו ,ש"ע .היח ש"צומב

 ךיראהו ישש ת"סל רימת הלוע היהש
 ,ויה םינש ילואו ,ש"ע םימי

 ,יתבש 'רד .הירב ארכש וכ

 ,יפסירק 'ר ךרע (םתס) יאדפסורכ 'ר

 .ובנרכ

 פהרבא לש ומא) ובנרכ תב יאלתמא

 ,,אצ ב"ב (וניבא

 ,.אנסרכ

 ,א"הס ג"פ יאמד אנסרכ רב ןועמש 'ר
 ,אנסרב ןיסרוג שיו

 ,אדרי"פ ר"מב הבתכ רב המוט י הבופ

 .לאירתכ
 לאעמשי 'ר ךרע לאירתכ ןב לאעמשי 'ר

 .לאירתכ ןב
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 ,יאעלא 'ר ךרע .אייל--אל 'ר

 ,ירפכר ללה 'ר ךרע .ארפכד אל 'ר
 ,אגול

 אמוי .(ע"ר ןמזב) אגול ןב לאעמשי 'ר
 סרג תאו ימ קוספ ג"פ ר"שהשבו ,,חל
 ,אגול ןב ןועמש
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 .אדול

 ןיסחויבו ,אדול ינתהו ורמא : וצ תבשב
 המל ותנוכו ,לאומש ןמזב היהש בתוכ
 ותצלח לאומש רמא ,זלק תבש ורמאש
 איעבא  ,ותורבהל 'ז לכ ול ןינתונ המח
 ,אדול ינתד ש"ת על"עמ ןניעב ימ והל
 ךא אוה יכ הזמ היאר םוש ןיא לבא
 ,ארמגד אמתסמ

 ה

 ר"א י"ה 'נ"פ תובעת" "טלשרריב לכמ
 יניעב ארפא ,אוה אירטמיג ןשיל הדול
 ' ,הימא

 ,אידול
 ,אידול רב ןועמש 'ר ןיסחויב איבמ ןכ

 אידול ןועמש 'ר וניצמ הדג"פ ר"שבו
 תנוכו אידול רב התיה ותסרגש רשפאו
 ,דול ריע ןב היהש כ"ג ןיפחויה

 ל
 .:זנ תובוהכ יול רב אבא 'ר
 ,א"פר האפ יול רב ןימינב "ה
 ג"פ אמוי (תיבה ןמזב) יול ןב םרגוה

 ,אי"מ
 ,?:חכ יםיחבז יול.ירב 4 דבז
 /.זמ.ןיכרע יול ..ןב. הדומה
 .עדונה יול ןב עשוהי 'ר
 ,ר"ה א"פ םיאלכ יול ןב ןמלש
 ,; ל .ןישודוק. יול .ןב .ןועמש אה

 יול 5
 ,י"א יארומאל ישילשהו ינשה רודב םסרופמ ןשרד

 ונק חינה רשא הזה ינואגה םכחה
 זפמ תואלופמהו תורקיה ויתושרד הכרב
 ימכחמ שיו  ,היה ימ ןב ונל .עדונ אל
 יסיס רב יול אוהש םתעדש םינורחאה
 רכזנ יסיס רב יול יכ ,אוה לודנ תועטו
 דוע הכזש עודיו "יול, םשב דימה טעמכ
 ךלה וימי ףוסבו שודקה וניבר תא תוארל
 לאומשד הובא םרוק רוע םש רטפנו לבבל
 אוה ןשרדה יול 'ר לבא ,וכרעב ראובמכ
 יח " םשב . דימתי רכזנו "תב תואב |

 יול
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 תאמ שבתשנ תומוקמ הזיאב ךאו | ,יול
 .ךופיהל וא יול 'רל יולמ םיקיתעמה

 תא םוקמ םושב טעמכ וניצמ אל ןכו
 וב תובותכ' וניצמש .המו :,חבלהב וול -'ר
 אתמל-- :ררהמר : .ןוגכ .'יול-/ה \ .,קהתמש
 וב) יול ל"צ םש תמאב ,'וכו אתלישוש
 ,וריבהח בר םע םש קלוח יכ (יסיפ

 ךא ,אמח ןב היהש רמול םיצורש שיוו
 ,הזל היאר םוש וניצמ אל

 א ארינה רבו ..אתח יה יח :ניתובל

 הבי חוה הפ ..תינעתב משב .רמאו

 ה-הכ"פ ר"ש ,(יהאצ"פ ,אי-דרפ"פ ,ט"רגהאי"פ

 ,ביכ"פ ,ח רט יפ-יתוק מ ,ט-המ"פ . ,חדבמ"פ

 א"פ ר"שהש | ,ךל"פר | ,זרמכ"פ | ,ןחוכ"פ
 -תישארב אמוחנת ,'ז קוספ ד"פ ,וואנ קוספ

 ירח בבד תודלות בז הרש יח זי
 ,חידאצה ,זודתקח

 א"פ ר"שהשכ םהס אמח 'ר םשבו

 ,הדא"פ םילהת שרדמ | ,לובשא קוספ
 ,בס "פס זרמנ"פ ריב 3 ק"פ. ,רבהבפ"פ
 ורכס

 לאומש 'ר םסרופמה ןשרדהמ לביק ןכו
 ,דינ"פ הרה ם וב'פס  ר"פכ ןמחנ רב
 ,ורא"פ ר"סא ,טדרצ"פ ,בדחע"פ ,בידחס"פ

 -רברמב אמוחנה ,הדחע"פ םילהת שרדמ
 ,ומדא"פ ר"הק טו

 רב אחא 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו

 .ו"פס ר"סאב אתרמת רפכ שיא אליש
 ב"פ תוכרבכ אנינח 'רב אחא 'ר םשב

 ,היה
 ו"פ תיעיבשב ארבו רב אב 'רל לאש

 | הלה

 לה. בקופ:יריבכ .אהיעז יה השב
 ,והבי"פ  םש .אבומהב .אריננ.ר

 אמוחנת ,טדדי"פ ר"בכ אנינח 'ר םשב

 ,ךדתודלות
 ךשסא ,,גרחב"'פ :.ר"בכ נחה '..,םשב

 ,הקא"ם ..ה"הק \ . ,גדופ ברקה" פ וה נ"פ

 ,יהאצה .אמוחנת ,חדו"פ
 םילהה שררמכ לואש ןב ןנחוי 'ר םשב

| 

 יול :'ר

 יול 'ר פרג םש רבוב 'מבו  ,הק"פ ןשיה
 -ל"צו לואש ןב י"ר םשב היכרב 'ר םשב
 ראובמכ ונממ לכק היכרב 'ר יכ ךופיהל
 ,ולהל

 . םשב
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 [ הים ר"בכ .יאעלא 'רב יפוי 'ר םשב
 ,דדזנ"פ ר"בכ אתפלח ןב יסוי ר"שב
 ןויפ5 .ה"בכ .יארוהנ ןב יסוי ר"שב
 וה תכופכ,ריאמ .'ה ר"שב
 ,ולט/פ .ר"קיוכ . .גיילגד . םחנמ .ר"שב

 ,הפרכ'פ
 ר"בכ אתרמת רפכ שיא אליש 'ר םשב

 ,רי"פס ב"פ ר"שהש ,רדהמ"פ

 אמוחנתכ אתפלה ןב ןועמש ר"שב
 ,בידאצת

 המ רקיה רמאמה לב"שרמ לבק ןכו
 ךכ ןיטושיק ינימ ר"כב תטשוקמ וז הלכ
 ר"שכ םירפס ר"כב זיר !/הווהל היהצ תה
 ,ט"פר לאומש 'דמ ומשב רמאו ,הדאמ"פ
 2 תוכרבכ-המע קלוח

 אמוחנתכ איסנמ ןב ןועמש ר"שב

 .זיהתקח  ,גדירחא
 ,ורד"פ ר"בכ יאלינח רב םוחנת ר"שב
 יקסע לע א"ר ינפל ןירל אבש וניצמו

 כ ןירדהנפכ םיתב

 ושרדמ תיבב קחודב אצמ ותסנרפ
 'רש א"ה ה"פ הכוס שרופמכ ןנחוי 'רד
 ןיעלפ 'ב ןיבסנ ןווה ןמחנ רב הדוהיו יול
 ימוק הלהק אתמצמ לועימ | (עובש לבב)
 ינפל ןישרור ויהש הדעה ןברק 'יפו) ןנחוי 'ר
 אלש ידכ דמה"'בל ןנחוי '\ אבש םדוק להקה
 םיפסאמ ןיהש שרפמ השמ ינפבו ,םשמ מל

 שרדו יול 'ר  לאע (ןנחוי 'ר ינפל םישנאה

 'ר לאע -- היה רשאמ יתימא ןב הנוי
 תרחאה תבשב ,היה ןולובזמד שרדו ןנחוו
 'ר ל"א (ןמחנ רב הדוהי לש תבש התיה זאש)
 ושר יל ןת ךא םיעלס ינשה ךל חק יול
 ,ןנחוי 'ר ונמל הפיש שרדו שורדל

 כ"כ ואצמ ויתושרדש אידחצ"פ ר"בבו

 ןח

 ר"קיוכ הנואש רב ןנחוי



 ולי

 הדוהיש ורמגו ונמנש דע םעה יניעב ןח
 לכב שורדי אוהו דימת ומוקמ אלמי נ"ב
 'בכ תאזה הדוקפב דמעו ,תבשו תבש
 ,םינש

 יניעב םג ןח ואצמ תורקיה ויתורבדמו
 הדגא ילעבל לודג אנוש היהש פ"עא ז"ר
 אנהכ רב אבא 'רו ז"רש ג"פס תורשעמכ
 רתנקמ 5 1" הוהו ןוכתנ"/ןתה קה
 ןימסוק ירפיס םהל ארקו אתדגאד ןיליאל
 ןניעמש אל הכפהמ איהו הכפה איה רמאו
 ד"פר ה"ר וניצמ כ"פעא ,םולכ הנימ
 'רד הילק ןועמשו ןולע וירבחל דקפמ ז"ר
 אתשרפ קיפמ אוהד רשפיא תילר יול
 השררה ונממ עמשו לעו | ,ןפליא אלד
 רחא בותכו העורת םוי רמוא דחא בותכ
 ןירדהנס ןכו = ,'וכו העורת ןורכז . רמוא

 וה > ,ביהגכ"פ -.ילשמ .. "רט ה
 ,יול 'רד הילק ןועמשו ןולע איירבחל דקפמ

 עמש אנהכ רב אבא 'רש וניצמ ןכו
 ןאכ ביתכ ןיא םהרבא למ יול 'ר שררש
 ומצע אצמו ומצע תא קרב לומינ אלא
 ליקה כ"ב אבא 'רש היכרב ף"א \ ומ
 ,תא אנבזכ אנרקש וארקו יול 'ר דובכב

 יול 'ר תשרד עמש ומצעב אוה כ"פעא '
 וכרבו הישארב היקשנו םקו ג"פס תויריהכ
 שורדל הכזי ןכ רמועמ שורדל הכזש םשכ
 ,בשוימ

 רב :אפטח 'ר. בס"פפי יור" מי

 המ ןישקתמו ןובתי ווה ןנברו אבקוע

 ,לאעמשי לש ויתודלות סחייל בותכה האר
 אתעמשד ארמ אתא אה ירמא יול 'ר רבע
 ר"שהש ןניעמש ומצע תודעמו ,הינילאשנ
 עריד תיא יול 'ר רמאש וואנ קוספ א"פ
 עדיד תיא ,חדקמל ערי אלו זורחמל
 אניוה אנא םרב ,זורחמל עדי אלו חדקמל
 ,אחודק .אניוה אנאו אזורח

 'רמ | ןינימה ולאש טכ"פר ר"שבו
 תיחד ולאל וידימלת ל"א -- יאלמש
 םהל רמאו השריפו יול 'ר רזח :שקב
 וכו
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 ,ילבבב תורקיה ויתושרדמ טעמ איבנו
 ,'וכו ינא דיסח אל דוד רמא ,ד תוכרב
 -- ריקה יקסע לע ריק יאמ !י םשו

 .תואופר רפס זנגנש יתישע ךיניעב בוטהו
 הנביב םיקודצה תוכרב :חכ םשו

 ,הונקת
 םולחל םדא הפצי םלועל :הנ םשו

 ,הנש בכ דע בומ
 הימק הלמ ביתומד לכ * ,גס ןיבוריעו

 .דלו אלב לואשל לזא היבר
 ארתא אוההל עלקיא יול ['ר] ,וכ ה"רו

 אל ינולפ ןעבק ל"א הימקל ארבג אתא
 יב לאש אתא היל רמא אק יאמ עדי הוה
 אמוחנתב אבומ ןכו ,"ןלזג, ל"א אשררמ
 ןושל יול ר"א םיהלא יוג עבקיה ז-המורת
 ,אוה יברע

 אלא ול ןיא רמתה המ :המ הכוסו
 ,לארשי ךכ דחא בל

 ישנאמ ונידיב תרוסמ הז רבד ,י הליגמו
 ןושל אלא וניא יהיו רמאנש מ"ב גה"נכ
 -- לוה םיחא היצמאו ץומא -- .הרצ

 ,הדמה ןמ וניא ןורא םיק
 לע (רתש הנשרב) הז קוספ לכ :בי םשו

 .רמאנ תונברק םוש לע
 רתסא העיגהש ןויכ :ומ םשו

 ,הניכש הנמיה הקלתסנ םימלצה
  תודמ לש ןישנוע השק ,אכ  תומבוו

 .תוירע לש ןישנועמ רתוי
 ולא םידרומה םכמ יתורבו :כ םירדנו

 ,ח"עגשמ ת"נסא ינב
 .ונוכתנ ש"של הנונפו ןטש | ,זט ב"בו
 רמא :וכדא"ה ד"פ תוכרב .ימלשוריבו

 ןילשלשמ יוה העשרה תוכלמ ימיב ףא
 ינש ולעהו -- בהז לש  תופוק 'ב ןהל
 ,הנענ הלפתב הברמה לכ --  ,ןיריזח

 ןירוסרפ ירת אניעו אביל א"ה א"פ םשו
 'בב: םילולכ תורברה | תרשע == ,האטתד
 רקש תודע תדעה םא -- ,ש"קד תוישרפ
 .ה"בקה לע תדעה ולאכ ךרבחל

 םיתז יליהשכ ךינב ז"ה א"פ םיאלכו

 המ

 תיבל
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 ןיא ךינב ףא הבכרה םהב ןיא םיתיז המ
 .תלוספ ןהב

 לארשי תא ןד ה"בקה ו"ה ה"פ םיחספו
 תאו תוצמב ןיקסוע ןהש העשב םויב
 ןמ ןילטב ןהש העשב הלילב עה"וא
 ,(ט"פ םילהת 'דמו ח-ה"מפ ר'ב ןייעו) תוריבעה

 המש ארקנ המל ט"ה א"פ הליגמו
 ,רושאמ םהמע הלעש תירושא

 םיללוה ובציתי אל ג"ה א"פ ה"רו
 ,ןוא ילעפ לכ תאנשש %המל ךיניע דגנל

 -- 'בב םלועה ארבנ המל ידא"פ ר"בו
 .'וכו הטמל המ רמול תושר ךל ןיאש

 םירכז | םינוילעה םימ | גהג"יפ םשו
 .תובקנ םינותחתהו

 ןיאמ ןנובתה ביתכ ןביו .בדח"יפ םשו
 שארה ןמ התוא ארבא אל רמא ,התארבל
 ןיעה ןמ אלו ,השאר תרקימ אהת אלש
 אלש ןזואה ןמ אלו ,תינרקס אהת אלש
 אהת אלש הפה ןמ אלו ,תינתייצ אהת
 אהת אלש דיה ןמ אלו  ,תינרבד
 אהת אלש לגרה ןמ אלו ,תינשמשממ
 עונצ אוהש םוקממ אלא | ,תינסרפ
 ,'וכו יתצע לכ וערפתו כ"פעא -- םדאב

 .תוצמ שש לע הוטצנ םדא זמ"פס םשו
 ךמד הניש הלפמ תלחת ה"דז"יפ םשו

 ,אתדיבע דיבע אלו אתיירואב יעל אלו היל
 טד /ןנה קש . :ךותב :חהמ"יפ- םשו

 .ץע לש תונוראב ןינותנ ויהיש ויתודלותל
 ןמ ארפו לוכא ךליח םופל כ"פס םשו

 ,ירש תאד הממ ריתיו שיבל תאד המ
 תא הדלי איה םג הלצו ג"ג"כפ םשו

 ןיק ,ןיק לש ותריבע לבת הז ןיק לבת
 ה: לבא גורהחל והמב -רל .היה?אל ינהה
 .לזרבו תשוחנ שרוח לכ שמול

 םלוע היה וב רמאנש לכ ח-ל"פ םשו
 ,האר שדח

 םדאל האב הרצ ךל ןיא ידחלפ םשו
 ,חויר הב םירחאל ןיאש

 הל ןיא רמאנש םוקמ לכ חל"פס םשו
 .(ןב ירחא) הל הוה

 יול

 אל ץראה לכ טפושה ו-מ"לפ םשו
 ןיא שקבמ התא םלוע םא ,טפשמ השעי
 ספות התא המו םלוע ןיא ןיד םאו  ,ןיד
 יעבו אמלע יעב תא ,ןישאר 'בב לבח
 ,והיינימ אדח ךל בס ,אניד

 דימעמ אוהש ימ לכ וט"ד"מפ םשו
 ,ופטוש לגה לגב םינפ

 לע בשוי םהרבא ל"על חדח"מפ םשו
 לוהמ םדא חינמ | וניאו םנהיג  חתפ
 ,הכותב דריל לארשימ

 עגי ןב ול שיש ימ לכ ג"ספר םשו
 ,םימחר ה"בקה וילע אלמתמ הרותב

 תא ןישמשמ םירבד השש ג-ז"ספ םשו
 .ותושרב אלש 'גו ותושרב 'ג ,םדאה

 לש ןתחיש ה"בקה לטנ ו-ע"פ םשו
 ,םינב לש ןתלואנל חתפמ ןאשעו תובא

 םב התנע םהינפ תרכה ה-דג"עפ םשו
 דע םימי 'ג םירמוש םהילע בישוהש
 ,'וכו ןנתדכ ןתרוצ הנתשנש

 ,ףסכ אלא דובכ ןיא בידג"עפ םשו
 שיקא השרח ךתלוהמ ב-א"פפ םש

 ,הילע
 אתמא רבו ןיבז אדבע גחו"פפ םשו

 ,ןוהיורתל דבע ןירוח ןבו ןיבזמ
 רכיו .ודיב ולפנש העשב ז-א"צפ םשו

 םהו ןדיב לפנש העשב | ,ויחא תא ףסוי
 ,והוריבה אל

 רב ןומיס 'רל דיפסהשכ טדז"צפ םשו
 ביתכ ואצמ האיצמ םיטבש רמא אדיבז
 לע ןומיס 'ר תא ונדבאש ונאו םבל אציו
 ,המכו המב תחא

 וריבח דשוחה לכ גי"ג"פ הבר תומשו
 ,ופוגב הקול וב ןיאו רבדב

 תויבחה וריזחה ןייה םתיתש כ"פס םשו
 | ,ומוקמל

 אתנידמ איה הבולע ודה"פ ר"קיובו
 ,אניע אדחב אטטוקיאדו ,םירגדופ איסאד
 ,גרטקמ אירוגינסו

 תוכרבה לכש םולש לודג ט"פס םשו
 לארשי לע איבמ ה"בקהש תומחנו תובוטו

 ןימתוח

 בלש



 הסר

 ,םולש םרופ ש"קב | ,םולשב | ןימתוח
 .םולש השוע הלפתב

 ןהילעב תא תוכרבמ תוכרב ז"ו"טפ םשו
 ,ןהילעב תא תוללקמ תוללקו

 עגופ םימחרה לעב  ןיא רדז"יפ םשו
 ,הלחת תושפנב

 תומחנו תוכרבו תובוט לב רדר"כפ םשו
 אלא ןניא לארשיל ןתיל ה"בקה דיתעש
 ,ןויצמ

 ןהש םיעשרל ןהל יוא אידז"כפ םשו
 רחא לכו לארשי לע תוצעב םיקפעתמ
 ,'וכו ךתצעמ הפי יתצע רמוא דחאו

 ,אויח היל | תיחנד ג"א"פ ר"שהשו
 ,היל ליחדמ אלבה

 אלא אב דוד ןב ןיא גידב"פ םשו
 ,הילכ בייחו תופוצח וינפש רודב

 ןיא תופי היניעש הלב לכ גדר"פ םשו
 ,הקידב הכירצ הפונ לכ

 וילע ונוגינב ארקמ אריקה אידד"פ םשו
 .ךנושל תחת בלחו שבד רמאנ

 םהרבא ריכה םינש 'ג ןב ו"פר םשו
 ליחתיש םוימ -- כקע רמאנש וארוב תא
 .ץראה ןמ בוקעה תא היבגהל קוניתה

 לארשי לש םהישעמ לכ הדו"פ םשו
 .'וכו םלועה תומואמ ןינושמ

 איהו -- השא אשונ םדא גדן"פ םשו

 רופו יתיאר המודא הנשושכ ול תרמוא
 שי .לורב לתוכ | הזיא =-- = ךימ" הגממ
 ,'וכו םהיניב

 תא תילו אנא ךרוטנס ג"א"פ ר"הקו
 .יתוירטנסמ יל בוהי

 ז"כ וזה הלכה המ אידאשת אמוחנתו
 המצע תענצמ איה היבא תיבב איהש
 הפוחל סנכהל האב ,הריכמ םדא ןיאו
 יל .ערויש ימ "לכ, רמאל הופ תלב

 ךירצ ה"ת "'ךכ "יל ' דיעה אבי
 ,םיבוטה וישעמב םסרופמו עונצ | תויהל

 תומחנו תובוט תולועפ לכ דידרומא םשו
 ןניא לארשי םע תושעל ה"בקה ריתעש
 ,יניסב ועפש תחא היעפ רכשב אלא
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 איצומ היהש דחאב השעמ ז-האר םשו
 איצוה אלו ןב חינהו -- יוארכ ויתורשעמ
 תויהל ויתודש וליחתהו יוארכ ויתורשעמ
 יפכמ תירישע ךא ונתנש דע תחפנ
 תיבה לעב תייה רבעשל ל"א -- היהש
 תיבה לעב ה"כקה וישכע | ,ןהכ ה"בקהו
 ,ןהכ התאו

 רמאש העשב אי"ז"פ םילהת שרדמו
 לכמ םינש | םינש סונכ ךל חנל ה"כקה
 אתא ,וגוז םע או"א לכ וסנכנ -- ןימ
 לוכי ךניא .חנ ל"א .לעימל אעב ארקש
 עגפו ,גוויז ךל תביסנ ןכ םא אלא סנכיל
 חינה אל הל םג יכ ול הרפיסו ,אתחפב
 ,גוז ןב הל יוהת כ"אא הביתב סנכיל חנ
 תיבהי תא המו | ,יגוז יל יוהת ב"א ל"א
 אנאד המ לכר ךמע ןקתמ אנא ל"א ?יל
 לכד ןהיניב ןינתא ,הבסנ אהת תא לגסמ
 וסנכנו ,ביסנ אחתפ םינכמ ארקשר המ
 סינכמ ארקש היה םשמ ואצישכו ,הביתל
 תא ונממ עבתו ארקש לוא ,ביסנ אתחפו
 הזו + ךדהב היינתיא ךכ אלו ל"א ,ולש
 ,רקש רליו למע הרה רמאנש

 המשד אתנידמל בט ב7א"כפ םשו
 ,היהלא םשכ אכלמ םשו ,אכלמ םשכ

 ןילוח תחיש וליפא ודא"פ ילשמ שרדמו
 ,הרותה ל5 דגנכ הלוקש (ה"ת לש) םהלש

 העש וליפא י"אב רדה לכ ז"יפ םשו
 ןב אוהש ול חטבומ הכותב תמו תחא
 ,ב/הע

 ,היראל ארקנ תומש 'ז בדכ"פ םשו
 ר"בכ אמגורל איבנ םירקיה וילשמ

 היחו המהבה לע סעב הוה ירא זדח"עפ
 לעושה ל"א היתי םייפמו ליזא ןאמ ןירמא
 .'וכו ןילשמ האמ 'ג עדי אנאד ךלא אנא

 חפנה אלפנה לשמה ה"ר"פפ םשו
 ? ארייתמ התא -- םיצוק לש תוליבחו
 י"שרב אבומו ,'וכו ךלשמ אצוי דחא ץנ
 .בשיו שיר

 אציש הטוש דבעל לשמ רידה"פ ר"שו
 .תורבקה תיבב ןהכה ונודא תא שקבל

 היהו
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 שרפמו יברע ןושלב לודג יקב היהו
 ט"פ תוכרבכ ,ז"יע הרותב םיקופפ המכ
 ,אלבוי ארמיאל ןירוק איברעב | א"ה
 ,אדומלג הדנל ןירוק אקירפאב

 אקוניל ןיחווצ איברעב ו"לפר ר"בו
 ,הליוע

 אקוניל ןיחווצ איברעב ז"פפר םש
 ,איתפ

 אתריתחל ןירוק איברעב הדג"ספ םשו
 .אתריתע

 ארשבל ןירוק איברעב ב"מפ ר"שו
 ,אמחל

 איבנל ןירוק איברעב גדא"פ  ר"קיובו
 .איבס

 אהלוגנרתל ןיחווצ איברעב הדה"כפ םשו
 ,איובש

 יברע ןושל ,דעבמ קוספ ד"פ ר"שהשו
 רמא יל חורא רמימל יעב םא אוה
 ,יל רעבמ

 אקורסמל ןיחווצ איברעב רדא"פ ר"כיאו
 ,הלפלפמ
 ,אתידע אתזיבל ןיחווצ איברעב זידב"פ םשו

 טחשר איברע ןידהכ ח-ב"יפ .ר"הקו
 ,ודובבב האורו שבכ

 ןירוק ימרא ןושלב בידחלשב אמוחנתו
 | .םירוזג ץלהומל

 ןושל םיהלא םדא עבקיה ז-המורת םשו
 ,אוה יברע

 רעשל ןירוק איברעב ח-עירזת םשו
 ,אפמיש

 ךא המה וירמאמו ויתושרד ולא לכו
 לכב םיאלמה ויתושרד לכמ רעומ טעמ
 ,םישררמה ירפס

 ונל וראשנ םירקיה ויתושררמ המכו
 ןושארהו שירהו | ,םיברה וידימלת י"ע
 ומשב רמאש ןינכסד עשוהי 'ר אוה םהבש
 הליגמ 4. ,ה"פר. אמתי ..(א"ה-ה"פ ..תוכרבב
 ,רחט"יפ ,הדזי"פ ,גה"זמפ ר"ב ,אי"הר א"פ
 ,גהג"לפ = ,נחג"כפ.:(ם 22 2,התב" כ . ,דחביפ
 ,םיחנ'עפ < ו"הלנפ .. ,בופר"מפ -. -,ב"טפר

| 

 ולה

 ,גחו"צפ ,א"צפס ,ורמ"פפ ,ז-ט"עפ ,ה"עפר
 =ך"פ ר"קיו ,ח-ח"לפ ,גי"ג"פ ,ג"פר ר'ש

 ,(טדב"פ םש ל"צ ןבו) = הדח"יפ | ,ז"פר | ,ב

 ,הכדב"פ ר"מב ,ז-ל"פ | ,ירמ"בפ  ,ז"ו"בפ
 ר"שהש ,גהז"פ ,נידה"פ ,ר"פר ר"ד ,בדג"פ

 "כה ןודו"פ | ,גהה"פ | ,ה-ד"פ | ,נ"פס
 ,ח"פס ,גדחא"פ ר"הק | ,הדח"פ | ,דדז"פ

 ,זחיחיו ,זההרש ייח | ,בידְךל ,בדחנ אמוחנת
 ,זהירחא | ,ח-עירזת ,רכדחלשב ,הדתומש
 ,חי-ךתולעהב ,בלדאשנ ,'זי ,ה  ,דדרומא
 ,חדהאר ,גב ,ב זדתקח

 ,נהצ"פ ,יחזי"פ ,טדא"פ םילהת שררמ
 ,םימעפ המב לאומש שרדמבו

 יול ר"א :  הע ב"ב וניצמש המ ןכו
 תבשבו ,ינכסד עשוהי 'ר םושמ יפפ ר"א

 ל"צ: (עשוהי..ר"א .פ"רא יול ר"א : אנק
 ר"א [ינכסד] עשוהי ר"א פ"רא ךופיהל

 ,הרחמפ .ר"קיו נ"ה .נ"פ ק"ומכ יול
 ר"קיוכ .ומשב אבא 'ר וניצמ ןכו

 ,יהב"בפ
 -ר"מפ ר"בכ ומשב אנהכ רב אבא 'ר

 ,חדשגיו אמוחנת ,ומ
 ר"פ תוכרבכ ומשב יפפ רב אבא 'ר

 ,א"ה

 ןתיקלחמ ,:פ תוכרבכ ומשב אחא 'ר
 אחא יחי נרשיפ  .ר"קיובו -: ,י"ר"פפ ר"ב
 תבית ס"ט אוהו יפיס רב יול 'ר םשב
 .יסיפ רב

 ר"הק ,בידב"פפ ר"בכ ומשב ןימינב 'ר

 ,איד ג"פ

 ,זדח"מפ ,וטד ני"פ ר"בכ ומשב היכרב 'ר
 ,וחא"יפ .ר"קיו ,הרפ"פ ,זמ-ח"עפ ,רדא"עפ
 ,ג"ה"פ ר"כיא ,א"פר ר"סא ,הדז"פ ר"שהש

 ,ומדאצת ,אידעירזת  ,זידחאב אמוחנת

 ,בדא"פ .ר"מבכ ומשב ןהכה היכרב 'ר

 ,בדרבדמב | ,ב-תודלות אמוחנת | ,גהג"יפ
 רמא ןהכה היכרב 'ר אי-חלשב םשו
 תבית קוחמל ךירצ יפיס רב יול 'ר שרד
 ן .יסיס רב

 א"פ ןשיה ילשמ 'רמכ ומשב אדבז 'ר
 ךא



 אטוב רב יול

 'ר רעבוב ילשמ 'מב :אבומדכ ל"צ ךא
 .יול מארב

 הכדחלש אמוחנתכ ומשב אייח 'ר
 ומשב רמאש יפפ רב אייח 'ר ם"לב אוהו
 ,היפריקו

 .בדה"פ ר"פאכ ומשב אקלש אנינח 'ר
 ומשב ןורינ .וא.. ןניבננ, רבו הק ה

 ,אדט"פ לאומש 'דמכ
 ר"שהשבו ,בדה"פ ר"בכ ומשב ןדוי 'ר
 .ירמא- יול 'רו רני "רך ב

 אוהו חדא"פ ר"בכ יול 'ר םשב ל"ביר
 ,יול םשב ל"צו ס"מ

 ר"קיוכ ומשב ןומיס 'רב עשוהי 'ר
 .(טבציו 'פ ר"ורב ןינכסד י"ר  ל"צו) ח"ר"לפ

 ,חהא"ה ב"פ הגיגחכ ומשב הנוי 'ר
 לש ויבא הנוי ר"א אבה ןשיה אמוחנתבו
 ס"לבו אבא ר"ב רמאש יול רב אנמ 'ר
 ,וללה תומשב ס"ט לפנ

 .ירב"כפ ר"קיוכ ומשב ןנחוי 'ר
 ול השקה | (הנוי 'וד וריבח) | יסוי  'ר

 .ה"ח"נפצהבב
 שיר ימלשוריכ ומשב ןוב 'רב יסוי 'ר
 .ב"הס בפ שב

 ,ח-ד"לפ ר"קיוב ומשב ןהְּב 'ר
 ,אבת ,לררומא אמוחנתכ ומשב ינמ 'ר
 ,הוצה אמוחנתב ומשב באשד ינמ 'ר

 ,זדירחא
 ,בהב"יפ ,ר"פס ר"בכ ומשב םחנפ 'ר

 ר"קיו = ,וחו"מפ | ,מדב"לפ | ,אידא"לפ
 | ,חהב"כפ

 אמוחנתכ ומשב אבא רב אמוחנת 'ר

 ,זכד-רבדמב
 ויה םהינשש ול וניצמ םירבח ינשו

 וניצמש קחצי 'ר ,הדגא ילעב ילודנמ
 רפה םש ךא) .ד תוכרבכ דימת ןיקלוח
 ס"קדבו ו"פר םילהת טוקליב לבא 'ר תביה
 ,וטדג"פ ר"הק  ,איהנ"פ ר"ב ,(וול 'ר .אתוא

 ,זד-רהב ,ח-שגיו אמוחנת
 ,א"עפס ר"ב ןתוקלחמ ןומיס 'רו

 ,וחר"פפ ,רהג"פפ ,איהב"פפ
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 תב ול היהש וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ר"קיוכ ומשב רמאו הירכז 'רל תאשנש
 ר"םאב ןימינב :'ר 'םשב :דחא "בו" (3הזי"פ
 רמא ןנחוי 'רש אתיא םש ךא | זדז"פ
 םש ךא זפ"פר ר"בכ ןדוי 'ר ל"צו ומשב
 ,יול 'ר תבית רסח

 הוה יול 'רד ודבעש וניצמ ,טל ז"עבו
 'רד הישפנ חנ יכ ,אתיתליח ןיבזמ אק
 והל רמא -- ןנחוי 'רד הימקל ותא יול
 השקו ,רבחכ אוה ירה רבח לש ודבע
 רטפנ יול 'רש רשפא ךיא ןיבהל דואמ
 ול" היה<:ןינמ: ילועו "/(נחוי. 'ר- םלוקי רוע
 הז םגו יול םתפ אסרגה ס"קדבו + דבע
 םתס) יול יכ רמול רשפא יא
 .(םדוק בר ןמז לבבב רטפנ יפים

 ימלשוריב אבומדכ רמול דואמ בורקו
 אנמרג לע השעמה אבומש ב"פס ו"ע
 אלכות היל הוהש אישנ ןדוי 'רד ודבע
 לש ודבע ןנחוי 'ר םשב אסי 'ר רמאו
 בברתשנש רשפאו | ,החמומכ | החמומ
 ימלשוריב םשש ןעי יול 'ר לע השעמה
 היהש "אירבנצ יולד, איילט לע רפוסי
 םשב אחא רב בקעי 'ר רמאו ןיריפ ןבזמ
 הז יפלו .ןמאנכ ןמאנ לש ודבע אסי 'ר
 הברה םינש יח יול 'רש רמול רשפא
 ויתוברמ הארנש יפכ ןנחוי 'ר רחא
 היהש : חכ תוכרב חכומ ןכו ,וידימלתמו
 הירב ללה -'רו .ףסוו .בר  ..ימיב( הע יח
 ,ינמחנ רב ש"רד

 .אטוב רב יול
 ירוראב ירק הוהש |: אל הליגמ רכזנ

 ול רמא ,םגמגמ אקו אנוה ברד הימק
 ,'וכו ךשפנכא

 רב יול אתיא ז"ה ג"פ םש ימלשוריבו
 והמ אירורא ןיליא אנוח ברל לאש ימספ
 ,ילבבד רמאמה :אוהו | ,'וכו לח ןונירקיד
 םש לע רמאמה אבומ ב"יפ םירפוסבו
 גדח*פ ר"הקבו ,אנינח 'רל לאש ימאפ רב
 ארק יטנפ רב יול 'ר  רמאמה < אבומ
 ,ןוהב םנמגו ,אנוה 'ּר  םדק אירורא

 הארנו

 רב אוהש
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 הזמו | הנוכנה אסרגה | איהש הארנו
 ל"צו אנוה בר ש"ע | ילבבהל בברתשנ
 ,אנוח 'ר םשב ארקנ ימלשוריבו ,אנוה 'ר

 רב ל יףרעב : .םינשל;-וקלח;ר"הסבו
 לכהש שיגרה אלו יטנפ ןב יולו ,אמוב
 ,אוה דחא שיא

 ."יריברב ייל
 ,ל"ביר םשב רמא ב"פר ב"ב ימלשוריב

 כ ביי? יה

 יתבר 'ספו ז-יתקחב אמוחנת רכזנ
 םימטפוש טוקליבו  ,הלילה יצחב יהיו 'ּפ
 .וס זמר

 םינרד הכי ייק
 תא הדפש ,המ ןיטיגכ לודג רישע היה

 ,בהז ירניד יפלא 'גיב | (תיבשונש) | ותב

 ןוצרבד ןל אמיל ןאמ ז"ע רמא ייבאו
 ,רבע םימכח

 ,אייה רהב. אנוה ברד הירב יול
 אבא יהב  היטרי "ה תב"  התיה וספא

 יבד אלבגל חכשאש רפוסי ,ונק תבשכ
 שטב הירותל היל יפסו ליבג אקד אישנ
 יכה ל"א | (אייח רב ה'ר) הובא אתא היב
 בר ונמו ,ברד הימשמ ךמאד הובא רמא
 ,אבא רב הימרי

 איעשוא רב הדוהי בר  ,גצ ןילוח ןכו
 ---ח"בהרר הירב יולל אלחמ ףילק אק הוה
 ךמאד הובא רמא יכה ל"א הובא אתא
 רכ הברה ודימלת- היה  אוהו ,א"ביר ונמו
 הבר םע ךלה א"פש ,אנ  תבשב . ה"ר
 ארמחל יולד ארמח הימדק אחרואב ה"רב
 (יול) רמא היתעד השלח ה"רב הברד
 בתותיאד | יכיה יכ .אתלמ היל | אמיא
 ל"א -- םיער ויקסעש רומח ל"א ,ותער
 וניצמש המ הארנו ,'וכו ךובא רמא יכה
 (םוקמ םש) רשיכב ערז יול :דלק ןילוח
 הימקל אתא טקל לקשמל םיינע ווה אלו
 רב אנוה ברד הירב יול אוה ,תשש ברד
 ,אייח

 ..הניקערפייהל
 ימלשוריב אוה רוקמהו ,ןיסחויב אבומ ןכ

 ,יניח רב יול 'ר םשו ב"ה ד"פ  תומורת
 .ימלשוריב ןיפלחתמ ת"יחו א"הש עוריו

 ,אדבז רכ יול .'ר
 יתוקחב | (אציניוו פופד) אמוחנת רכזנ

 םירהה לע | תדריו ךלא קוספה שרורש
 ךאשכו ,'וכו ןילוע אלהו ןיררוי יכו

 אמוחנתבו ,הירכז ר"א אפרגה םיפופדה
 ,היברבקהב תל. 'ר . רעבוב

 ו רכב .אריעז ירד הירכ יול 'ר
 ,ודז"פ

 :תירכז' רב יו''ר

 'פ יתבר 'ספו דידחא"פ ר"שהש רכזנ

 ר"א הדג"עפ ר"בבו ,הלילה יצחב יהוו
 השאה דלת אלש דע הירכזו רב יול
 יולת דלתש רחאל הב הלתנ ןוחרסה
 | :הנטב

 הרב = תיוח רבי יול 'ר
 ,אתייח רכ יול 'ר ךרע

 יח רב יול 'ר

 תיבמ אצויה לכ רמא ,דס תוכרב רכזנ
 הרותב קפועו דמה"בל םנכנו תסנכה
 וכלי רמאנש הניבש ינפ לבקמו הבוז
 ק"ומ ףוס אבומ הזה רמאמהו ,'וכו ליחמ
 :ך "קל  תסרנ לבא יול 'ר. םתפ םשו
 ,אתייח רב יול

 ןתשלשו אייח רב יול ר"א גדנ"יפ ר"בו
 ;רכג .תויתוא 'נמ

 ,ונממ הפי לשמ גחג"כפ ר"שבו
 ,בידא"פ ר"שהשב ונממ השרד אצמנ ןכו

 שח רב לר
 אל תמה ןמ רטפנה רמא ,טכ ק"ומב

 ,םולשב ךל אלא םולשל ךל ול רמאי
 רמאנש םולשל ךל -- יחה ןמ רטפנה
 אתיח רב] יול 'ר רמאו רמא כ"חאו ,'וכו
 תסנכה תיבמ | אצויה לב [י"כמ ס"קד
 קניפש+ינפו = .לבקמו :הפוז -- רמה"בל
 | ,'וכו רמאנש

 ימלשוריבו

3% 



 יסיס רב יול--אתפלח רב ןהבה יול 'ר

 רב יול ר"א  ו"פס תבש ימלשוריבו
 רב אבא 'ו םשב היכרב 'ר ירגד לע) אתויח

 ד"הה ז"העב ןכ השע רבכ אלו (אנהב
 התיח רב יול "ר א"ה ז"פ המוסבו ,'וכו
 "עמש ןירוק, ןילק עמש ןירפיקל לזא
 עמש ןוהתבכעמ אעב (ןוי ןשלב) ןיתסינולא
 ךורעב אבומ רמאמהו | ,דפקיאו יסוי 'ר
 ,אתוזח רב יול 'ר םשו ןיתסנלא ךרע

 יתש אתייח רב יול ר"א זחה"נפ ר"בו -
 .'וכו = ךל :ךל ביתפ .םימ מ

 'רו .תייוח .רב יול .'ר -אידמ לב "בו
 ,'וכו ורמא אבא רב ח"רד הירב אבא
 ,אתייח וא .תיוח רב ל"צ ילוא

 רכ :אתפלח רב .ןהכה לה
 ,הכדאריו אמוחנת

 ;אמח רב ודל
 םלועל ל"רא ח"ב יול ר"א .ה תוכרבב

 רמא ןכו ,'וכו ר"הצי לע ט"צי םדא זיגרי
 תא ךל הנתאו ביתכד יאמ ומשמ םש
 השמל ונתנ םלוכש רמלמ --  תוחול
 ,אמהל .רב יול 'ר "קר  "תפדו\ עמ
 ןמז םירמוא | ןנחוי ר"א | ,זמ + הבוסבו
 אמיתיאו אמח רב יול ר"או -- ינימשב
 םש םגו | ,'וכו ועדת אנינח 'רב אמח 'ר
 סופדב אוה ןכו ,אמחל רב ם"קד תסרג
 ,אמשוקו איצניוו ורזיפ

 שארב רפא ןינתונ המל ,זט תינעתבו
 'רו אמח רב יול 'ר הב ינילפ  או"א 'לב
 תורבקה תיבל ןיאצוי המלו --- אנינח
 תסרגו. ,אנינח 'רו ח"ב יול 'ר הב :יגילפ
 'רב .אטח 'רו .אמחל רב יולי !ר:" טקה
 ,אנינח

 ר"א אמה רבי יול"יר ' כנ .?םחבופו
 האצוי התיה העוצר אנינח 'רב אמח

 ןכו  .אמחל רב. .ל"ר :ם"קד התמקמו
 רב יול ה"א . + םכ \:ה"ר .תמאב ה ונוצמ
 ,ומ ב*בו ,אנינח 'רב אמח ר"א .אמחל
 ,היה השמ ימיב בויא אמחל רב יול ר"א
 ,רחא ארומא לש םש אוה ס"לבו
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 .ןופרט רב הל"ה
 'חב .הדוהי .'ר " גלאם" היפו פמ

 אבומדכ אטרפ רב ל"צ ךא ,ומשב ןומיס
 ,ביחנ"כפ .ר"קיו רמאמה

 רב יול 'ר ךרע .אמחל רב יול 'ר
 ,אמח

 הרינירב ווב
 לב רמא א"הס ב"פ תוכרב ימלשוריב

 ויתותפש הרמוא םשמ העומש רמואה
 אבומ .,זצ תומביבו ,רבקב ומע תושחור
 ,אריזנ ןועמש ש"ע רמאמה

 .ןומיס רב .יול
 וכבש תוריפ ינקאש : אמק ןילוח רכזנ

 רמד הימקל (הדוהי בר) אתא הדוהי ברל
 .'וכו לאומש

 .יסיס רב (פתפ) יול
 ,(שודקה וניברד לודגה ודימלת)

 יול אוה יול םתסש םכסומ רבד הזו
 הימק הדיק יוחא יול ,גנ .הכוסכ יסיס רב
 אפרגה ה"ה א"פ תוכרב ימלשוריבו יבר
 יול יל"א ' מ תומכי 'ןכו' ,יסיפי רבול
 ילשוריבו ,'וכו ו"מ ינתד איריא יאמ יברל
 ,הפ םש ןכו | ,יסיס רב יול .אסרגה םש
 בי"פ םש ימלשוריבו אתיירקל קפנ יול
 ילבבב ארקנ בור "עו יפי ירש
 רב יול םשב ימלשוריבו יול םתס םשב
 ,יסיס

 תוכרבכ יברד לודגה ודימלת היה אוה
 יעב :זק תבשבו ,יברל יול היביתוא ,טמ
 לאשש וילע יבר רמא : ל םיחבזבו, ,יברמ
 .מי ז"עבו ,המכח רבדו הלודג הלאש
 יברד  הימק .יבתי יבר רב" שה ל
 רמא יול ,ארפיס קילס ארדיס וקספ אקו
 יתייל רמא יבר רב ש"ר ,ילשמ ןל יתייל
 יאהל וטמ יכ -- יולל הייפכ ,םילהת ןל
 יבר  שירפ ,וצפח ה תרותב םא לבוארק
 םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא רמאו
 תושר יל תתנ !יבר יול רמא ,ץפח ובלש
 השקה :פ תוחנמ ,.₪ תומביבו ,דומעל |

 יברל



 יסיס .רב יול 00

 המודמכ קוחש ךרדב ובישה יברו יברל
 ,ודקדקב חמ ול ןיאש ינא

 אתביתמהב הלודג .תונמתה ול היהו
 ןידמל .(ורמאש מ"בש ורמא) :ז' ןירדהנסב
 ןידמל ורמאשב לבא) יול אוה םימכח ינפל
 י"שר תעד ,'סותו י"שר תקולחמ אוה יבר ינפל
 אוהש םש 'סותה תעדו ,יול אוהש : פ תוחנמב
 .(םש 'פותב :ט הליעמ ןייעו ,רחא םכח

 וניצמ יבר ינפל בשיש ןמזה ךשמבו
 עלקיא יול ורמאש .אכ ה"רב לבבל דריש
 אלישבת םיסב רמא ירשתב רסרחב לבבל
 | .אברעמד הבר אמויב יאלבבד

 (ל"וח איהש) ]יביצנב היהש | וניצמ ןכו
 אבשיר ףסוי יבל עלקיא יול ,לק תבשב
 אל אבלחב . אתוומד אשיר היל | ובירק
 יאמא ל"א יברד הימקל אתא יב לכא
 הדוהי 'רד .ארתא ל"א  ,והניתמשת אל
 .(ןיביצנב היה ב"בירש עודיו) הוה אריתב ןב

 ץראה ביט תא רמל לבבב היהשכו
 ינארה יבר ל"אש ,בע ןישוריקכ היבשווו
 ,ה"'בילש> :(תוליחל :ןימוד ..ל"א -..,םיסרפ
 ל"א לבבבש ח"ת ינארה -- ןירבח ינארה
 לולעב הארמ הזו) .תרשה יכאלמל ןימוד
 דע הרות לבבב היה אלש םירמואה ירבד רקשש
 .(םתבישי תא לאומשו בר ודסיש

 וארקש דע ויניעב כ"כ לודג היה יברו
 היסקניפא בותכ ,ונק תבשכ שודקה וניבר
 ,שודקה וניבר ונמו יבר םדק תרמא יולד
 יברד הימק לייטמ היהש | ,גנ  הכוסבו
 | .יניבס ינמתב

 רשאכ יבר יניעב דואמ ביבה היהו
 ואבשכ ו"ה ב"יפ תומבי ימלשוריב רפוסי
 היהיש דחא םהל ןתיש יברל איינומיס ינב
 ןכרוצ לכו ןיינתמ רפוסו ןזח ןייד ןשרד
 םריעל אבשכו ,יסיס רב יול תא םהל ןתנ
 הלודנ  המיב ול ושע | תונברה לבקל
 ול השענש רובכהמ ךא ,הילע והובישוהו
 לע םהל בישהל עדי אלו וילע וחור הבנג
 והז יכו ל"או יברל ואבו  ,םהיתולאש
 םירבדה לכ וב שיש ונל תרמאש שיאה
 ? המואמ עדוי וניא אלה םישקבמ ונאש

 יתווכד .שנ רב םכייח .יבר םהל בישהו
 המ לכ ולאשו וירחא חלשו ןוכל תיבהו
 תובושת םלוכ לע | בישהו ול ולאשש
 לודגה דובכה ינפמש :יברל .רפיסו תונוכנ
 לוכי אלו וילע ותער החז ול השענש
 ,בישהל

 אינימיסב שירה היהש ףא הארנה יפכו
 שודקה ובר תא תוארל םיקרפל אב היה
 יבר יבל עלקיא יול .ח תובותכ וניצמדכ
 תפרבב ןרבכ יברו .הירב .ש"רר ילולהב
 יברל חלשש וניצמ ,זק םיהספבו ,ןיאושנ
 היהשכ וחלש ס"לבו ,ינגמ 'גי רב ארכיש
 רכינש םיירקמ ונל וראשנו ,אינומיסב
 רשאכ וריעב שירה היהשכ תאז עריאש
 א"פש ח"ה ג"פ תינעת ימלשוריב רפוסי
 שארל הלעו ת"ס לטנ ,וריעל תוסייג ואב
 : אדח תילטב ןיא םימלועה ןובר רמאו גגה
 ןול ןולעיי אתיירוא רפס ןירה ןמ הלימ
 אלו ןיעבתיא די ןמ ,ןול ןולזיי אל םאו
 השביש שנענו ןכ השע ודימלתו ,ןוחכתשא
 הוב .,א"פש - . ,הב תינעת רפוסי ןכו | ,ודי
 ארממ אתא אלו םימשגה לע אתינעת
 םורמב תבשיו תילע ע"שבר וינפל רמא
 ,ארטמ אתא ךינב לע םחרמ התא ןיאו
 לגלגתנ הלעמ יפלכ םירבד חיטהש ןעיו
 הימק הדיק יוחאו יבר ינפל אבש רבדה
 ונממ ובוח תא תובגל ח"עב אצמ זאו
 אלש ה"ה א"פ תוכרבו  ,עלטיאו שנענו
 .גק תובוהכמ עמשמ ןכו | ,הזמ אפרתנ
 .עלטמ היה יבר תריטפ ירחא םנש

 םילודגה וידימלתמ היהש ןעי | הנהו
 ישוריפ תא שורקה וברמ לבקו | ,יברד
 לככ ול השע ןכל םתתימאל הנשמה
 ארפק רבו אייח 'רכ אוהה רודה ימכח
 הנשמ ירדס השש לע | תותיירב רבחו
 תומביכ היתינתמב יול הקרב וניצמש הזו
 ן,הנמ/'ב = ,:םמ .הטוס = ,,וצ יתובותב ,,י
 אמויכ היתינתמב יול ינת ןכו ,:חס הדנ
 אתיירב רדס יול י"שריפו) :גנ תובותכ | ,,דכ
 .(םירדס הששד

 ןישודיקבו



 יסיפ רב ינל

 ל"צ) ןועמש בר ינת :וע ןישודיקבו

 ב'בו יול יבר ישודיקב ארוע "דב (460/ש

 יול יבד ןישודיקב איעשוה בר אנת :בנ

 ןישודיק "סמד אתיירבב אתפסותב ם"בשר  'ופו)

 תביתו ,איעשוא 'רו ח"ר ורדיפש ומב יול רדיסש

 .(רתוימ אתפסותב

 :המ :וט םיהבז  ,,טפ ןיטיגכ יול ינת

 ,ונ ןילוח ,:חמ תוחנמ ,:; דק :המ

 ,: רי תורוכבב היתינתמב יול ינת .ןכו

 .י תורוכבכ יול ינתדמ
 לע לפנתי 170 רצ ב"ח ד"וד רפסבו

 םינכהו ומצעל הנשמ רבח יולש רמאוו יול

 תנשמ םע הריתסב םה רשא םירבד הב

 לכב וירבד לטבו יבר ובישוהש ףאו  ,יבר

 .י .תומבי ותנשמב םירבדה קספ תאו
 ,ל"בע

 רבכד לעש ותומכש םכח לע אלפלו
 שרפמ ךא אוהש יול ירבדרב שרופמש

 פ"עא,  חווצו דמוע יולש הנשמה ירבד

 ונל שי | ,'וט וניתנשמב םימכח ונשש

 ינפמ ךא היה יברל יול .תישוקו ,ףיסוהל

 ובישה יברו ,דחא דוע הנשמב ונמ אל המ

 ףיסוה | יולו = ,יריימ אק אל  אתנולפבש

 אוה ןכו ,הנשמה שרפמו ולש אתיירבב

 םכחה אבו ,הנשמה שרפמש :וע ןישודיקב
 לכל הארנה * תמאה ךופיה שממ רמאיו

 ,אוה ןכ אלש
 םע עעורתה יבר תבישיב היהשבו

 :רכ הציב שרופמכ "בר, לודגה וריבח
 ,יברד הימק | ןניוה | יולו אנא בר רמא
 יול ,בנ תובותככ דחיב םתוא וניצמ ןכו
 אתינתמ אה יב ארבוע רבעימל רבס
 הזש הארנה יפבו) ,יביבח רמא יכה בר ל"א
 .(יבר תריטפ רחאל היה

 תובותכ = ,,זי םיחספ וניצמ ןתוקלחמ
 ןירדהנפ ,: המ .אמ מ"ב ' אי המטוס

 הליעמ ,:חק .הצ ןילוח ,,דנ םיחבז ,:זפ
 ,חס :דפ :]ל הדנ ,((₪

 םירבחכ היה יבר רב ש"ח .םעןצו
 ,ליעל אבומרב

 ,ןיקלוחש ,הק מ"בכ יאני 'ר םע
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 תובותככ םיבר םימי בשי אנינח 'ר םעו

 םכח ינב ןועמשש פ"עאש יבר הוצש + נק
 רב ש"רל יול ל"א "'אישנ = ינפ .ילאקלמב
 ךל אכירצ ל"א :% רטימל "אכירצ "פר
 אמח רב אנינח 'רש הוצ יברו .ךתעלטמלו
 הילע ליבק אל אנינח 'ר ךא שארב בשי
 םינש 'ב ונממ לודג היה םפא 'רש ןעי
 הבישיב שירה ספא 'ר היה ןכל ,הצחמו
 אוהה ןמזה לכו ,יארבא בשי אנינח 'רו
 .יארבא אמח רב אנינח 'ר םע יול בשי
 לכ אלש תומוקמ המכב | ונראב רבכו
 ,דעוה תיבב תוידימתב ובשי | םימכחה
 ימכח לכל היה הנביד ג"ר ןמוב עודוכ
 ע"ר ומכ" םריעב תולודג .תובישי רודה
 תעל לבא ןיעיקפב עשוהי 'רו קרב ינבב
 וכרצוהשכ הנביב רחי ןיצבקנ ויה אוצמ
 הזיא עירכהל וא תיללכ הנקת הזיא ןקתל
 ש"רש אשואב ג"בשר לצא 'היה ןכו ,ןיד
 ש"בארו ירופיצב יסוי 'רו עיקתב היה
 ,אשואל םימעפל וצבקתה לבא וריעב
 וכרצוהש תעה עיגהש יבר ימיב ךאו
 זא לארשי לכל הרסמלו הנשמה רדסל
 תויטרפה תובישיה לכ ולטבתנש טעמכ
 ' םוקמ לא ןהיתוחכ ומצמצו וצבקתה םלוכו
 ןיודהנסה יכ םא יבר רמפנשכ לבא ,דחא
 כ"חאו ונב ג"ר י"חת התיהו הלמבנ אל
 ןמ המכ לבא ,ודכנ האישנ י"ר די תחת
 תומוקמ המכב הרות וציברה םימכחה
 תבישיב שירה היהש ףא םפא 'ר הזו
 תוידימתב םש היה אל ,האישנ י"רו : ג"ר
 (דול) םורדב היה עובקה ומוקמ יכ ןעי
 דעוה םיקמל םיקרפל אב היה ךאו
 שירה היה ס"לבש ףא יול ןכו ,ירופיצב
 ירופיצל אב היהשכ לבא יאנומיס ריעב
 יארבא הנוכהו) יארבא אנינח 'ר םע בשי
 ספא 'ו תגהנהו תושר תחת היה אלש הארנ
 ,(ותומכ םילודג ויהש ןעי הבישיה ידימלת ראשב
 אנינח 'ר בשיו ספא 'ר רטפנשכ לבא
 ותערב רמג ןכל יריחי יול ראשנ זא שירב
 רסיי:הבכיגא י לבבל .אבשכו פבל רריל
 תבשכ ארוסב הלודגה ותבישי תא בר

 : טנ
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 אכירא הבר ארבג אתא ברל ל"אש : טנ
 ירש אלילכ שרדו ,עלטממו אעררהנל
 ,יול אוהש בר ןיבהו

 הובא תא םש אצמ אעדרהנל אבשכו
 ינשו ,זא הררש גיהנמ היהש לאומשד
 הבהאב דחי ורבחתה דודה ימכח םינקזה
 הובא ורמאש ,טכ הליגמכ הריתי הבחבו
 ףשד אתשינכב יבתי יוה | יולו לאומשד
 הובא .ל תוכרבו | ,'וכו אעדרהנב ביתיו
 אחרואל קפימל ועב ווה יכ יולו לאומשד
 תוכא במ ב"בו ,ילצמו | .ימדקמ וזה
 ,ונת (י"שר ,וריבח) יולו לאומשד

 םע בר תקולחמ :חל ז"ע וניצמ ןכו
 ,יולו לאומשד הובא

 אעררהנב ןיידו ןשרדה היה הארנה יפכו
 רב יול שרד ח"פ ר"פ ר"שהש וניצמרכ
 יול רבע :וע םיחספבו ,אעדרהנב יסיס
 ;'וכו אתולג שיר יב ארבוע

 אתא -- אתתיא איהה ,דנ ב"ב ןכו
 אבקוע רמד הימק הל ירמאו יולד הימקל
 ל"א הימק החוצ אקו יאתא הידיב אמקוא
 ב"פ תובותכ ןכו | ,'וכו ךל דיבעא יאמ
 אבא רב אבארד ימוק אדבוע אתא ו"ה

 .לאומשו יולו
 לאומשכ ונממ ולבק רודה ילודנ לכו

 ןיבוריע ,:חק תבשכ יולד הימשמ רמאש
 תוחנמ בפי םותחבו ? םיימינה .(( הכוס .י
 ר"ב יולמ לאש ,ב"הס י"פ תומורת ,;מל
 לאומשש :חק תבש ורמא ןכו ,ידפ"פ
 ,יולמ אדחו הובאמ היל אעימש אדח

 וארקו דואמ וילע .ביבח היה לאומשו
 ,; חל תוחנמ ,,טל ןישודיקכ ךוירא

 ק"ומכ הימשמ רמא אבקוע רמ ןכו
 תק :תבש ורב

 יול ונמו ריסא יבר ,רמא יסא בר ןכו

 הק זעב
 .:חק תבש ומשב ז"ר

 וב ק"ומכ רמשב הנתמ בר
 ,דדא"פ ר"הקב ומשב אבא רב אייח 'ר

 יול תקולחמ ד תוכרב וניצמש המו

 םמייפ רב יול---ימאפ רב יול

 םילהת טוקליבכ יול 'ר ל"צ קחצי 'רו
 .ס"קרבו ו"פר

 הובא וריכח ינפ לע אעדרהנב רטפנו
 דכ ורמאש ח"ה ב"5פ תוכרבב לאומשד
 לאומשד יובא לע יסיס רב יול 'ר ךמד
 ביבה יסיס רב יולש -- יוליע רטפאו

 ,טלק תבשבו ,םדא לככ ה"בקה ינפל
 ליזאדא -- יולל רכשב ינב היל וחלש
 לאומש רמא | ,יולד הישפנ חנ (חילשה)
 ,'וכו

 םינב חינה םא םוקמ םושב וניצמ אלו
 ןב ידבוש הארנ הרעשה פ"עו ,תונב וא

 רב יול לש וינב המה ויחא ןומלשו יול
 ,םכרע ןייע י"אב וראשנו יסיס

 אלש הארנ יול ןב עשוהי 'ר לבא
 ומ דע . ל"ביר םוקמ יכ ונב היה
 וימי לכ היה יולו םורדב דולב היה אייח
 ,אעדרהנב כ"חאו יבר םוקמב

 יסיס רב יול אוה יול 'רש םירמואהו
 יברד ודימלת ובברע יכ לודג תועט ועמ
 היארו ,וירחא תורוד 'ג היהש יול 'ר םע
 יול 'ר ר"ה ב"פ תוכרב וניצמ .תשרופמ
 ,יסיפ רב יול 'ר םשב הפיחד אמידבא 'ר

 ךלהשב הדנאה רפסת :הי תוכרבבו
 ןכיה .ויבא תא לואשל קה"בל לאומש
 יארבא יול תא האר םימותיה תועמ חינה
 ךנה לכש ל"א תקילס אל יאמא ולאשו
 ספא 'רד אתביתמל תקילס אלד ינש
 ךל ןנילייעמ אל היתערל | היתשילחאו
 ,והולייע לאומש תשקב ידי לעו ,'וכו

 .ימרפ -- יטנפ -- יטאפ רב יול
 ,אמוב רב יול ךרע

 ,םטייפ רב יול
 םהנוכו =. ,הה"סו . ןיפחויב .אבומ ןכ

 יול ןב ידבז ורמאש ו-ידוקפ אמוחנתל
 אוהש ושיגרה אלו ,'וכו םטייפ רב יולו
 ירבואה .נ"פ ו"ע ימלשוריבכ ל"צו ם"מ
 ,סרטיפ .רב יסוי 'רו יול ןב

 יח
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 ,(אטלפ) אטרפ רב יול 'ר
 רב: ןמש :בר א רמא :,חצ ' ןילומ ממ

 םושרג רב ידיא רב ידיא בר רמא אבא
 ,םוחנ ר"א אטרפ רב יול ר"א

 אבומ ו"ה י"פ תומורת ימלשוריבו
 'ר יריב 'ר ןושרג רב אדא ש"ע: רמאמה
 .(אטרפ ל"צש הארנו) ,אטלפ רב יול

 הדוהי 'ר יפב ויתושרדמ הברה וראשנו

 ר"ש ,נ"פר ר"בכ ומשב רמאש ןומיס 'רב
 ,הדני"פ ר"מב | ,בי"ג"בפ ריק

 ,חלדולדא"פ .ר"כיא
 (ןומיפ לי'צ) /אמוס "רבייה

 .בירקמה יהיו '5פ יתבר אתקספכ ומשב

 ,גחג"מפ ר"שב ומשב ןיבא 'ר

 .יּבר הב יופיה
 אמוחנתבו ידו"טפ הבר רבדמב אוה ןכ

 הבית רסח ם"לבו | ,ודךתולעהב ןשיה
 .ת"ר אוהש וא יבר רב רחא תחא

 .םולש רבישוה
 עמוש וליפא רמא ז-הרש אמוחנת רכזנ

 םיבנג אמש רובס אוה רופצה לוק (ןקז)
 ןב עשוהי 'ר זמדו"טפ ר"מב וניצמו ,םה
 .םולש 'רב יול

 .לאומש רב יול
 ,ק ןירדהנסכ הדוהי\ בר" רימלת חש

 ווה אייח רב אנוה ברו לאומש רב יול
 הדוהי בר יבד ירפס תוחפטמ ינקתמ אק
 יעב אל אה ירמא רתסא תלגמ וטמ יכ
 יאה יכ (הדוהי בו) והל רמא ,תחפטמ

 .(םבר היהש) אתוריקפא יכ יזחימ ימנ אנווג

 ,הדוהי ברד הימק יאק הוה ,טי הליגמ ןכו
 רב ה"רלו אבא 'רל אצמש ,זמ תבשבו
 -- ה"ר יבד אחתפא ימויק ווהד  אייח
 הדוהי ברד הימקל לאומש רב יול אתא
 ובו

 .ינמחנ רב לאומש "רד הירב ולה
 ,:חכ תוכרבמ רה"סו ןיפחויה איבמ ןכ

 לבא םינשיה םיסופדב אוה ןכיכ תמאהו
 סופדב הנקתנש ומכ םש ל"צו ,ם"ט אוה

 הנביב םיקודצה תוכרב יול ר"א אנליוו
 ר"א ז"עו הונקת ימ דגנכ לאשנו הונקת
 אוה נ"בשרד הירב ללה 'ר [תטישל] יול
 דמל ללה ,יר כ םושרה .תובכק/ לא מכ
 .'וכו ..'הל רבה יבמ | תוברב כל
 ,ש"קבש רחא דגנכ ףסוי בר [תטישל]
 דגנכ אוה ל"בירא םוחנת 'ר [תטישל]
 .רורב הזו ,הררשבש הנטק אילוח

 ,לארשי רצוא לעב הזב גנש ןכו

 .(אגת) .רדסה וא דרסה יול
 אשת השרפ שירו אתלכמב רכזנ

 ע"בארו ע"רו לאעמשי 'רש הפ אמויו

 לאעמשי 'רו דרסה יולו ךרדב ןיכלהמ ויה
 ךורעבו ,םהירחא ןיכלהמ ע"באר לש ונב
 ,ררש ידגב השוע היהש שרפמ

 .הירכ לד כ
 -הלילה יצחב יהיו 'פ יתבר 'ספ רכזנ

 רמא וצ 'פ תותליאשב אבומ ןכו ה
 זר. ל"צש :הארנ לבא. ,היבהב .ך םעכ
 רב יול 'ר. ךא | יול "ךד הינתק | הוחבו
 ,היכרב 'ר םשב םש רמאש הירו

 .אבס יול
 ל"בשר רמא :טכ ןילוח ,,זצ ןיבוריעב

 סרוג ב"ה י"פ ןיבוריע ימלשוריבו .ומשב
 םשב ל"בשר בי"ה םש ןכו | ,איכוס יול
 ןועמש 'ר ו"ה ח"פ אמוי ןכו  ,הייכיס יול
 ,הייביס יול 'ר םשב [שיקל ןב]

 'ך םשב ל"בשר א"ה ו"פ םיחספבו
 .עצמאב יול .תבית רסחש הארנ הייכוס

 ,אבס יול ךרע ,איכוס יול

 .אסירס יול
 ב"פ הציבו ג"הס ג"פ תבש ימלשוריב

 לאש (עה"ואמ לאומשד וריבח) טלבאש ה"ה
 ,ונממ

 אבשב יכ ,יפיס רב יול ל"צש הארנו
 םע .הארתה םש אעדרהנל | לבבל יול
 ,עה"וא םכח טלבא

 יעתשמ אנינח 'ר ה"ה ו"פ ןיטיגבו

 ןהא
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 רשפא ,רבע הוה הסירפ יול אדבוע ןהא
 .יסיס רב יול .ל"צש

 .(א"ה ג"פ הליגמכ ריע פש) .אירבנ'צ יול 'ר

 קחצי 'רל לאש ב"ה ו"פ תיעיבש רכזנ
 אב 'רל לאש ה"ה ט"פ םשו ,ימיא 'רלו
 'ו םתס אתיא רימאטיז םופדבו) ,אדבז רב

 אירבנצ יולד איילמ | ב"פס ז"עבו = ,(יול
 םשב אחא רב בקעי 'ר ,ןיריפ ןבזמ היה
 וירענ 'ופ) ןמאנכ ןמאנ לש ודבע אסי 'ר
 .טל ז"עבו (ןירשועמ תקזחב תוריפ ןירכומ ויה

 ןייע = יול 'רד ודבע לע הז ןיעב אבומ
 ,וכרע

 .יאויל

 /2ןכ תוברב :האויליחב יטיה--בר
 תסרגל :הנ תוכרב יאויל רב אנוה בר

 .אנוה בר םתס ונלש אסרגו ,י"ע
 ,: תק ןירדהנס יאויל רב הנח בר
 ..גיק תבש יאויל רב הדוהי 'ר
 ןייע יאויל רב ארקנ יול ןב עשוהי 'ר

 הפרש
 .: מ םיחספ יאויל רב הבר

 ,הנבי שיא םטיול 'ר
 ד"פ תובאב רקיה ורמאמ ונל ראשנ

 חור לפש יוה דואמ דואמ רמאש ד"מ
 א"רדפב לודג רמאמו ,המר שונא תוקתש
 רדה הבישהש רמא ב"נפ םשו  ,ג"כפ

 ושארב רודה אוהש רתככ םינקזל רובכו
 .ךלמ לש

 רהז רכזנ .ינוא רפכ שיא םטיול 'ר

 .::גק םיטפשמ

 שדח רהו רכזנ .האזוח םטיול 'ר
 ,הכוא שיר

 ינירבמ רב (יניילול וא) ינאילול 'ר
 מ - ירבט | רבב

 ירעשב עדונה) קחצי 'ר דימלת היה אוה

 יניילול 'ר  דחתישארב אמוחנתכ (הדנא
 האר רמוא קחצי 'ר םשב ינירכמ רב

 רבדי השמ ביתב ה"בקה לש ותונתונע

 'רמאמהו | ,'וכו רבדי םיקלאה ל"צ היה
 'םשו טכדח"יפ םילהת 'דמב אבומ | הזה
 םשב ל"צו לאעמשי 'ר םשב ינאילול 'ר
 ,אירד"כפ םש רמאמה אבומדכ קחצי 'ר
 .ינירבט רב תבית רפח םש םגנ ךא

 יארבט רב ינאיילול 'ר חדג"פ ר"בו
 וארכנ אלש םידומ לכה קחצי 'ר םשב
 םילהת 'דמבו ,ןושאר םויב םיכאלמה
 יינאילול 'ר םתס םשב רמאמה וטרר"כפ
 ,רמוא

 הירווש רב ינאלול 'ר ,טל כ"ררפבו
 :םבוויידכמ :הב = ל"צו ,קחצי 'ר = םשב
 יש"ע תועמב רמאמה אבומ הרפ 'פ יתבר
 :אירבט רמול ךירצו אירבוכ רב ינילול 'ר
 יאוה ןכו (ו"יו ף"ב הזמ השענו קלחתנ ת"יטהו)
 50 ..ר"בב

 ו ונמ גרב. .אנילול ה גהא"פ - .ר"בו
 אנילול 'ר כרח"צפ םשו ,קחצי 'ר םשב
 ₪5 הוכה .,יב) קחצי ."ר םשב ןירומ רב
 .(ו"יוב ףלחתנו

 נ"פ הדנ ינאיל רב לאילמג 'ר וניצמו
 ,הכ תינעת ינאלול רב אייח 'ר  ,ה"ה
 ,וינב םהש רשפא

 ,סופפ ךרע | .סוניילול

 .הימורד םונילול
 רוש פשב המא | >;ק = :כ"לודפ רפכזנ

 ,הסוסיל "הב

 ,אתילול רב ךרע .אתילול

 .(השא םש) תיכולכל
 והתיבדל רמאד אוהה :וס םירדנב

 םומ יארתש דע יל תינהנ תא יאש םנוק
 םהל רמא י"רב לאעמשי 'רל ךבש הפי
 אצמ אלו ולגלגס ל"א האנ השאר אמש
 המש המ םלאשו האנ הבש רבא םוש
 התוא ןירוק הפי ל"א | תיבולבל ל"א
 ז"יעו ןימומב תכלכולמ איהש תיכולכל
 ,ורדנ תא ול אירש

 י:טכ ה"ר אמחל רב יול 'ר .אמחל
 אמחל

 ו

 האשה



 ריאמ יבר--יאול רב אמחל

 תומש רהז רכזנ | .יאול רב אמחל
 .ש"ע :זמ

 .קתסיר רב (ןמה וא) ןמחל
 ןיבוריע רכזנ ייבא ןמזב ם"וכע םש

 וס
 .יטנוויל 'ר

 ח"ה ט"פ תומביכ ,הנוי 'ר דימלת
 יתסימ ג"ה ג"פ תבשבו ,הנוי 'רמ יעבש

 םשב רמא ז"ה ז"פ יאמדבו ,הנוי 'ר םע
 הנוי 'ח

 ,יאעליא 'ר ךרע אייל 'ר

 הירב ללה 'ר ךרע .םלא רב ליל 'ר
 ,םלוו 'רד

 אבקוע רמ רמא .לממ רב יליל בר
 ןיפחויה תסרגו | ,בי תומבי לאומש רמא
 .ינש 45 יליל

 .ד ה"ר אמיל רב הבר .אמיל
 .םימכח ינפל ןידמל

 ןייעו :זי  ןירדהנס יברמ יול  אוה
 ,וברע

 .רזעל
 'ר וא  רזעילא 'ר ארקנ בור פ"ע

 ךרדכ רזעל 'ר םשב ימלשוריב רזעלא
 רמא ומכ ,הנושארה תוא רצקל ימלשוריה
 ,המודכו רמ ימלשוריב אוה

 .אינוקל
 ; טמ תבש אינוקל ןב יפוי 'ר

 ,שיקל
 0 נמ תבש (אנת) שיקל ןב הדוהי 'ר
 ,עדונה שיקל ןב ןועמש 'ר

 ,חרקל
 .ו"ה ר"פ. הכופ הרקל.ןב הלוקה

5 
 ,אדאמ ןב ךרע .אדאמ

 ,ףיאמ ובה

 רשא הוה יאלפה אנתה

88 

 שמשבכ אצי
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 ותרותב דומלתה ימש תא ריאהל ותרובגב
 ,ויתובא ויה ימ ונל עדונ אל | ,ותמכחו
 ,ונ .ןיטיג . ונידיב הדגא  תרוסמ | ךאו
 טיקשהל רסיק ןורינ תא םיאמורה וחלששכ
 קוספ אקוניל ל"א אבשכו ,י"אב הדירמה
 םודאב יתמקנ תא יתתנו ל"א ,ךיקוספ יל
 יעב ה"בוק - ,רמא- - ,לארשו מש ריב
 אוההב הידי ירופכל יעבו היתיב יבורחל
 הינימ קיפנו רייגיאו לזאו קרע + ארבג
 ;ריאמ 'ב

 וניצמ אל "ריאמ, םשש אלפ הז הארו
 ורמא תמאבו ,רחא ארומא וא אנת םושל
 אלא ומש ריאמ 'ר אל אנת :גי ןיבוריע
 יה ומשץארקנ המלו ,ומש | יארוהנ 'ר
 ,הכלהב םימכח יניע ריאמ אוהש ריאמ
 אלה ל"זח ירבד ןיבהל דואמ השק לבא
 םשב ארקי םא ןכ םג ךייש ורמאש םמעט
 ןישודיק ףוסב וניצמ אלה דועו  ,יארוהנ
 'ר םע ריאמ 'ר קלוחש ,מצ ןירדהנסו
 ,ויה םינשש ןיאור ונא כ"א | ,יארוהנ

 הנושארה אישוקש רמול רשפא לבא
 היה ונמזבש ןעי הזו ,הינשב  ץרותמ
 ידכו ,ומשכ יארוהנ 'ר םשב רחא םכח
 ותוא ארקל וצר אל ןכל ,ופילחהל אלש
 ן5 םג וצר אל לבא ,יארוהנ "ל םשב
 היה ומשש ןעי לכו לכמ ומש תונשל
 ,ריאמ /'ר  םשב והוארק  ןכל ול האנ
 יניע ריהנמש לע הרומ הזה םשה םגש
 ,םימכח

 ןיבוריעב ס"קדו ןיפחויה .תסרג לבא
 השיימ 'ר אלא ומש מ"ר אל אנת :גי
 אתלכמל ותמדקהב  ו"האר ח"הרהו ,ומש
 הרעשה . 'פ"ע רמאי :יארוהני "< רעב
 אשוא ירדהנפב םכחה היה מ"רש ןעי
 יאשואמ יבר,, םשב איחה תעב עדונ היהו
 הוש ובשהו הזמ דוע וערי אל כ"חאו
 ,ומש אשאימ 'ר ורמא ןכלו ימצעה ומש

 אוה לבא | ,רביד המבח רבד יב וםאו
 אנתהש רמול רשפא ךיא יכ ,תמא אלל
 ךשמ ךא היהש תאוה אתיירבה רמאש

 ןמ
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 יח היה מ"רש עודיכ מ"ר רחא רצק ןמז
 יבר ירב .ןועמש "'ר 'תנוחח התיהשבי רוע

 רודב ורבחתנ תותיירבהו ןמקל אבומדכ
 אנתה העטי ךיא כ"א ,עודיב יבר רחאש
 םסרופמה שיאה לע רמולו כ"כ לודג תועט
 ארקנ היהו וינפלש רודב ךא  היהש
 ?ומש אשאימ 'ר רמול "אשואמ יברה,
 ס"שה לכב וניצמ אל הוב ןושל .דועו
 םוקממ יברה ,  ןושלב םכח הזיא ארקיש
 ."ינולפ

 בקעי ןיעב תרחא אסרג ונל שי ןנו
 אלא ומש מ"ר אל אנת ,ןושארה םופד
 םש ס"קדב אבומרכ 'וכו ומש הימחנ 'ר
 \ ,'ש תוא

 4 .וקהבומה היתובר
 ותופירחב ןייטצה ותורחב ימיב רועב

 הרובחבש יראה ינפל רומלל הכוש רע
 י"רא ת"בברא ,די ןירדהנפכ אבוקע 'ר

 אלא וניא ע"ר וכמס אל מ"ר רמואה לכ
 ןיידעש .יפל) ולבק אלו ע"ר ובמס ,העוט
 ףירח היה ע"רש ןעי ךא ,(י"שר ',רוחב היה
 ונממ לבקל מ"ר לוכי היה אלו אגומ
 רמגו לאעמשי 'רל ךלה ןכלו ,ותרות תא
 ,ארבס רבסו ע"רל אתא רדהו ,ארמג ונממ
 םוקמ לכ ל"בירא ,גי ןיבוריע ורמאש הזו
 רמא לאעמשי 'ר םושמ אצומ התאש
 מ"ר אלא וניא ע"ר ינפל דחא דימלת
 ,ע"ר תאו לאעמשי 'ר תא שמישש

 א"פ מ"רא ב"פ תוכרב אתפפותבו
 ונייהו דמ"הבב ע"ר ינפל  ןיבשוי  ונויה
 ןיעימשמ ונייה אלו ,עמש תא ןירוק
 .לאעמשי 'ר םשב מ"ר :רכ ק"ומו ,ונינזאל

 לכ מ"רא ד"הס בפ המטוס ימלשוריבו
 אל לאעמשי 'ר ינפל םידמל ונייהש םימי
 תומביבו | ,וירב םותנקלק ןינתונ ונייה

 הניפסב ךלהמ יתייה א"פ .ע"רא ,אכק =
 יתייהו םיב תפרוממש תחא הניפס יתיארו
 ,ריאמ 'ר ונמו הבש ח"ת לע רעטצמ
 ןדו בשיו אב איקטופק תנידמל יתילעשב

 היאפ רכר

 ךלעה :ימ ינב ול .יתרמא הכלהב :ינפל
 וכו ורבחל ינדרמ לנג .ל"א

 ב"ה ב"פ ןירדהנפ ימלשוריב אוה ןכו
 בשי רמא ,ש"רו ריאמ 'ר תא ךמס ע"רש

 מ"ר א"ה ב"פ תוכרבו ,'וכו הלחת מ"ר
 'רד הימשמ אתעומש רמאו שירד ביתי

 ע"וכ -- ע"רד הימשמ רמא אלו לאעמשי
 .ע"רר ורימלת מ"רד ןיעדי

 ע"רד ידימלת לכ ותמשכ :בס תומביבו
 לצא ע"ר אבש דע םמש םלועה היהו
 'ה מ"ר םהל האנשו םורדבש וניתובר
 תה הו  ש"בארו- ש"ר יסוי 'ר הדוהי

 ,העש התואב הרות ודימעה

 לכש ורזג תוכלמהש .רי  ןירדהנסבו
 הפ י--- טרהי - ךמפנה לכו. גההי ..ךמופה
 ןיב -- ול בשי אבב ןב הדוהי 'ר השע
 םינקז השמח םש ךמסו םערפשל אשוא
 כ שיר הדוהי 'ר מ"ר ןה ולאו
 וריכהש ןויכ הימחנ 'ר ףא -- ש"בארו
 המ יבר ל"א וצור *ינב ל"א ןהב ןהיביוא
 אבב ןב י"ר מ"רו ךירפו ,'וכו ךילע אהת
 רמואה לכ י"רא ח"בברא אהו היכמס
 ,העוט אלא וניא ע"ר היכמס אל מ"ר
 היכמס ,ולבק אלו ע"ר היכמס ינשמו
 תפבקו -פ"בור

 מ"ר םא ל"זח תנוכ ןיבהל ונא ןיכירצו
 ע"רד םינורחאה וידימלתמ ויה וירבחו
 ע"רד ידימלת לכ ותמש ירחאש ונייה
 'תעל הו היה כ"א םוררל ע"ר ךלה זא
 ,ותרות יבור תא רסמ םהלו ,ע"ר תנקז
 ותואב הרותה ודימעה םהש ורמאש דע

 רועו ?זא ע"ר ןכמס אל המל ב"א ,העש
 ב"ה :ב"פ ןירדהנס ימלשוריב שרופמ אלה
 םג ךא מ"ר תא רבל אל ךמס ע"רש
 תסרג רתוי הארנ ןכל ,ךמס ש"ר תא
 תואחסונ לכב א"פ א"ח ותרגאב ג"ש וניבר
 דע ךלוהו םמש םלועה היהו ל"זו תוקיודמה
 הואנשו םורדבש וניתובר לצא ואבש
 ש"ר םגו ריאמ 'ר לש ותודליב 'יפ ,םהל
 םג הנבי ימכהל דימלת היהש ותוא וניצמש)

 תעב



 היאמ ,יםה

 תוכרבכ ג"רו עשוהי 'רד הלודגה הבירמה תעב
 זאו ע"ר לצא ודמל וירבח ראש ןכו (,זב
 אל ךא ש"רו מ"ר תא ךימסה  תמאב
 .םימי ילוע תמאב זא ויהש ןעי הולבק
 םלוכ :ותמ  ע"רד םיברה .יוידימלת לבו
 א"פ א"ח ותרגאב ג"שר רמאי רשאכו

 ,ע"ר לש םידימלתה לע אדמש הוהש
 זא וחרב וירבחו מ"ר םילודגה וידימלתו
 תורבגתמו תוכלוה ויה תוריזנה יכ םורדל
 הרבעשכ םגו | ,רתיב .ןברוח היה ואש
 ומכ ויה  תוריזגה לבא  רתיבד  ןברוחה
 ןודרת ןב ח"ר תא ופרש זאש ויהש
 ןקזה ךא רייתשנו ,םבר ע"ר ' נרהנו
 ץנק אוהו ,אבב ןב. הדוהי 'ר הרובחבש
 | ושפנ תריסמב םכמסו םינקז השמחה תא
 | ורייתשנ אלמלאש ורמאש הזו ,הרוהטה

 | ויהש | םהיריבחו
 = החכתשנ ש"וח זא םורד ימכח םשב ןיארקנ
 | .היהו ורמאש םתנוב הזו ,לארשימ הרות

 ש"רו מ"ר 'ונייה .םה

 (ע"רא יאק אלו) ואבש דע ךלוהו םמש םלועה

 | ונייה םהל הואנשו םורדבש וניתובר לצא
 | לבא ,לארשי לכל הרות וציברה  .םהש
 יכ םורדל םלועמ אב אלש רשפא ע"ר
 ןמז .בשי  כ"חאו קרב ינבב היה ומוקמ
 ראובמכ ןירפיקב גרהנו ןירופאה תיבב בר
 ןואג ארירש וניבר רמאש הזו  ,וכרעב
 םידימלת לע "לארשיר אכמס,  הוהו
 .ע"ר לש םיינש

 ג"רמ .םג מ"ר לבק הארנה . ופב)
 בי"פ תובותכב ג"ר םושמ רמאש וניצמדכ

 ינבד אתינתמבו ימלשוריב הנשמב אוה ןב) ד"מ
 .(ג"בשר תועטב אתיא תוינשמבו אברעמ

 םושמ לשמ ולשמ מ"רא :םע ק"ב ןכו
 ירבד שרפמ  י"מ ב"פ תיעשה בו וה

 ,לאילמג ןבר
 ריאמ 'ר .גצ תומבי וניצמש המ לבא

 י"שריפו ע"רכ י"בארו .בקעי ןב .א"רב
 ,היה הז לש .ורודמ .הלעמל הז  .םלוכש
 וריבח .היהש .י"באר . ךרעב .ונראב 5
 ,ובר אלו מ"רד
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 רבההיה - החאהההבא .ןב\ עשה ₪
 אציש ירחא םנ וב קבדש דע קהבומה
 וריזחי .ילוא  ,ונממ זז אלו הער תובהתל
 ןומר מ"ר :ומ הגיגח וילע ורמאו ,בטומל
 עשילא וברו ,קרז ותפילקו לכא וכות אצמ
 אל םלועמ לבא הער תוברתל אציש ףא
 ירימלת בל תא תוטהל ותער לע התלע
 הפופו :/אבלדאו . הערה , רברדל  םוהאה
 מ"ר, .תבשב סוס לע רחא . בכה [םש
 ול .רמא ריעה תא ואצישכ וירחא ךלה
 יתרעיש רבכש ךירוחאל רוזח מ"רל עשילא
 רבכו .תבש םוחת ונאציש יפוס יבקעְב
 ,עשילא ךרעב יתכראה

 סהו םתוא ב"ביר ךמסש רחא הנהו
 ,םשה שודיק לע גרהנ אוהו םשפנל וחרב
 רתוי הברה ,בקעיל הרצ תע תמאב התיה
 ערה עשרה | םונירדא יכ תיבה :ןברוחמ

 ינימ לכב םכחתהו ,םיאמורה יכלמ לכמ
 יכ ,תודהיה חור תא רקעל תומכחתה
 ןיא | הזה ןטקה יוגהש ןיבהו האר .אוה
 םתוכלמו םתמדא יכ  ,ויפב אלא וחכ
 ןמז ךשמב תאו .לכבו ]המ הרבאנ רבב
 שימפב וררמ ןברוחה ירחא הנש םיעבש
 םיאמורה תא ושרגש טעמכו ,ץראה לכ
 רחא-עשילאש רמול דואמ בורקו | ,י"אמ
 יולתש ילארשיה םויק דוס תא םהל הליג
 תיפהש וכרעב ראובמכו .םתרותב ךא
 לע :רובעל י"ב = -תא = חירפהל .םו"בשהל
 ם"וכעהש המ תומכחתה ינימ לכב הרותה
 םיראשנה לארשי ימכח לכו ,הזמ ועדי אל
 תמח ינפמ ואבחתהו ,וכלה רשאב וכלה

 אל אוהה ןמז ךשמ לכש דע | ,קיצמה |
 ,י"אב םישרח עוכקלו םינש רבעל ולכי
 ,אבחתה ג"בשרו הלטבנ רבכ ןירדהנסה יכ
 רבעל ע"ר ךרצוה הזל םדוק בר ןמז םגו
 ןירופאה תיבב ותבשב הז רחא הז םינש 'ג

 זא ע"ר גרהנשב כ"חאו ,,בי  ןירדהנסכ
 רהנב עשוהי 'ר :יחא ןב  היננח רביע
 תוכרבכ י"אב ותומכ חינה אל יכ דוקפ
 גס

 הארשכו



 יבר 8

 רפיק םונירדאו ומע ינעב 'ה הארשכו

 תנשב הרמ שפנו םיער םיאולחתב תמ
 ולקוה זא  (םרפסמל 138) תורטשל ן"ת
 ןמזה ותוא לעו לארשימ תוריזגה טעמ
 תורזנ 'ג : הנ ןיטיג ורמאש המ אוה
 ליטק אלד לכ אתיימק אתרזנ | ,ורזג
 אתעיצמ ,(רתיב  ןברוחב היה הזו) והולטקיל

 הזו) ,יזוז 'ד יתייל (לארשיל) ליטקר לכ
 לארשי ימכח ואצי א (סונירדנא תומ ירחא היה

 ןומר תעקבל וצבקתהו םהיאנחממ
 םינקז 'ז וסנכנש השעמ א"ה נ"פ הגינחכ
 ויה ימו ןומר תעקבב הנשה תא רבעל
 היטהנ ירי שיר יפי 'ר :הדוהי 'ר ם"ד
 ימ לכ ורמאו -- רלדנסה י"רו י"בארז
 וניאו הנשה תא רבעל ודיב הקיפסהש
 ןידה עורר = וע דבוע :ולאב- = הרבעמ
 ןיא ל"חבש ב"ה א"פ ןירדהנפב שרופמה
 המב) תרבועמ הניא הורביע םאו ןירבעמ
 ןניאשב לבא י"אב רבעל ןילוביב (א'-
 לאקזחי הימריכ ל"וחב ןירבעמ | ןילוכי
 היננח ןבו= ,ל"וחב ורביע..הירנ .ןב ךוהְב
 אלש :ןמז לב. ןכלו . ,ל"וחב רביע  י"ראב
 רביע זא ,י"אב ץבקתהל םדיב תלוכי היה
 לבא ,ץראל ץוחב הרותה ןירכ היננח
 תמאב התיה ןומר תעקבב וצבקתהשב
 רבר אוהש םינש רבעל םהישעמ תישאר
 חולשל וכרצוהו | ,לארשי לכל ךיישה
 'ך תא וחלשו ,דוע רבעי אלש היננחל
 ןב הירכז 'ר לש | ונב ןבו רפיכ ןב יסוי
 היננחל | תורגיא 'ג וחלש םגו ,םולוקבא
 רודה ילודג ויה םשו ,דוע רבעי אלש
 ,םיחולשהל  ועייס םהו קחצי 'רו ןתנ 'ר
 אלש רמאו רבדב בריס היננה 'רש ףאו
 ורמא םיחולשה לבא ,ץראב ותומכ חינה
 ילעב םישית ושענ תחנהש םיידנ ול
 י"עו  ,ךילא ונתוא וחלש המהו םינרק
 ןיביצנמ הריתב ןב י"ר רודבש ןקזה תצע
 םירדנו ,גס תוכרב שרופמכ דוע רביע אל
 .ב"ה א"פ ןירדהנסו ח"ה ו"פ

 היה זא ןומר תעקבב וצבקתהשכו

 ריאמ
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 לודגה ודימלת היה אוה יכ שירה מ"ר
 חנוה כ"חאו ,הנושארב בשחנ ןכלו ,ע"רד
 ורתוהו תוריזגמ | רתוי טעמ דוע םהל
 גחב"פ ר"שהש שרופמכ אשואל ףסאתהל
 .'ך אשואל וניתובר ופנכנ דמשה יפלשב
 [[ בשרו יסוי 'רו ,ם"ר.,הימחנ 'ר ,הדוהי

 לצא וחלשו י"בארו ,ג"היר לש ונב א"רו
 ,דומליו אבי דמל אוהש ימ לב לילגה ינקו
 ינפמ (שארה היהיש) הדוהי 'רל דובכ וקלח
 ,ריע ןב היהש

 הנביל ולגו וחנוה אל םש םג לבא
 הנשיה הרזגה ואצמש רשפאו) רצק ןמול
 אשוא ןיב ןכמס ב"בירו 'וכו ךמוסה לבש ורזגש
 פא אשואב ראשהל םוחינה אל ןכלו םערפשל

 אל הנביב ויהשכ םגו | .(הלטבתנ הריזגהש
 וכרצוהו םינש רבעל דוע םוחינה אל
 הליגמכ איסעב הנש רבעל מ"ר תא חלשל
 רבעל מ"ר ךלהש השעמ א"בשרא :חי
 הבתכו הליגמ םש היה אלו איסעב הנש
 וסנכנשב :גל .תבש ורמאשכ ןכלו ,ובלמ
 הדוהי 'ר םש ויה הנביב םרכל וניתובר
 לבא ,'ובו ש"רו ג"היר לש ונב א"רו
 ונרמאש ומכ ןעי םש רכזנ אל מ"ר
 ,איסעב םינש רבעל ותוא וחלשש

 9" |[ דצ ב"ה ר"וד רפסבו

 דמ"הבמ נ"רו מ"ר תא נ"בשר איצוהשכ

 םינש רביעו מ"ר ךלה זא | (אשואב)
 תועמ העמו ,אישנה תא טינקהל איסעב
 ןילוכי םאש | ליעל ונאבהש ומכ לודנ
 ואל ל"וחב ורבעו י"אב םינש רבעל
 ימ מ"ר רביע ימ רובע רועו ,איה םולכ
 ,ול עמשי

 ונרמאש ומכ אוה רורב רבד ךא
 לכ וחלש זא הנביב םרכב וצבקתהשכ
 ןיידע זאו ,איסאל מ"ר תא רודה ימכח
 אל ןיידע יכ אישנל ג"בשר םקוה אל
 עריאשכ כ"חא ךא ,ירמגל תוריזגה ורבע
 לע" ומ  הדוהי 'ר רביד הנביב ויהשכ

 ש"רו קתש יסוי 'רו ימור  יכלמ תוכילה
 שאר תויהל הדוהי 'ר הלעתנ זאו הנוג

 םירבדמה
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 תוריזגה ולטבתנ י"עו  ,מ"בב .םירבדמה
 ג"בשר אצי זאו אשואל תינש ובשו
 ,אשוא ירדהנסב אישנל והונימו ואבחממ
 :אל ה"ר  ורמאש | ארמגה תנוכ הזו
 ,הנביל אשואמ | ,אשואל הנבימ  ולגש
 ,אשואל הנבימו

 יבד אניירומ תויהל הנמתנ הדוהי 'רו
 הנמתנ ןתנ 'רו | ,,דק תוחנמכ האישנ
 ד"באל מ"ר הנמתנ אלש המו ,םכחל
 אלש רע כ"ב ףירח היהש ןעי רשפא
 ןיבוריעב ותעד :ףוס לע דומעל וירבח ולכי
 רמאש ימ ינפל עודיו יולג ורמאש ; גי
 ותומכ מ"ר לש ורודב ןיאש םלועה היהו
 אלש ותומכ הכלה ועבק אל המ ינפמו
 רועו ,ותעד ףוס לע דומעל :וירבח .ולבי
 היה ןתנ 'ר לבא  ,םירג תחפשממ היהש
 תיחנו ןייד היה םגו ,אתולנ שירה ןב
 ר"באל נ"ר הנמתנ ןכלו אנידד אקמועל
 ,םכחל מ"רו | (תונוממ יניד היה ודו תהתש)

 ןיידעש ףאו ,ןנוקיתכ םינשה ובשש טעמכו
 תומי רע לבו" לכמ '' תוריזנה יולמב אל
 ,הרותב קופעל םהל וחינה לבא ,יבר

 םיאנתהל ןורחאה רוד זא היה תמאבו
 יבר יכ הנשמה \ הרמגנ ו אוחה  רוש
 ופיסוהו הנשמה ורדיס ךא ורוד ימכזוו
 םלוכש ףא הנהו  ,עודיכ דואמ טעמ ךא
 ןיררהנפ ורמאש ומכו ע"רד ידימלת ויה
 'ף אתפסות םתס "5 ,מ"ר לנתמ התה וש

 ירפס םתס הדוהי 'ר ארפס םתס ,הימחנ
 יפוי 'ר ןכו  ,ע"רד .אבילא "חלו
 לכ לע .הלע | מ"ר לבא ""וחימלת

 בהזה ונושל תא וברמ שריש וידימלה
 רבכו ג"פ א"ח ג"שרד .תרגאב .ראובמב
 ,אישנה הדוהי 'ר ךרעב תוכיראב ונראב

 .הנשמב ויתוכלה
 ,תוירוה : ,ק"ומ הציב .,הלח (,תובכמה

 ךא רכזנ ןיצקוע  ,םידי  ,תודמ ,הליעמ
 ,אתכסמ לכב א"פ

 ,הליגמ | ,תינעת ,םירוכב- ('  עמו

 מ

 .- == ההדחה

 יויו 6 /] נ/=/-/-/ 0

 9 ריאו

 יתש רכמ תובא .' ,תוידע בלב (תחמבל
 .אתכסמ לכב םימעּפ

 םוי "לובמ * '/הרומת = המוט אויבו
 ,אתכסמ .לכב, םימעפ 3 רכז

 ,תואוקמ ,הלרע  ,תורשעמ | ,יאמדבו
 ,אתבסמ לכב םימעפ 'ר  רכזנ  ןירישכמ

 ןימיג ... ,היזנ .,הבוסו :,םילקש | ,תבשבו
 םימעפ ,'ה .:,הבזנ ברע | םרתבו כמ

 ,אתכסמ לכב
 ,תותירכ ,ז"ע ,ןישודיק ,תיעיבש ,האפבו

 ,אתכסמ לכב םימעפ 'ו רכזנ
 רפזנ תועובש ,. ,ןורחתפנפ "ק"ב ,םותספבו

 ,אתכסמ לכב םימעפ ''
 לכב .םומעפ ית זז רבב תוחנמ טה

 ,אתכסמ
 רכזנ םיעגנ ,ןילוח ,תובותכ ,םיאלבבו

 ,אתכסמ לבב םימעפ 'ט
 ,תורובב . ,תומורתבו

 ,אתבסמ לבב םימעפ
 תורהטבו ,פ"בי תולהאבו ,פ"אי הרפבו

 ,פ"וט םירדנבו ןיבורועבו  ,ם'נו
 ,פ"מכ םילכבו

 ,פ"המ דעומ ,פ"טמ םיערזב רכזנ ה"פב
 ,פ"חמ םושדק ,פ"זמ ןיקיזנ ,פ"ממ םישנ
 .םימעפ זצ תורהטבו

 שמחו םישלשו תואמ שלש לע ה"סבו
 ,מ"ר םש שוריפב הנשמב רכזנ תובלה

 ,ה"ר ללכ רכזנ אל תותכסמה ולאבו
 ,םיבז ,םינק ,דימת ,הגינח

 רכזנ אל מ"רש רמאי הנשמה אובמבו
 יּכ הגנש .אוהו  ,דימת "ע ' ,הכינה ו( תרב
 םינק ריפחהו ,םימעפ השש רבונ ו"עב
 ,םינק כ"ג ריסחה הנשמה הכחרבו ו (םיבה
 'ינתמ םתסש תיתימאה וניתלבק יפכ לבא
 ,ם"שה  לכב ויתוכלה וניצמ כ"א מ"ר

 הדוהי 'ר אוה בור פ"ע ותוקלחמ לעב
 .םימעפ .ב"ע הנשמב ומע קלוחו וריבח

 ב"ל ומע קלוח יפוי 'ר ול אוה ינשו
 ,םימעפ

 ,םימעפ רשע ש"ר םעו

 השע ,רכזנ הרג

 ,פ"רי - /

 םע
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 תובותכב א"פ רלדנסה ןנחוי 'ר םעו
 ,ד"מ ה"פ

 ,םימעפ 4% םירמוא ש"רו מ"רו

 .הנשמב תומסרופמה ויתוכלה
 ינפמ לאוש םיקרפב ב"פר תוכרב

 .האריה ינפמ לאוש עצמאבו ,רובכה
 ,טקל טקל קפס ר"פס האפו
 המורת אוה איצומ ףא ר"פר תימורתו

 ,רחא םוקממ
 ,שדקה הדופ שדקה ןיא ה"מ ו"פ םשו
 ןימ שירפהל לוכיש ג"מ ה"פ יאמרו

 ,המחה לע תננוצה
 .הלימב הל ןיא הלרע ב"פר הלרעו
 .תונמל וכרדש תא ז"מ ג"פ םשו
 בשויהו גיהנמה נ"מ ח"פ םיאלכו

 ,רוטפ ןורקב
 ,המהב ןימ בלכ 'ו הנשמ םשו
 תונלא 'ב הנוקה ו"מ א"פ םירוכבו

 רבופש ,ארוקו איבמ וריבח לש ךותב
 .ד"מ ה"פ ב"בב עקרק הנקש

 ינפב הירב םונגורדנא ה"מ ד"פ םשו

 ,ומצנ
 ,ולש בקב אצוי עטיקה ח"מ ו"פ תבשו
 רמסמבו לעוש ןשב ןיאצוי י"מ ו"פ םשו

 ,האופר םושמ בנולצה ןמ
 ןילכוא ד"מ א"פ  םיחספו
 ,שש תלחתב 6

 רתומ ה"מ ב"פ םילקו
 ,והילא אביש דע חנומ

 רועש ז"מ ג"פ הכוסו
 ,זוגאב

 ירבד םייקל הוצמש ז"מ ו"פ תובותכו
 ,תמה

 הרובס רמאתש איה הלוכי ז"פס םשו
 .לבקל הלובי ינאש יתייה

 ,ןימינל י"אב .וכע ב"מ א"פ ןימיגו
 יתשאל הז טג ןת רמואה 'ז הנשמ םשו

 רוזחל הצור םא ידבעל הז רורחש רטשו
 בוחש) רוזחי ןהיתשב
 ,(:בי םש

 שמח לכ

 אהי תמה

 שרופמכ םהל אוה

 ,תינוניבב השא תבותכ ףאש ה"פר םשו
 הובג ןוממ רשעמ ח"מ ב"פ ןישודיקו

 ,אוה
 יאנתכ וניאש יאנת לכ ד"מ ג"פ םשו

 ,יאנת וניא ןבואר ינבו דג ינב
 'ג וב ודיעהש דעומ ר"מ ביפ ק"בו

 ,םימעפ
 ,הליזגה תעשכ םלשמ ב"מ ט"פ םשו
 ןיא -- בוח רטש אצמ ו"מ א"פ מ"בו

 ןיד תיב ןיאש | ריזחי םיסכנ תוירחא ןהב
 (אוה רפוס תועט ואל תוירחאש) םהמ ןיערפנ

 ,ה"עבכ ינונח ח"מ ג"פ םשו
 -- שדחה רוביעש ב"מ א"פ ןירדהנסו

 .'גב .הנשה

 ,הקולו םלשמש ב"מ א"פ תוכמו
 ,הלוג אמופה ג"מ ב"פ םשו
 ,הרשכ הדולגה ב"מ ג"פ ןילוחו
 ןועמ יח 'מ ןב אצמ ה"מ ד"פ םשו

 ,ונב תאו ותואב בייחו הטיחש
 הפירמ אצמנו טחושה ב"מ ו"פ םשו

 הטיחשש) תוסבל בייח

 ,(.הפ םש שרופמכ הטיחש

 דיג לע ןינמאנ ןיחבמה ןיא ז"פר םשו
 ,השנה

 רבדה לע דושחה א ה"פ תורוכבו
 דיעמ אלו ונד אל

 =- ותשא תא שרויו הרוכבה ח"פס םשו

 המש היואר הנואש ה

 ,לבויב ןירזוח ןניא הנתמהו |

 | ןטקה גורתא

 ן

 ן

| 
| 
: 

 ,ןושאר ןושל סופת ד"מ ה"פ הרומתו
 תלכא םירמוא םינש ג"פר תותירכו

 ,בייחמ ,יתלכא אל רמוא אוהו בלח
 לצא תועמ דיקפמה ה"מ ו"פ הליעמו

 .ןהב שמתשי אל בה"עב
 יהארנה רחא ךלוה לכה ב"פס הרפו

 תומסרופמה ויתוכלה

 הכגב תותייחבב

 ןאכ דע -- לארשי עמש :גי תוכרב
 .בלה תנוכ הבירצ

 .תיזכ דע ןמזמ :טמ םשו
 ודימעמה רחא ךלוה לכה :וס תבשו

 ןיבוריעו

 ה ריר" רייר וייר ו

 רווי תעש יו שק "- --
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 ,הרירב שי :וליןיבוחיעו
 לכל רדושח א"דל רושח ,םס םשו

 ,הלוכ הרותה
 ,הוצמ הנמזב הליבט .ח אמוי
 ,הנש בושח הנשב דחא םוי ,י ה"רו
 הרות רפס ןירכומ ןיא ,זכ הליגמו

 ,השא אשילו הרוה דומלל אלא .
 תרבועמ םדא אשי אל :ול תומבי

 איצוי .אשנ םאו ,וריבח תקנימו ורינח
 ,תומלוע ריזחי אלו

 ,הל אמטמ הסורא ותשא ,ס םשו
 ,םירזל רוסא ןושאר רשעמ :הפ םשו
 אב אלש רבד הנקמ םדא :גצ םשו

 ,םלועל
 לכב םסרופמה וניד) .טיק םשו

 ,אטועימל ןנישייחד
 תנעט הל ןיא אמוס :ול תובותכו

 ,םילותב
 הרותב בותבש המ לע הנתמ :ונ םשו

 ,לטב ואנת ןוממבש רברב וליפא
 וירבד איצומ םדא ]יא :חנ םשו

 .הלמבל
 ,היניש ןיב עבצא הנתנ איה ,אע םשו
 .הלעב ריכ השא רי ,חפ םירדנו
 .ותשא דיכ לעב רי :חפ םשו
 ךימסד ידימב שניא םיפתמ ,ג רינו

 ,היל
 ,יתרכ המיתח ידיע : אב ןיטינו
 ,הרירב שי ,חכ םשו
 הצור םדא ומ םשו

 .רבמ
 ,חילשל ןרסמימ ילימ : אע ןימיג םשו
 אלש השע תוצמ ןילפתש ,הל ןישודיקו

 רחאכ ןיאבה ןיבותכ ינשו ,אמרג ןמזה
 .ןירמלמ ןיא

 ןיסנוק תיבר וב בותבש רמש :ל .ק"בו
 ,'ובו ןרקה תא אל הבוג וניאו ותוא

 ,ימד רכש רמושכ רכוש :המ םשו
 ,ימד ףוגה ןינקכ תוריפ ןינקש ,צ םשו
 ,ימרגד  יניד ןיאד ,ק םשו

 (ם"שה

 ותשא הזבותש

 ,טוירה ןושל שרוד היה ,דק מ"בו
 ,'גב (הרשפ) עוציב ו ןירדהנסו
 הרותה לכל לוספ \ םטיז דעה ב םשה

 ,הלוכ
 ,הנימו הנימ ןד .אל תועובשו
 ןיפרטצמ הרותבש ןירוסיאה לכ ,ופ ז"עו

 ,הו םע הז
 ,רופא םגפל םעט ןתונ וליפא ,זס םשו
 לילשב .גהונ השנה ריג טס ןילוחו

 ,רוסא ובלחו
 בייח הלבנ לש השנה דיג ,אק םשו

 ,רוסיא לע לח רוסיאו ,םיתש
 אלא גהונ וניא יחה ןמ רבא בקי םשו

 ,הרוהמ המהבב
 ,רמימו ךמוס שרוי ,ב הרומתו
 ,בלח השענו רכענ םד ,ט הדנו
 ,דלו אלב אילש ןיא ,זכ םשו
 קמפר" תבשב | "לב, רטול ברד ככ

 . תובותכ ,ח"פר םילקש | ,ו"מ ד"פ םיחספ
 ,י"מ זי"פ םילכ | ,ז"מ ד"פ ןימינ | ,ה"פר
 ,ט"מ ו"מפ תולהא ,ה"מ ב"פ םיעגנ
 ,ו"מ אי"פ ,ה"מ ח"פ הרפ ,ב"מ ז"טפ

 ,,הנ םיחספ ,,חמ ,ט תבש תותיירבבו
 ק"ב ,:הל הטוס ,:ה ןיטיג .,,טכ תובותכ
 תועובש ,,תנ :זנ ןירדהנס ,:חע מ"ב ,:וצ
 .תוירקע תוכלה המהו ,;טכ

 אתפסותב תובורמה ויתוכלה וניצמ ןכו
 םתפש עודיש המ רבלמ | ,ירפסו ארפסו

 ,מ"ר אוה הנשמ

 ,הדגאב םירקיה וירמאמ
 ול שיש לכ רישע והזיא :הכ תבש

 ,ורשעב חור תחנ
 דומלי םלועל רמא ןישוריק ףוס הנשמבו

 ,'וכו הלקו היקנ תונמוא ונב תא םדא
 םדאש ןמזב ה"מ ו"פ ןירדהנסבו

 ישארמ ינלק תרמוא המ הניכש רעטצמ
 ,יעורזמ ינלק

 -- םרח ילכ לע ה"בקה הפח המ לע
 לש לע ח"וק -- ונב שפנ לע ח"וק
 ,ו"מ .בי"פ  םיעגנ \ קירצ

 רמאו
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 םדא לש וירבד ויהי םלועל רמאו
 ,; אס תוכרבכ ה"בקה ינפל ןיטעומ

 המ לכ רמול ליגר םדא אהי םלועל
 4: 5 םש דבע בטל אנמחר רדבער

 ךכ הבוטה לע ןיכרבמש םשכ רמאו
 ,;חמ םש הערה לע ןיכרבמ

 ורמאממ הידמולו הרותל הלודגה ותבהא
 טעממ יוה .רמאש י"מ ד"פ תובא רקיה
 ינפב חור לפש יוהו הרותב קוסעו קסעב
 ךל שי הרותה ןמ תלטב םאו םדא לכ
 הרותב תלמע םאו ךדגנכ הברה םילטב
 .ךל ןתיל הברה רכש שי

 דהא רבד חכושה לכ ח"מ ג"פ  םשו
 בייחתמ ולאכ ביתכה וילע הלעמ ותנשממ
 .ושפנב

 רמאש םימכח ונש 'פב רקיה ורמאמו

 םירבדל הכוז המשל הרותב קסועה לכ
 ;'רפ: ברה

 ןישודיקו
 .םינב

 רומג .מ"רד הימופב אלגרמ ,זי תוברבו
 יכרד תא תעדל ךשפנ לכבו ךבבל לגב
 יתרות רוצנ | ,יתרות יתלד לע דוקשלו
 רומש ,יתארי היהת ךיניע דגנו ךכלב
 לכמ ךמצע שדקו רהטו אמח לכמ ךיפ
 .םוקמ לכב ךמע היהא ינאו ןועו המשא

 ןיורק םתא ךכו ךכ ןיב ו

 הבושת הלודג רמא :ופ אמויבו

 ןילחומ הבושת השעש ריחי  ליבשבש
 ,םלועה לכל

 דע ךכ לכ וילע הביבח התיה הרותהו
 הרותב קפועו יוג וליפא ,חל ק"ב קספש
 ,ג"הכב אוה ירה

 רמאו .לודג אנוש היה ה"על ךאו
 ץראה םעל ותב אישמה לכ : טמ םיחספ
 ,ירא ינפל הנתונו התפוב ולאכ

 ה"ע חינמה רמא ב"מ ו"5 תורהמבו

 ,אמט תיבה רע ואצמו ןשי ותיב ךותב
 לפ ,.ה"ע. והויא . .רמא\ זמ ..תוכרבו

 ,הרהטב ןילוח לכוא וניאש
 ה"ה א"פ תבש ימלשוריב רמאש הזו

 ריאמ יבר
- 

 * כואו ק"הלב רבדמו י"אב עובקש ימ לכ
 ,ב"הוע ןב אוהש ול חטבומ הרהטב ןילוח

 תריפמב שממ םייק הוצמו הוצמ לכו
 ךא םא םלועמ ודובכ לע שח אלו ,שפנ
 תושעל וא ,ותלוזל הבומ הזיא הזמ חמצת
 ,אי ןירדהנסכ ,ותשאל שיא ןיב םולש
 רמ"הבל התאבש תחא השאב השעמ
 ינשדק םכמ דחא יבר ול הרמא מ"רד
 תותירכ מג הל בתכו מ"ר רמע האיבב
 הל ןתילמ ןכ םג דימלתה ותוא שייבתי אלש ידב)
 .(תותירב טג

 חיה מ"רש רפוסי ד"ה א"פ הטוסבו

 ,אתמחד אתשינכב תבש לכב שורדל ליגר
 עומשלו ךליל הדומל התיה החא השאו
 ותשרדב ריאמ 'ר ךיראה א"פ ,השרדה
 רנהש האצמ .התיבל השאה תאבשכו
 אלש ל"או הלעב הילע סעכו ,הבכנ רבכ
 ןשרדהל קורתו ךלתש דע תיבל סנכת
 השע הזמ מ"רל רבדה עדוותנשכו ,וינפב
 לאשו ,היניע היל ביאכד ןאמכ ומצע תא
 העדיד תחא השא אצמת אצמה םא
 תאזה הללמואה השאהו ,ןיעה לע שוחלל
 התניבש ל"א | ,ותיבמ הלעב השרגש
 לע שוחלל תחא השא שקבי מ"רש העמששב)
 הלוכי תאש ול רומאו מ"רל יכל (ןיעה
 תאבשכו וילע קורת ךכ ךותבו שוחלל
 לע שוחלל הלוכי םא הלאשו מ"ר ינפל
 מ"רו !אל הרמא דחפ בורמו ,ןיעה
 םג םא הל רמא רוהמה ובבל תרקיב
 איה םולכ ואל ןיעה לע שוחלל לכות אל
 ז"יעו םימעפ עבש ןיעה לע קורת ךאו
 רמא כ*חאו ,התשע ןכו ,ןיעה אפרתת
 תרמא התא ךלעבל רומאו יתב יכל הל
 ,םימעפ עבש יתקרי ינאו א"פ קוראש יל
 .תא ןיזבמ ךכ יבר וידימלת והולאששכו
 ריאט רובכ אהי אלו םהל רמא +הרותה
 בתכנש שודקה םש המו % ונוק רובככ
 .םימה לע החמיש בותכה רמא השודקב
 יריאמ דובכו -- םולש לימהל ליבשב
 % ןבש לב אל

 ןיטיגבו



 רואט יּבל

 =- :ירת יב והנה רפוסי '/ 331 מו
 ,ירדה ידהב וצנמ אק ווה אשמש יב לכד
 אשמש יב 'ג והניבכע םתהל מ"ר עלקיא
 רמא אקד עמש אמלש והל רבער דע
 ,היתיבמ -- מ"ר היקפאד יוו

 רחאב אלפנה השעמה ,רמ תוחנמבו
 הנוז שיש עמש תיציצ תוצמב ריהז היהש
 תיבל התאבשכ כ"חאו -- םיה  יכרבב
 פוס טוקליב אסרגה אוה ןכ) מ"ר לש ושרדמ
 ,(תיבל ה"ד 'סותב ,דמ תוחנמב אבומ ןכו חלש

 ךחקמב .יכז ל"א -- ונריוג . יבר . ל"א
 עיצת רוסיאב ךל העיצהש תועצמה ןתוא
 .התיהב .ךל

 ןיפוכש :ומ הטוס רמאו ןידה קספו
 -- .רועיש הל ןיא היולה רכשש היולל
 ךפוש ולאכ הולתמו הולמ וניאש לכ
 ,םימד

 ויריבח ירבד לע רבע אל םלועמו
 ב"פס וניצמדכו ,רלק תבש ומצעב רמארכ
 ,ירבדמ ןהירבד ינא האור רמאש םיאלכד

 הרותה תוצמל םעמ ןתיל וכרדש וניצמו
 ןידדומ דדומ םדאש הדמבש ,ט המוסכ

 איה == .המוסה :יניד לכ. שרפו
 הנברק ךכיפל | םלוע ינדעמ | ותליכאה
 .'וכו המהב לכאמ

 'ה ותכאלממ לטיבש רוש :טע ק"בו
 ."וכו

 ,'וכו תלכת הנתשנ המ ,זי הטוסו
 הרות הנתנ המ ינפמ :הכ הציבו

 ,'וכו לארשיל
 איצומה ורמא המ ינפמ ומ ןיטינ

 ,'וכו ריזחי אל ר"ש םושמ ותשא תא

 הרות הרמא המ ינפמ :אל הדנבו

 ,'וכו 'זל הדנ

 דע תיטרפ החגשהב ןימאמ | היהו

 םדאה לש םשה תאירק םגש ןימאהש
 ול האנ ומשו החנשהב אוה ול וארקש
 םא אוה רשי םדא םא ריכמ היה הזמו
 ךלה א"פש :גפ אמוי רפוסי רשאכ ,ול
 ל"א -- אתכודל וטמ יסוי 'רו הדוהי 'ר
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 עשר מ"ש מ"רא רודיכ ל"א .ךמש המ
 'ר ,המה תוכופהת רוד יכ רמאנש אוה
 ודיקפה (אמשב יקייד אלש) יסוי רו הדוהי
 ,ול ןימאה אל מ"ר לבא םהיפסכ ולצא
 אל רמא םהיפסכ חקיל כ"חא ואבשכו
 מ"ר-םהל רמא ןא  ,םלועמ  םירבה הוה
 םוקמל ואב כ"חא ,אמשב ותיקייד אל מ"מ
 היבגל .ולייע אל הלב היה בה"עב םשש
 ,םיפואנ הלבל רמאו ביתכד

 היה םורדבש רפוסי  ודב"צפ | ר"בבו
 רמאו הליל לכב דמוע היהש דחא יקדנופ
 אוהו םהל וכליש ותיבב ויהש םיחרואהל
 ןילזוגו םהינפל ןימידקמ ויה םינלזגו ,םוולי
 ל"אשכו םתהל מ"ר עלקיא א"פ ,םתוא
 ל"א הלילב וימעפ ךרדל םושל בה"עב
 אביש וילע הפצמ ינאש נכה"בב חא יל שי
 יקדנופה ךלה .בוט יכ ל"א ומש המו ,ילא
 יב ,בומ יב תסנכה תיב יתלד לע ארקו
 ארפצב ,הנענ אלו (ךל אווק ךיחא) בוט
 אב ירה ל"א ,בומ יכ ךיחא  ןכיהו ל"א
 ,בוט יכ רואה תא םיהלא אריו רמאנש

 רמאש דע וירבח יניעב ב"כ .לנדג היחו
 אוהש =: גיחה"ה ג"פ ק"ומ יסוי 'ר וילע
 ,אוה עונצו שודק םדא לודג םרא

 ןירדהנסכ שודק הפ וילע רמא ל"ר ןבו
0 

 ירבועב ץצולתמ היהש אלפל אל ןכלו
 ומצעב םייק כ"פעאו ,אפ ןישודיקכ הריבע
 היהש םש ורמא ןכלו ךמצעב ןימאת לא
 ,יתב ינפמ יב :ורהזה רמוא

 איבמש ר"הס לעב וניבר לע אלפלו
 מ"ר לע רעוכמ השעמ רחא ןטק רפסמ
 ז"ע חווצ רבכו חבטה הרוהי תשא םע
 פ"שב רוקמ םוש הזל ןיאש א"רגה וניבר
 שרדמב השעמה אצמנש המו ,םישרדמו
 רב רמ ואלש עודי רבכ ,תורבדה תרשע
 ילבו הזה שרדמה לע םותח ישא בר
 רקשב הזה השעמה לכ קפס םוש
 . ץצולתמ היהש ארמגב שרפמבו התדוסי
 ,הריבע ירבועב

 ןכו



 ובה 4

 יתותנעה הדוהי 'ר ךרע ד"הפב איבמ ןכו
 וניצמ אלש ןעיו מ"ר םע ארונ השעמ
 .יתקתעה אל םישררמב

 לדג היה" הלותב ' ותלודג -רבלמ הנה
 וילע ורמאש דע םילשמבו הדגאב דואמ
 היקריפפ מ"ר שירד יכ :חל ןירדהנס
 אתלית ,אתעמש אתלית שירד הוה
 ילשמ תואמ שלשו ,ילתמ אתליתו ,אתדנא
 אלא ונל ןיא ונאו ,מ"רל ול ויה םילעוש
 ,'וכו השלש

 ונל ורייתשנ םירקיה וילשממ םידחאו
 (: םכ ק"ומ .,:טע ק"ב | ,: ומ ןירדהנסכ

 ,ח"פ תוחמשו
 ,ויפב ןירוגש ויה ישניא ירמא לכו

 קילפ אלוקדב ארות שיר ,גל תוכרבב
 ,ךתותמ אגרר ירשו ארנאל

 ליזיל אבא היבו הינימ :טל ןירדהנסו
 ,אגרנ יב

 .ירגנב חכשתו יככב קוד ,בנק תבשבו
 בגא יקנ הוהד ןאמ לכ :ומ הגיגחבו

 ,קילס .ימיא
 היה שחנ לש ותלודג יפל ט"יפ ר"בו

 .ותלפמ

 ,אסומינב ךלה אתרקל תלזא ח"מפ םשו
 ארקנ המל היהש המ 'פ א"פ ר"הקבו

 ןתלימ זוזג תויהל באז דיתע --- ריזח ומש
 ,ןוניטבלג .בלכהו

 ,םינשה םיבומ '5 .ר"פ םשו

 ירמ -ךילע  םולש ל"א : קיפנ דח ימח
 ירמ -- תלת ,הטמק ירמ -- ןירת ,התימ
 ,אמלש

 אב םדאשכ אצי רשאכ 'פ ה"פ םשו
 םלועה לכ רמולכ תוצופק ןה וידי םלועל
 ןה וידי םלועה ןמ רטפנשכו ,ילש ולוכ
 ,'וכו  תוחותפ

 רבידש ןיאור ונא וירמאמ לכ ינפ לעו
 ומצעב רמאש ומכו הרצק רתויה ךרדב
 וידימלתל םדא הנשי םלועל : ג םיחספ
 :תרצק ךרה

 .! יות דפ

 ריאמ

 ,םילודנה:'רירבח

 ריאמ וארקש עומש ןב רזעלא 'ר
 ,הופ ו 6הףנ- * אתפסות = =" בי .ןיטינכ
 ,ד"מ א"פ ב"ב ,ז"מ ר"פ ןיטיג ןתוקולחמ

 ןחבש | הנומו ורודב הדוהי ןב יסיא
 ,וכרע ןייעו .,זס ןימיגכ

 ריאמ 'ר םע קלוח ונוא שיא אנינח
 זס .ןיטיגכ

 הדנ ומע קלוח סונגיטנא ןב אנינח 'ר
 לכו

 ירבד ןיארנ רמא לאילמג ןב אנינח 'ר
 ,ב"ה ר"פ הדנ אתפסות מ"ר

 לש ונב א"רו יסוי 'רו הדוהי 'ר ןכו
 ור ווהו ובלדנפה  ןנחני 'רו גה"יר
 ןומר תעקבב | דחי  םלוכ ויהש | הימחנ
 םושמ רמוא הדוהי 'רש וניצמו .אשואבו
 כ .ן"ע גי .ןיבוהיעכ מ"ה

 ,ה"פ ריזנ אתפסותכ הריתב ןב םע ןכו
 םכחה מ"רו אישנה היהש ג"בשר ןכו

 תבשכ מ"ר םשב רמוא ג"בשרש וניצמ
 ,ו"פס תובותכ אתפסות ,:וק מ"ב ,:וט

 םע קלוח ףטוחה ןב יפוי 'ר וניצמו
 מ ת"פ : םיאלככ . ריאמ .'ר

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 םיאלככ ומשב 'ג קודצ 'רב רזעלא 'ר

 5 יהרניי,ב"ט ין"פ

 ומשב רמוא ודימלת האשקמ םירפא
 ופ מ"בב

 תובאכ ומשמ רמא יאני 'רב יאתסוד 'ר

 והיפ י ה"פ | ןיבוריע ח"מ  ג"פ
 ,זי"פר

 מ"רמ לאש אכבוכ ןמ יאתסוד 'ר
 יבמ סרונ גי"פ ילשמ 'מבו ,:םנ כ"ררפכ
 - .בבשי

 ומשב איננח רפכ שיא אתפלח אבא
 .רצ מ"בב

 ,בי הליגמ ומשב ןנח 'ר
 ו יןפ ם"בכ ומשמ  ילבבה !עוחי
 ,דלק ןילוחכ ומשב ארגא ןב הדוהי 'ר
 רמאו ודימלת עומש ןב הדוהי 'ר

 ומשב



 ופה

 .םילכ ףוס אתפסות ,,טי ה"רכ ומשב
 מ"ר לש וימח ןב זוריז ןב עשוהי 'ר

 ,זמק תבשב ומשמ רמא
 בשוי היה שאר רתפ ןב עשוהי 'ר

 אוהו = ,:רנ ריזנכ הכלהב מ"ר נפל
 ,ר"פ תולהאו ב"פ ריזנ אתפסותמ

 הגיגח ,;זכ הליגמכ מ"ר םושמ ןנחוי 'ר
 ,:זנ ןישודיק ,:ומ הטוס ,:וט

 ומשמ | (ןנח וא) | ןנחוי ןב יסוי אבא
 .: גנ- תומבימ

 ןיטיג | ,.בק תומביכ ומשמ ::בקעי "ר
 ןב :בקעי 'ר :ם"לב אוהו העט ב ו
 ,יאשרוק

 ,רל"פר ר"קיוכ ומשב הימרי אבא
 ,: ה הבוסכ ומשב יול 'ר
 : גי ןיבוריעב .לודגה .ודימלת םוכמוס

 סוכמוסו מ"רל ול היה דימלת י"ראש
 ,וחי .אמויכ מ"רד הימשמ רמאו ,ומש
 :ח הרדנ ,.פ מ"ב ,,ול תובותכ "+ תומפו
 היהש :בנ ןישודיק שרופמ ןכו | ,:אכ
 ,מ"ר דימלת

 ,: ₪ תוכרב מ"ר םושמ בר
 אנרדחמר יאה : גי ןיבוריעב רמא ,יבר

 הציבבו ,הירוחאמ מ"רל היתיזחד יארבחמ
 ש"רל בסמ הוה יברש רפוסי ב"ה ה"פ
 ןיחפממ ןהש ןוהלק עמשו מ"ר רבע הירב
 ? תבשה הרתוה !וניתובר ,רמא (תבשב)
 חתפו ריאמ 'ר קרעו הילק יבר  עמש
 יבר רמא ,מ"רד וראוצ הארו ןולחה יבר
 יתיארש ןיגב אלא אתיירואל יתיכז אל
 תומבימ חכומ ןכו ,וירוחא ןמ מ"רד הילדק
 | 2. ומ"רמ לבה ברש וש

 הבר םירבד ומשב אטירגרפ לאומש
 ;הכהבוש

 יבר וארקו ודימלת היה רזעלא ןב ש"ר
 ו"פ  ןיבוריע אתפסותבו | ,,בל תוחנמב
 מ"ר ינפל ןיבשוי ונייה א"פ א"בשרא
 ארמח יותאל הירדש מ"ר ,ו ןילוחבו ,'וכו
 ינפל רפיסו א"בשר ךלה -- ייאתוכ יבמ
 םע יחסימ | ג"ה ג"פ תבשבו וכו שמ

 ריאמ

 תרשמ א"בשרא א"ה ג"פ ק"ומו ,מ"ר
 התיה מ"ר לש ולקמ א"יו מ"ר תא יתייה
 ,תער ינרמלמ התיה איהו ידיב

 ,:דנק ,דלק תבשכ מ"ר םושמ רמא
 זמ ןישודיק  ,:רי תובותכ

 ול השעו הלח מ"רש ,דלק ןילוחבו
 ,אפרתנו האופר א"בשר

 וכע רפכ שיא קחצי ןב ןועמש 'ר
 ,ש"ר םשב ל"צ ךא ,ודבי"פ ר*בכ ומשב

 הפ וארקו ,:חכ תבש ומשב ל"בשר
 ,גכ ןירדהנסכ שודק

 יח יומי הרקמ
 .ותשאו ונתוחו ותסנרפו

 : דכ הדנכ דואמ המוקה הבג היה מ"ר
 מ"רו הוה ורודב ךורא ןופרט 'ר ורמאש
 יברו הוה ורודב ךורא מ"ר  ,ופתבל עיגמ
 ע"ר אסוגה אל-ט"פ ר"דמבו) ,ופתכל עיגמ
 ,(ופתבל עיגמ מ"רו הוה ורודב ךורא

 ךיראה הארנה יפכ רשא) וייח ימי לכו

 תורצ תוילוחמ הכורא תלשלש ה"ה (םימו
 תא הימודב אשנ אוה ךא ,תוערו תובר
 ,וקלח

 סנרפתהו הרותה דובכמ הנהנ אל וימימ
 בתוכו רלבל היהש הביתכה תכאלממ
 ימלשוריבו = ,גי  ןיבוריע שרופמכ ת"ס
 יתאבשב --- מ"ר רמא ד"הס ב"פ .המוס
 המ ינב יל רמא לאעמשי 'ר לצא
 ,ינא רלבל ול יתרמא ךתכאלמ

 םשב הדוהי ןב יפיאמ חבתשה ןכו
 ,זם ןיטיגכ רפוסו םכח

 ב"פר םש ימלשוריבו :חי הליגמבו
 היה אלו איפאב הנש רבעל מ"ר ךלהשכ
 ,ובלמ הבתכ הליגמ םש

 בומ :ןבתכ הוה ומרי דב הק
 היהו .עובשב ןיעלס 'ג .רכתשהו רחבומ
 סנרפמו ,אדחב יפכתמו ,אדחב יתשו ליבא
 ךינב וידימלת והולאששכו ,ןנברל ישילשב
 םא םהל רמא + ןוהילע ריבע תא המ
 יתיאר אלו דוד רמאדכ ויהי םיקידצ ויהי
 ואל םאו ,םחל שקבמ וערזו בזענ קירצ

 המ
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 ,םוקמה יביואל .ילש תא חינא ינא המ
 'ך לש ורפסב החט"פ ר"בב וניצמו

 ,תומה הז דואמ בוט  ,בותכ ואצמ ריאמ
 ,םישוח ןד ןבו ,רוא תונתכ .בידכ"פ םשו
 ,ימור אשמ המוד אשמ טדד"צפ םשו

 ןיעב דצה ןמ בתכ ךא םינפב ש"וה הנישש אלו)

 ,(שוריפ

 ןב אנינח 'ר  עדונה לודגה אנתהו
 השאל ול ןתנ וב הכרב יכ האר ןוידרת
 הלהתלו םשל תעדינה תינמכחה ותב תא
 הרבזנש הדיחיה השאה איה ,אירורב םשב
 התצעב  דימת : ותחינה איהו | ,הבלהב
 ווהד ינוירב והנה ,י תוכרב רפוסי רשאכ
 היל .ירעצמ אק ווהו מ"רד היתובבשב
 והיילע .ימחו מ"ר יעב אק הוה  ,אבוט
 ךתעד יאמ והתיבד הירורב ל"א ,ותומיד
 ביתכ ימ | ,םיאטח ומתי .ביתכד םושמ
 ליפש דועו ,ביתכ | םיאטח +? םיאמוח
 | והיילע ימחר יעב אלא -- ארקד היפיסל
 התצעל עמש אוהו ,הבושתב ורדהילד
 ,תגופסה

 השעמ רפוסי ידא"לפ ילשמ שרדמבו
 החנמב תבשב שרדו בשי מ"רש אלפנ
 ינש ותמ העש התואבו
 ול ערי מ"רל םואתפ רבדה עדותי סאש העדי

 םהילע הסרפו ןירס החקל (התשע המ
 רמה"במ אבשכ ש"צומב .הילעב םביכשהו
 וכלה ול הרמא םינבה םה היא הל לאש
 ,סוכה לע לידבה ךכ ךותבו ,דמה"בל םהל
 ל"א ךריבש רחאל  ,ךריבו לכא כ"האו
 דחא ךממ לואשל יל שי תחא הלאש
 לוטל אב | וישכעו ןודקפ ילצא | דיקפה
 יתב הל רמא .אל וא ול ריזחנ ונודקפ
 זא ,וריזחהל ךירצ ולצא ןודקפ שיש ימ
 םיתמ םהינב ינש תא ול  התארה
 תרמא ךכ אל ל"א תובבל ליחתהשכ
 רבדבו ,ןודקפה ריזחהל ךירצ ינאש יל
 אירורב םש םש רכזנ אלש ףאו) ,ותמחנ הזה
 .(תורצב תדמולמ איהש אירורב התיה ס"לב לבא

 לארשיל הער רתויה תעה התיה זאו
 תא תוחמל שקב רפיק סונירדנא יב

 | הבוטה ותשאו) וינ

 ריאמ יבר

 תושק רתויה תוריזג רזגו ,לארשי תיראש
 לבקל םגו הרותב וקסעי אלש םהילע
 ןילוכי ויה אל םימש תובלמ לוע םהילע
 וניה א"פ מ"רא ב"פ תוכרב אתפסותכ
 ןירוק ונייהו דמה"בב ע"ר ינפל ןיבשוי
 ונינזאל | ןיעימשמ ונייה אלו עמש תא
 לע רדמוע  היהש רחא רודסק ינפמ
 ,התפה

 תא וחבמו וגרהש ךיא האר  אוה
 וקרפש ךיא םלוכ לעו | ןוילע ידיפח
 ,ע"ר שודקה ובר תא לזרב לש תוקרסמב
 ןורחאהו ,אבב ןב י"ר תא שודקה וברו
 בשוי שודקה ונתוח תא ואצמש דיבכה
 והונדו הרות ץיברמו תולהק ליהקמו
 ותומח לעו ,ומעש ת"סה םע הפרשל
 בשתש ותשא תוחא לעו ,גרהתש ורזג
 ,:חי ז"ע שרופמכ | תונוז לש הבוקב
 וליפאש ןינשב ויבואכמו ורשב אשנ אוה))
 יגורהל ןידיפסמ ןיאש לוכי היה אל ודיפסהל
 ,(תובלמ

 הא אשנ הלכי .אל הרקיה ותיערו
 םוקמב בשת התוחאש הלודגה אתוליזה
 לךתשיש מ"רמ השקב הזה תפוניטה
 ,םשמ הליצהל

 לזאו ארנידד יכקרת לקש השע המ
 השעי ארוסיא הב דיבעתיא אל יא רמא
 הבוקה תיבל אבו ,אל אל יאו םסנ יל 'ה
 תוחאל רמאו םישרפה ןמ דחאכ תונוז לש
 האר ותמכחב אוהו ,יל ינעימשה ותשא
 ךלה וא ,התורשכב ןיידע תרמועש ןיבהו
 םשמ הנאיצויש ושקבו תיבה רמושל
 לוקש ל"א  ,אתוכלממ .ינא ארייתמ ל"א
 יוהיל אגלפו חלפ אגלפ ארנירד אבקרת
 ל"א ףסכה ימלש יכ היהי המו ל"א ,ךל
 הער ךל תושעל וצריש תע לכב מ"ר
 ,לצנתו  "יננע ריאמד אהלא, רמאת וא
 ךל הארא ליעותש יל ןימאת אל םאו
 יפרוטמ םיבלכ םש ויהו ,אוה ןכ תמאהש
 ךילשהו םיבגר תסיפ מ"ר תקל םדא
 אהלא רמא וילע ולפנתהשכו םהילע

 ריאמד
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 רמושה ול רוסמיו ,הוקבשו ,יננע ריאמד
 ,ותשא תוחא תא

 לע ורזגו תוכלמל עמשנ כ"חא לבא
 ריאמד אהלא רמא זא ותולתל רמושה
 םהל רפיפו יאה יאמ ל"א ,והותחאו יננע
 " מ"ר תא םופתל וצ ונתנ זא ,השעמה לכ
 .לבבל חרבו

 תובותככ ןאש תיבב היה זאש רשפאו
 תעקבב יתיאר ינא מ"ר רמאש | ,ביק
 ןאש תיבש רמוא :ו  ןילוחבו) ,'וכו ןאש תיב
 ,(ל"וח איה

 תוריזגהמ ץראה הטקששכ כ"חא הנהו
 דחא םיקמ לא לארשי ימכח לכ ובשו

 לודג'רתויה קלח .חקלו מ"ה םנ
 תעקבב יב לארשי תיב תוסירה םיקהל
 והוחלש כ"חאו ןושארה אוה היה ןומר
 ,ליעל ונאבה רשאכ ,איסאב םינש רבעל
 תא ונימו אשואב כ"חא | ובשייתהשכו
 תויהל מ"ר הלעתנ זא אישנל ג"בשר
 חינה אל הארנה יפכ זא םגו ,"םכחה,
 הזו ,רלבל .תכאלמ  ותכאלמ תא | ודימ
 מ"ר זס ןיטיג .הדוהי ןב יסיא  רמאש
 .אוה ב"פעא םכח אוהש ףא 'יפ) ,רפוסו םכח
 .(רפוס אוהו ופב עינימ הנהנ

 שקב ךא ןנוקיתכ םינשה ובשש טעמבו
 לש וזגור וילע ץפקו הולשב בשיל מ"ר
 ; גי תוירוה רפוסי רשאכ ג"בשר אישנה
 אישנהל דובכ ןינתונ ויהש גהנמה היהש
 הניש ג"'בשר לבא ,הושב םכההלו ר"באלו
 ,םניבל | וניב רכיה - תושעלי ידצ תה
 ודומעי םעה לכ סנכנ אישנהשכ ןיקתהו
 באשכ ,ובש םהל רמאיש דע ןיבשוי ןיאו
 ןאכמ תחא הרוש ול ושעי סנכנ ןיד תיב
 רומעי דחא סנכנ םכחהשכו ,ןאכמ תחאו
 ,בשי דחאו

 ואבשכו ,םהיפ תא לאש אל ג"בשרו
 הלודגה הכפהמה ואצמו דעוה תיבל
 המהש ועדיש ןעיו ,םהל הרח בטיה תאזה
 ורמג ןכל ,ג"בשרמ רתוי הרותב םילודג
 רמה"בל ג"בשר אבישכ רחמלש םהיניב

 ןיצקוע 'פמ םהינפל דומליש ול ורמאי
 זאו הזב יקב וניא אוהש בטיה ועדי םהו
 נ"ר תא ושעיו  ,ותואישנמ ותוא וחידי
 היה םש לבא ,ד"באה היהי מ"רו ,אישנל
 עדותנ י"עו .ישרק ןב  בקעי 'ר אנתה
 ,ןיצקוע 'סמ רמגו ותעד ןתנו ג"בשרל
 יתינ ל"א רמה"בל םלוכ ואבשב רחמלו
 רתב ,רמאו חתפ ןיצקועב ינתינו רמ
 ןנתיפיסכ :אנרימג אל יא ל"א םיקואד

 ,שרדמה תיבמ םואיצוהו דיק
 ץוחכמ ובשישכ וחנ אל המה םג לבא

 רמה"בל וחלשו תוישוק םיבתוכ ויה דמה"בל
 ובתכ דמה"בב ץרתל ולכי אלש םתישוקו
 םק זא ,םינפל םהל וחלשו םיצוריתה םה
 ונאו ץוחבמ הרות אישנהל רמאו יסוי 'ר
 והימ והנילייעינ ג"בשר ל"א +םינפבמ
 ,והיימשמ אתעמש ורמינ אלד והניסנקינ
 (םשב) נ"רלו םירחא (םשב) מ"רל וקיסאו

 מ"ר תקולחמ .בי הטופ וניצמו) ,םירמוא שי |
 .(םירחא ה"ד 'סותב ש"עו םירחאו

 אל מ"ר לבא ג"בשרל סייפו ךלה נ"רו
 והיימלחב והל ווחאש ףאו ,וסייפל הצר
 יתבה ,המא מ"ה לבא .רסיפל הבלש
 ,ןירירומ אלו ןילעמ אל תומולח

 ושקבש ג"פר ק"ומ ורמאש המש רשפאו
 עמוש יניא םהל רמא מ"ר תא תודנל
 לעו ןידנמ ימ תא יל ורמאתש רע םכל
 זא הו היה ,ןידנמ םירבד המכ לעו המ
 ,ג"בשר תא םינקהשב

 דסיו אירבטל זא ךלה הארנה יפכו
 הגיגח שרופמכ הרותל שררמ תיב םש
 תיבב שרד ביתי הוה .ם"ר זחא ה בב
 ד"ה .א"פ .הטוסבו . ,הירבימב אשרהמ

 תמחב .תבש ליל לכב, שרוד היה ירש
 .(.1 הליגמב אירבט וו תמחש י"ר תעד עודיו)

 עריא זא יכ ול חנוה אל םש םג לבא
 הרצקב אבומש המ ארונה השעמה
 הגלגיל ותשא הירורבש : חי ז"ע י"שרב
 םישנ םימכח ורמאש המ הנימאה אלו
 תודוהל ךפוס הל רמא מ"רו תולק .ןתעד

 םהירברש

 ו
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 וידימלתמ רחאל הוצו ,תמא םהירברש
 ריצפהו ,הריבע רברל התותפל (םינמאנה)
 ,תיצרתנ ףוסבלש רע | םיבר םימי הב
 הקנח מ"רמ הלשנ איהש הל עדותנשבו
 ,אפוסיכ תמחמ מ"ר חרב זאו ,המצע תא
 רשאכו ,איסאל מ"ר זא חרב הארנה יפכו
 ,ראבנ

 ןילוחכ תרחא השא ול היהש וניצמו
 ןבייווריז ןב .עשוהי "ר :דיעה ורמאש ה
 וכו מ"ל לש .רימח,יןב

 ךלה מ"רש ףאש רמול דיאמ בורקו
 ןמוקמב וראשנ וידימלת לבא איסאל ול
 רשפאו ובר רחא ךלה א"ב ןועמש 'ר ךאו
 :טםדא"ה ג"פ ק"ומ ימלשוריה תנוכ הזש
 וחרבב ריאמ 'רל יתייה תרשמ א"בשרא
 ,םינש

 םינב ול ויהש םוקמ םושב וניצמ אלו
 היהש וניצמ לבא ,וייחב ותמש וינבמ ץוח
 ורהזה :אפ ןישודיק רמא רשאכ תב ול
 ,יתב ינפמ יב

 יאתוויז םשב לודגה ודימלת היה ונתחו
 לש ונתח יאתויז ורמאש ח-ט"פ ר"הקכ
 אבומ רפאפהו .,מ"ה םשפ \:רמוא מ"ר

 יאתוויז םש רפח םש לבא ,גנק תבשב
 ,אתיא ם"קרב לבא

 ב"ה ה"פ הציב רפוסיש השעמה ןמו
 ש"ר תנותח לע היה יברש םוקמב היהש
 י"אל םיקרפל אב היהש םש עמשמ הירב
 םיביבחה וידימלת תוארל אבש רשפאו
 לוכי היה אל שויבה ינפמ לבא | ,וילע
 ,םש בכעתהל

 מ"רש ר"הס ט"פ םיאלכב שרופמו
 י"א ינבל  רמאל הוצו "איסאב, רשפנ
 ךמסנש ןעי הגובה רשפא) ןוכדיד ןוכחישמ אה

 ּוהורבקיש (ןובתישמ הישפנ ירק ןבל י"אב

 והורנקי איסאב ונורא היהיש ז"כו י"אב

 ןםיה יח לע
 הטוס ףוס הנשמב הרכזנ ותריטפו

 ,םילשמ ילשומ ולטב מ"ר תמשמ ורמאש

 ,ןניק ןב לאללהמ) .לאללהמ |

 ןתכ רב" אבא ירד :יוחא \

 לא וידימלתל הדוהי 'ר ול רמא מ"ר
 םינרתנקש ינפמ ןאכל מ"ר ירימלת וסנכי
 תואר .יפעכו .םנכנו. סוכמופ .קחה | ,ןה

 יסוי ,סעב הדוהי ,בכש ריאמ ורמאי יסוי
 עמשמ הומו ,הילע אהת המ הרות קתש
 'רו הדוהי 'ר םוקמב ויה מ"ר ידימלתש
 ,יסוי

 גרהנ מ"רש עמשמ :י תומש רהזבו

 .לבקנ איה הלבק םאו

 בט
 כו ולחרוהי .. ברש | מ" םיחבו .רכזנ

 .(םבח םש י"שריפו) הימשמ

 ,ןייהוב ןב ךרע .ןיי איבמ

 ,(הנזד"פ "א .ה"ד ,םשכמ) ,אמיסבמ

 ןהנוי החי יוחא . אמיסבמ .רב . םחנמ

 .תורשעמ ףוס ימלשורי אפיק

 ,אליבגמ
 אליבגמ א"ה ג"פ תוכרב ימלשוריב

 'ר ימוק רמא

 רמא אחא 'רך עמש ,אחא 'ר םשב יסוי

 אנאו הינותייא םולכ היל ירמא אל אנא
 ,ותוא הקלמ

 ,הליבג אסרגה א"ה ז"פ ריזנבו

 ,יאבהמ

 ,;יק תבש ,(אנת) יאבהמ ןב רזעלא

 ,(בידה"פ תושארב

 ,: גיק םיחספ לאללהמ ןב יסיא
 . .ג"פר תובא לאללהמ ןב איבקע

 | כרם א ה היע .םש) .הדלומ

 .ע ןירדהנפ הרלומ רב ןנח בר

 ,אנמ 'ר ךרע | .(אתיירבד אנת) ,אנומ 'ר

 ו בנומ

 ארפסו :חפ תבשכ אביקע 'ר דימלת
 ןד ובתמ .היה ךכ | ,ורמא 'ערוצמ פ"ר
 לע ףיסומ ינירה ל"א ע"רו | ,ע"ר ינפל

 ה לש ותריטפ רחאל ורמא : בנ ןישוריקבו

 זבנומ



 ךלמה זבנומ
/ 

 ,ךלמה ובנומ

 ,הלהתל תעדונ הכלמה | ינליה ומא
 התשעו ,הנשמב | תרכזנ  .תיוהל חתמו
 ,הכרעב ראובמכ לארשיל תובר תובומ
 ו"פ אמוי הנשמב ,כ"נ .רכזנ במ וש
 לש כ"הוי לש םילכה תודי לכ השעש מ
 השעמ ,אי  ב"בו בח
 ינשב ויתובא תורצואו ויתורצוא זבזבש
 ל"או ויבא תיבו ויחא וילע ורבחו תרוצב
 ? ןובזבמ התאו --- ופיכוהו וזנג .ךיתובא
 יתזנג ינאו הטמל וזנג יתובא םהל רמא
 יתזנג ינאו ז"העל וזנג .יתובא -- הלעמל
 .בה"על

 ךלמה זבנומ תיב לש ורמא ,זי הדנבו
 ,חבשל ןתוא ןיריכזמו םירבד 'ג .ןישוע ויה
 ןישוע ויה זבנומ תיב לש : בל תוחפמבו
 ,הזוזמל רכז ןכ ןהיתוקדנופב

 בב י"שר תער ,ךלמה ובנומ .אוה .ימ
 ערומ הכלמה ינליה לש הנב היהש או
 :ז תובותכ 'סותה ובתכ ןכו ,םיאנומשחה

 הרה ל
 היהש רפוסי םידוהיה תוינומדקב לבא

 ביירח ץרא ךלמ היפא יבכלממ דחא ךלמ
 היה ךלמה םשו ,הפיקת ךא הנטק הכלממ
 תארקנ התיה ותשא התיהש ותוחאו זננומ
 ונב תא 'בהא - וינב לכמו \ ינליה השב
 וכנחל ויבא וחלשו םיטזיא םשב ריעצה
 יניעב ןח אצמ רענהו ןשימ ךלמה לא
 ,השאל ותב ךמצ תא ול ןתיו ךלמה
 ידוהי רחוס סנכנו אצוי היה ךלמה רצחבו
 תד תא וריכה י"עו  היננח םשב דחא
 ךלמה תבש דע ,אוה בוט .יכ  םודוהיה
 ונינה>,הלעב .םג . ריינתה ."ע תו
 אל לבא .השמ תרות . רומלל | .לחחתהש
 התובב .הרייגתה ..הכלמה .ומא (ם] 5
 הלעב תמשבכו ,ינרדנסכלא דחא ידוהי :י"ע
 ,וירחא .ךולמי . םוטזיא .ןמקה רנכש ו
 וילא רסש הרק ותוכלמ אסב לע בשישבו
 הגוהש ואצמו לילגה ץראמ דחא ידוהי
 וכרד הכזי אלש ול רמאיו ,השמ :תרותב

4 

 ,ךלמה  ובגומב

9 

 למיו-השע ןכו  ,ומצע תא לומיש יתלב
 .ומע .רוכבה "ותא בג

 ודחו"מפ ר"בב הרצקב אבומ השעמהו
 לש ונב םוטוזבו ךלמה ובנומב השעמ
 ,ולומינ םמא י"עו ףלמה .ימלת

 םהיבא םשש ל"וחל הלבק ס"לב היהו
 ,ימלת היה

 יעיבר .רפס שיר .א"ה "ד ךפסכ)

 רשא ימאיזיא לש וברש, רמאי ז"טפ
 ידוהי היה םידיחיה ז תחרות חדל
 היננחו =- - היננח פשה = צרא ₪ רבפמ
 ילב ..םירוהיה \ תר, לבקל ףלמל תה
 זה תא דובעל וכתיש "ךמא "כ .לוםישל
 בשח ןכ אל -- הלרע ול תויהב ףא,
 ארקנה לילגה ץרא ינבמ רדחא ידוהו,
 רלמהל המאה .אוה וכ רועלא . הטשבו
 ילבבהש הארנ הזמו ,הבוח איה הלימהש,
 יאדו ,רקיע השעמה תא םש אל,
 יקורקרב ןיקרקדמ . ויה אל םילבבהש,
 = תפומ הז םגו ,י"א ינבכ םיישעמה תוצמ,
 הרותה יקודקדב וקדקד אל לבבבש תצק,
 ,ל"כע ,םימלשוריהכ םירפוסהו

 תשיררש ל"נה םכחה איצוה הזטו
 ,דואמ המעמ ךא התיה לבבב הרותה
 העט יכ הזה םכחה ונל השע קוהצו
 תיב לש תוקונית וליפאש | רורב ןירב
 ,ךופיהל שממ הברדאש ותוא ןיערוי ןבר
 ךלמהל הרוה  ילבב היהש הינגח שיאה הז
 לטומ הלימה תוצמ יכ ןעי ,הרותה ןידכ
 םילובי חנ נב .לכ.לבאש ,בסעי ,ינבל א
 םג- נ"ב .תוצמ .לב .םייקלו .הריתב תוגחכ
 יוג וליפא ורמא שוריפבו ,םילרע םהשכ
 טרפבו ,ג"הככ .אוה ירה ּהרותב קסועש
 ךלמה תא ואצמי םא הלודג הנכס התיהש
 ימלשוריה .רזעלא ךופיהלו  ,ע"א .למש
 ,רורב הזו ןידכ אלש הרוה

 .אי ב"ב ןושארטש מ"ר תוהגהב ןויעו
 ינלוה.,. ךהעבו ... ,48 , רצ ..יב"ת = בו
 ,הכלמה
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 אשאימ "--חהבר. איפומ  'ר 50

 :תבר יפיפה ה

 ירד הירב רכב איטו ירא ד ,אמויב

 ירלש יפ) הבר איפומ 'רד הימשמ איסומ
 ורבנו אופזמ :7ר םשב ב"נ דכנ תוהו הבר " איפומו

 ,(ונקז םשב רמא

 ,הבר איסנמ 'ר ם"קדו תוהלאשה תסרגו

 .אברעמב הילע וכחמ
 'רב יסוי 'ר אוהש ורמא :זי ןירדהנסב

 :חמ ןיבוריעב שוריפב וניצמו | ,אנינח
 יסוי 'ר = (אייח 'ר ינתד לע) הילע ךייחמ
 ;אנינח רב

 וכחמ .במ ריזגב ךופיהל וניצמ לבא
 ,אברעמב (אנינח 'רב יסוי 'ר ירבד לע) הילע

 תומבי ,.די הציבב וניצמ הזה ןושלהו
 אברעמב הילע וכחמ וכ תועובש ,,חפ
 יר ילבה לע בה כיבו ,בר ירבד לע
 ירבד לע טק יררקטב מ .ב"בו. נוי
 'ר ירבר לע רל- תועובשו ." ,אליש +
 ,ארמגד אמתס לע ,ומ םיחבובו | ,ןועמש
 הפ בר ילבר לע ,7 תותירכבו

 וכ. רמפו  ןמ פי יג" היד ...רפסבו

 האצמ אל | (הדוהי בר רודב) לבב תמכו,

 לבב ימכחמ םידחא םגו י"א  יניעב ןח,
 תמאב ףאו -- םילופלפב םשפנ הלעג,
 רשא םילבבה דומלתל י"אב וגעל ווב,
 ,לבבמ ולעש םירימלתה ןמ םהל אבוה,
 הילע וכחמ ורמאד המ לע ותנובו ,ל"בע
 : ,אברעמב

 תמא לש בוטרוק ףא אצמי םאה לבא
 לכ אלה ,ומצעב ארוקה םופשי +וירברב
 רודא ללכ יאק אל ןושלה וניצמש םוקמ
 ןנהי יריחא בה הוד לע ךא " הדוח כח
 בר לע אצמנ א"פ ךאו ,המודכו ח"ר וא
 ,הזה ןושלה תשש

 הימרי 'ר .רמאש ןושלה וניצמש המו
 וכרעב ונראב רבכ יאשפמ יאלבב
 .תוכיראב

 ,(בודב"לפ הימרו ,היסחמ) ,איסחמ

 הליגמ קחצי 'ר יבא איסחמ רב אבא
 בה ב"פ

 תינעתבו ,:י תבש איסחמ רב אבר
 עודיכ אבא אוה ילואו ,הפר םרג :בי
 ,אבא ןתומש ויה אברו הברש

 . יאי הב יפחס 'ר
 ר"א היקלח רב ימוינמ ר"א .ב .אמויב

 ,ןנחוי ר"א ידיא רב איפחמ

 טפט

 ןירדהנפמ םכח םש אוהש איבמ רה"סב
 'יפכ ןוכנ .רתוי תמאב לבא ,ט"ה ו"פ
 ,ינתו ךירבדמ יטמ 'יפש םש השמ ינפה

 .אבדימ ישנא

 םושמ ודיעה א"מ ז"פ תואוקמ ורכזנ
 באומ ץראב ריע איהו ,לאעמשי 'ר
 ,וטמ היעשי הרכזנו | (גו עשוהי)

 ,אנימ

 א"פ מ"ב ימלשורי אנימ רב אבא 'ר

 ריב יךרע ץייעו ",ד"הפ

 ,(טדח"פ 'א ה"ד ,אשימ) .אשאימ

 ,(הנשמד אנת)

 'ר ערזש השעמ ו"מ ב"פ האפ רכזנ

 ג"ר ינפל [אבו] הפצמה שיא ןועמש
 רמא ,ולאשו תיזגה תכשלל ולעו [ןקזה]
 אשאימ 'רמ ינא לבוקמ רלבלה םוחנ
 סרוג :ונ ריזנ ש"ארה 'יפב] אבאמ לביקש
 ,'וכו תוגוזמ לבקש [ויבאמ

 אוה ול ונתנש "יבר, ראותה ס"לבו
 םש םימעפ המכ ואצמש םיקיתעמה תאמ
 ,םינורחא ויה המהש אשאימ יבר

 ,אשאימ 'ר

 (א הז םשב םיאנת השלש וניצמ
 ןיק דלונ רמוא אשאימ 'ר א"כפ א"רדפב
 אלהו לאעמשי 'ר ל"א ומע ותמואתו
 ונא. הזבו ,ךל עדת ל"א --  רמאנ רבכ
 ,רבחכ לאעמשי 'ר םע רבידש | ןיאור

 ומש מ"ר אל אנה :גי ןיבודיעב (ב
 תסרג אוה ןכ ומש אשאימ 'ר אלא
 ,ם"קדו ןוסחויה

 אשאימ ר"א אנינח ר"א :ח םירדנב (נ

 הימשמ
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 אעיימ '-- תש אמי 'ף

 םכחו ,יאעליא 'רב הדוהי 'רד הימשמ
 הארנש יפכו ,מ"ר תויהל לוכי אל הז
 ,יבר רודב הז אשאימ רף היה

 תשאימ 34

 :יול ןב .עשוהי 'רד הירב רב
 ל"בירד הירבש רפוסי הדי"פ .ר"הקב

 אתא (ונורגב וקנחש רבד) עלב היל הוה

 םשניאו פ"ב ושיד םשב היל שחלו דח
 ,ןלפ תלימל ל"א יולע תרמא יאמ ל"א
 תוה אלו .הירכקר | היל: חיינ = הוה וש
 היל תוה ןכו אקוספ ןידה יולע רמא
 ,טילשה ינפלמ אצויש הנגשב

 תבש ימלשוריב אבומ הזה השעמהו
 רב אתיא םשו .ב"ה ב"פ ז"עו 'ד"ה די"פ

 תפרגכ .הארנ רתוי לבא  ,ל"בירד חורב
 ,ר"הק

 ארקנ ןכלו השאימ 'ר יבא היה אוהו
 תמשב ןעי ל"בירר הירב רב םשב רימת
 .ןבל ול ונקז וחקל ויבא וילע

 ב"ה א"5 תבשב ותרות ול רסמ ל"בירו
 אתשרפ עומשל ליגר הוה ל"ביר ורמאש
 ץוחרל ל"ביר לע א"פ | ,הירב רבן
 ןיידע דמל אלש רכזנו אירבטד ןיסמוירב
 א"בחרל רמאו י"מות אציו הירב רב םע
 ןמ השרפ עמושה לכש ךיניעב הלק ינב
 ,יניס רהמ העמוש ולאכ היהב 4

 רב אשאימ 'ר ,הע תובותכ וניצמ ןכו
 ,ל"בירד הימשמ ל"בירד הירב

 רודה ידיסחו ילודגמ היה ימא''ר ימיבו
 אנימאק הוה אידה רב רמא :וק ןילוחכ
 'ר אמית אלו -- רמאו ימא 'רד:הימק
 אשיימ 'ר אהד אוה ןהכד םושמ ימא
 רע .רמאו יאויל - אוה - ל"בירד הירב 5
 ,'וכו ןאב

 הציב שרופמכ םיברב הרות ץיברהו
 | ל"בירד הירב רב אשיימ ורמאש ח"ה א"פ

 ארוביצב שורדימ לועימ אנידסב ןיעטימ
 ,אתבשב

 .גכ תוכרב ךא וניצמ הבלהב | יב
 ,רפס ןימכ ןללוג הכלה רמאש
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 ןאמ רמא ג"ה ב"פ תוכרב ימלשוריבו
 חפט לש םיכ ןהל השוע תואבט רבעד
 ידגנל 'ה .יתיוש מ"מ ובל" לע" גתה
 .דימת

 ת"רב קיספה אל םאש :רכ תוכרבו
 רמוא בותכה וילע תופנוממה תואובמב
 םיבוט אל םיקוח םהל יתתנ ינא םגו
 | רכה

 הב דלונה דחא רמא ,הע תובותכבו
 ,'וכו

 ימ לכ גכ"פס ר?קיו רקיה .ורמאמו
 הנממ ויניע ןז  וניאו הורע רבד האורש
 אתיא םש ךא) הניכש ינפ ליבקהל הכוז
 .(אשאימ ל"צו אישנמ 'ר תועטב

 םוקמב אירבטב ומוקמ היה הארנה יפכו

 : הפ תובותכ שרופמכ רטפנ םשו ימא 'ר

 תמו ,אתינגרמ בש היבג .דיקפה .דחאש

 ל"א ימא 'רד הימקל ותא ,ריקפ אלו
 הירב רב אשאימ 'רמ היב אנעריד אדח

 .דימא אלד ל"בירד
 'רש רמאי 991 דצ ב"ח דו"ד רפסבו

 האמ יצחכ תוחפה לכל יח הז אשאימ

 רמפנש שרופמכ הגגש אוהו ,ןנחוי 'ר רחא

 ךא רוה ריח ימי הקישו -ימא 'ר ריחפ רוש

 ךיראה אל ימא 'רש עודיו ,ןנחוי 'ר ןמזב
 םישמחמ רתוי בשיש ןעי י"ר רחא םימי
 ,וכרעב ראובמכ י"ר ינפל הנש

 ,אשיימ 'ר
 ,(י"א יארומאד יעיברהו ישילשה רודב)

 ןנחוי 'ר ינפל בשיל דוע הכו  אוה
 (אשיימ ס"קדב) אשימ ר"א :מצ תבשכ
 'ר  א"הר א"פ .תבשבו | הנח "רה עב

 ,ןנחוי 'ר םשב אשיימ
 לאומש 'ר לצא היה ודומל רקיע לבא

 'ר ל"אש ב"ה א"פ תבשכ קחצי בר רב
 ג"פ םילקשבו | ,יבר ןפלא ןכ אל אשיימ
 לאומש 'ר םשב אשיימ 'רו הימרי 'ר א"ה
 :קחצו ב \לּב

 לאומש 'דמכ והבא 'ר ינפל בשי ןכו
 ,גחח"פ

 המו
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 'רו ןיבא 'רש .גמק ב"ב .וניצמש המו
 והבא 'ר םע יגילפ הימרי 'רו אשיימ
 הימרי 'רו אחפנ קחצי 'רו יפפ רב ח"רו
 אנשישקד ןתווכ אתכלה והבא 'רל רמא
 ל"צש תומוקמ המכב ונראב רבכ וכיינימ
 .ס"קר תסרגב ךופיהל

 ,יגמק ארתב אבבכ ןיבא 'ר ויה וירבח
 .; חלק ,אכק ןילוח .ןתוקלחמ

 תורשעמ |.,ג"ה .א"פ .הלרעב. אריו . ה
 ,א"ה ה"פ

 םיאלככ אחא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 א"הר א"פ תבש ,םירוכב שיר ,ג"ה ב"פ

 יר עהפ ריח, חיפ ,םשו כ ב"ה. אי"פ

 .ןיהסיקר,,ןנברי םשב..ןהב ,'ר אשיימ
 .נ"הב ביפ ןיטמנכ (המשכ ;'בויואב יל

 .קמ"פסיירב רמשב יפוי הב :אייח 'ר
 תורשעמ וניצמ (ינמ 'רר וריבח) אנינח 'ר

 אנינח ר"א -- יונת אשיימ ב"ה א"פ
 ,'וכו ןל אוה וטשפ

 רוחה =. ילודגפ \, היהש פא הנוי רו
 םירוכבכ אשיימ ר"א הנוי 'ר וניצמ יעיברה
 ,ד"ה ב"פ

 הליגמ אשיימ רב ןועמש 'ר וניצמו
 ,ונב אוה ילוא די"ה א"פ

 פיפ רב אשייפ 'ר

 יטוי"ר ר"ה טיפ יריזנ ימלשוריב רכז
 ,ומשב רמוא

 .םימכח ינפל ןיעירבמ
 :רב ןישודוק 5 ןימינ  ןניצמ ןב

 ,והנינ ןאמ שרפתיא אל י"שריפו

 .תככ

 ואעלא יהלי יהל הרסא + גנ :ןיבוריעב
 ץעייתנ ל"א ןופצ והבא 'ר ןיכה ונניפצה
 ח"רו ,אישנב ץעייתנ י"שריפו ,ריתכמב

 לע ואק כ"א ,הבישי שירמ הצע אשנ 'יפ
 בר םשב .ןיפחויב .אוה כו פח נחש, 'ר

 ,ןואג חמצ
 .יאלמ 'ר

 תבשכ תורקי תושרד ונממ ונל ראשנ

 ויכלמ--איכלמ בר--הימרי רב אשיימ 'ר

 ובלב חמשו ךארו רכשב רמאש ,טלק
 רטא םשו ,ובל לע טפשמה ןשוחל הכז
 רבש ביתכרד יאמ ש"רב רועלא 'ר םושמ
 ושענש ןיניידה ולא -- םיעשר הטמ 'ה
 'ך םושמ םש רמאו ,'וכו םהינזחל לקמ
 ויחאמ ףסוי שריפש םוימ האלדגמ קחצי
 'דמב אבומ רמאמהו ,ןיי םעט ומעט אל
 'ר ל"צו יאלמש 'ר םשו דידא"פ ילשמ
 ,יאלמ

 פס רטאמ דוע איבמ ד"הסבו =
 שרב"אר םושמ יאלמ ר"א ,חצ ןירדהנפב
 םירטושו םיטפוש ולכיש רע אב דוד ןב ןיא
 'ר  םש ונלש אסרגו ,לארשימ | (םיער)
 דע םינשיה םיסופדה לכב לבא ,יאלמש
 וניצמ ,טלק תבשבו ,יאלמ 'ר יסרג ר"מא
 ,יאלמ ןב רזעלא 'ר

 ,אכאלמ

 ברל אכאלמ היחכשא ,אמ תוחנמב
 ,ךאלמ אוהש שריפ י"שרו ,אניטק

 .(טבדו'פ 'א ח'ד ,ךולמ ,האברע ךולמ 'ר
 רימה = רמאו לב"ירד ודימלת היה

 לב חא בר בותי . ,טמ ןילוחכ ומשב '
 .ךולמ ר"א .רמאקו ה"רד הימק אבא
 האברע ךולמ ל"א ש"רכ הכלה לב"ירא
 הכלה ןיא + תרמאק (י"שר ,םייברעב רדה)
 ברל היחכשא ז"ר קילס יכ .רמאק ש"רב
 לב"ירא ךולמ ר"א רמאקו ביתיר יביב
 אבא רב אייח 'רו אנאד רמד ייח ל"א --
 היל ירמאו. ךולמ 'רד הירתאל ןניעלקיא
 רב .ש"רכ הפלה רמא וא

 ,א"ה ג"פ הכוס ימלשוריב וניצמ ןבו

 ,כייה םשב :ךולמ :'ר.יח"פר  ב"ב

 יכל .איבלמ בר
 םינמזב | ויהש ולאה םיארומאה ינש

 אדא בר םשב תוכלה שש ורמא םינוש
 איכלמ בר רמא ןהמ שלש ,הבהא רב
 :חכ הציבב ,ויבלמ בר רמא ןהמ שלשו
 הבהא רב אדא בר רמא ויכלמ בר רמא

 .ל"צב
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 אנומ וא אנמ 'ר--לממ

 וממוש רשב וב ולצש "דופש , (ליָצַב)
 ,תיוז ןרקב וחינמו

 הנשמב א"ר ירבד לע : אס תובותכבו
 | בר רמא ויכלמ בר רמא "תוחפש,, ןידב
 ,א"רכ הכלה הבהא רב אדא

 כלמ ר"א "תומוג  ןידב "בג חש
 ןיאש פ"עא הבהא רב אדא בר מא
 ,תורעש

 הנשמב "תוירולב , ןירב .,טכ ז"עבו
 הבהא רב אדא בר רמא איכלמ בר רמא
 ,חור לכל תועבצא 'ג

 ר"א "םו"כע תוניבג, ןידב : הל םשו
 ינפמ הבהא רב אדא ברד הימשמ איכלמ
 ,ריזח ןמושב הינפ ןיקילחמש

 ריא "הלקמ רפא, .ןירב :,אפו תובמו
 ול רופא הבהא רב ארא בר רמא איכלמ
 ,ותכמ ג"ע הולקמ רפא ןתיש םדאל

 הלקמ רפאו ,תומוג ,רופשד ןיד הנהו
 תוירולב תוחפש ןידו ,אתתעמש אוה
 ארמגב אגילפו ,ןתינתמא יאק תוניבגו
 בר ,תומוקמ הששה לכב םהירבד אבומו
 ,דופש ןידש רמוא אקיא ברד הירב אנינח
 ןידו = ,ןרמא ויכלמ בר  תומוגו תוחפש
 איכלמ בר הניבגו הלקמ רפא  ,תוירולב
 ללכ ןתונו | וילע קלוח אפפ ברו ,ןרמא
 ןרמא איכלמ בר | ןיתינתמא יאקר לכד
 הידידלו ןרמא ויכלמ בר אתתעמש לבו
 בר הניבגו תוירולב ,תוחפשש ,רדסה
 תומוגו דופש ,הלקמ רפאו ,ןרמא איכלמ
 אתינתמ ןמיס חינהו | ,ןרמא ויכלמ בר
 ,אתכלמ

 יאלמש 'ר ןמזב היה איכלמ בר הנהו
 הדוהי 'ר לש ושמשמ היה יאלמש 'רש | עודיו)

 איכלמ בר ומ תבשפ (ןושארה האישנ

 אגרש לטליטו  יאלמש 'ר יבל עלקיא
 היה ויכלמ בר לבא ,יאלמש 'ר דפקיאו
 הוהד שרח אוהה ,גיק תומביכ אבר ןמזב
 אתתיא היבסנא ויכלמ ברד :היתובבשב
 אבר רמא ,היסכנמ יזוז האמ 'ד הל בתכו

| 
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 ,אוה הבר ארבגד ויכלמ ברכב םיכח ןאמ
 ,הכלהב + .תוחנמ רכה

 רב אנהכ בר זחאל"פ ריב רניצמו
 ,היבלמ

 .לממ
 ,מי בב לממ י רב אבא רה
 ח"ח ג"פ ןיטיג לממ רב יסא בר
 ,.מ ןישודיק למט רב אריז 'ר
 ,זונ ריזנ (אנת) לממ רב עשוהי 'ר
 .בי  תומבי לממ | רבושלוק זר

 .(הדוהי 'ר דימלת אנת) אנומ וא אנמ 'ר

 רב אלוע ד"ה י"פ תיעיבש ימלשוריב
 'רו יברש (רמא) אנינח 'ר םשב לאעמשי
 ןולבקתאו וכעל ןותחנ הרוהי "רב יסוי
 דחא ספל ונל השע יבר ל"א אנמ 'ר יבג
 רחמל ,(ושב) הפוק ןול רבע קרי לש
 רבע קרי לש דחא ספל ונל השע ל"א
 הז אוה רכינ יבר רמא  ,אתלונגרת ןול
 השמ ינפה 'ופו) ,לאומש לש חתפמ אוהש
 גהונו היה ודימלתו לאומש |תיבב לדגתנש
 אפור לאומשש םש לע ימנ יא ,לאומשב תונרתוב

 י"ך ל"א | ('ובו ולצא לדגתנ הזו היה החמומ

 וניא לאומש לש חתפמ וליפא הדוהי 'רב
 'רד וידימלת ןמ דימלת וד ןכ דבע המלו
 ,י"א ירפסב רופא קריה רמאד הדוהי
 'ר) אתא רכ | (לובגה לע תודמועה תוריעב)
 ןכ תמאהש) אדבוע הל ינת | הובל (אנמ

 התא ךירצ יבר ל"א (הדוהי 'רכ ל"פש אוה

 .(קריה ונרתהש) [יתווכ תושעל
 אנוט 'ר תוטישפב איבמ | ןיסחויבו

 ר"הסב ז"ע המת קרצבו ,לאומש דימלת
 ןדע לחנ לעב ג"הרה אבו ,אצמ אלש
 ןיפחויה באש ןיאמ | ריקמה ונל הלגמו
 ל"נה ימלשורימ לאומש דימלת היהש
 אלפלו ,לאומש דימלת היהש שרופמש
 לע תולעהל רשפא ךיא םינואג ינה לע
 יסוי 'רו יברש ,אנמ 'ר לע רמול תעדה
 מא .יירב"ירו .וכעב"י ולצא יהוחשי ל"הב
 ,הדוהי 'רד ודימלת אוהש שוריפב וילע
 לאומש דימלת אוהש רמאיו יבר אבו

 אלב
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 ומצעב לאומש םג רשא (םועדוי אלב
 ויבא ךאו ,יברד ירימלתט תויהל הכז אל

 חלשו יבר דימלת היה לאומשד
 .תולאש וילא

5% 
!! =. 

 אל ךיא םדובכמ הליחמבו
 ,אוה ימלשוריב טושפה טשפ יכ ואר
 לשבל תחתש םימעפ יתש יבר הארשכ

 ָז

 תודועפ םהינפל ןיכה יבר ץפהב קרי םהל
 המודמכ יבר רמא | ,םילוננרתו רשבמ

 * עיבנה) לאומשב לודג רישע אוהש 5 .

 ךא (: י תוברב ותיב םש ךלהש םוקמ לב וילע

 חתפמ וליפאש ןכ וניאש ל"א | ירב"יר
 רושע .םלועמ היה .אלש) וניא .לאומש לש

 אוה ךא (ול ןיא לאומש לש תוהתפמה וליפאו

 ירפס קריש רבוסש הדוהי 'רד ודימלה
 וניצמ תמאכו .רורב הזו ,רוסא י"א

 :חי הלינמ | ,:חק תבש | ,,במ תוכרב
 ,הדוהי 'ר םושמ רמוא אנומ 'ר אינו

 ,ה"סק ערוצמ ארפסב אוה ןכ
 אנומ 'ר ל"א איבמ םלשה ןיסחויבו

 . .-| לאומש 'ר לש ויבא ןמחנ ברל מ

 ,ןמחנ רב

 אנמ 'ר ךא אנתה אנומ 'ר הז ןיא ךא

 .ןנחוי 'ר ןמזב היהש ןושארה
 אתיירבד אנת אנומ 'ר ךרע ד"הסבו

 ר"מב ינילפ אנינח 'רו אנומ 'ַר ,איבמ
 רמאמהש ןייע אלש ודובכמ הליחמבו ,ה"פס
 ר"הס ב"פ ןירדהנמ ימלשוריב אבומ
 'ר לש ונב ינמ 'ר אוהש םש שרופמו
 'רל ורתכ חינהש אנינח 'ר וריבחו הנוי

 ישימחה רודב היהו ,א"ה ו"פ םיחספכ יינ

 לאילמג 'ר איבמש המ ןכו י"א יארומאד
 ר"הק אנומ 'ר ימוק יעב אנינח 'רב
 ,ןורחאה אנמ 'ר כ"ג אוה בידה"פ

 .(א (ינמ וא) אנמ 'ר

 :אס הדנכ יאני 'רד ודימלת היה אוה
 ,יאני ר"א ינמ ר"א

 אירבטב ומוקמ היה הארנה יפכ
 .אכ תוחנמ וניצמדכ ןנחוי 'ר םוקמב
 שרקש םד ןנחוי 'רמ ינמ 'ר הינימ יעב

 ד"הפבו | .'וכו ליאוה ל"א והמ ולכאו
 . ,ואכ תוהנמ אדפח בר רמא ינמ 'ר איבמ

 (א אנמ 'ר

 השקה םשש ארמנב ןייע אל הליחמבו
 ןנחוי 'רמ ינמ 'ר יעבד אהמ אברל ייבא
 'וכו אמלד (ייבא) ל"א (אבר) .קיתשיא
 בר רמאד אתלמ ןתרכדא (אבר) ל"א
 לע יאק לכהש בשח ר"הסבו ,'וכו אדסח
 .מילשה ינפלמ האצי הגנשו ,ינמ 'ר

 'ר ןמזב רודה ילודגמ היה הז ינמ 'רו
 ןילוחכ ל"ר םע קלוחש וניצמדכ ןנחוי
 .,אכ

 וריבח היה (לב*יר דימלת) ןומיס 'ר ןכו
 הדוהי ןומיפ ר"א תוירוה ףוס ימלשוריכ
 המחלמל רמתאד אדה ינמ 'ר ל"א הלעי

 ןישודיקכ ינמ ר"א יסא 'ר וניצמדכ

 ו
 ודימלת היה רב לאילמג ןכו נינ ג

 . ,א"פר האפ אנמ 'ר ימוק יעבש וניצמדכ
 א"פ םיחספ ימוק ינה ,א"הס א"פ אמוי

 ,א"הר
 םירדנ רפוסי היתנוקד לאילמנ ןכו

 כ"חאו הירדנ ירשימ קילס אנמ 'רש י"פס
 ,הירב רב לאילמגל ריתה

 הציבכ ונממ לאש אגוז לאילמג ןכו
 ,ה"פס

 יעב אבא רב אייח 'רש | וניצמ ןכו

 ,ב"ה א"פ תבש ,ז"ה ז"פ האפכ ונממ

 ,ט"ה ר"פ םיחספ
 ב"פ ז"ע ינמ 'ר ימוק איחלממ יפוי 'ר

 .ד"ה
 שיר ימלשורי ינמ 'ר ימוק אלוע

 .םילקש
 ,אי"פס תובותכ ימוק יעב ןבואר 'ר
 'ר ב"ה א"פ ש"עמ וניצמש המ לבא

 ב"ה י"פ ןיבוריעבו אנמ 'ר םשב רזעל
 'ר אוה ,אנמ 'ר םשב ימידבא 'רו א"ר

 ייפוי "רב א"ר אוה א"ר הזו .ינשה אנמ

 .ןורחאה
 תיבל דואמ ברוקמ היה אנמ 'ר הזו

 אישנ ןדוי 'ר א"ה י"פ םיחספכ אישנה

 החס



 כ ית ה

 ג"פ .ק"ומו ,אנמ 'רל לאש החצו החפ
 דחל הרוה אנמ 'רד ןמ דימלת רח ה"ה
 'ר ג"ה ח"פ םיאלכבו ,אישנד ייבירק .ןמ
 םיצור םא אישנ ןדוי 'רד ןיליאל דקפמ אנמ
 אובמבו ,ןמיס םהל רסמ םיסדרפ תונקל
 ,רצ  האישנ הדוהי יה: .ךרע  יטלשוהיה
 'ר יכ הזב גגשו ,'ב אנמ 'ר אוהש רמאי
 ראובמכ םיאישנה תיבמ ףררנ היה 'ב אנמ
 ,וכרעב

 ג"פ .תוכרבכ .ןהב :היה אנט יה

 'רד היתחא יארוהנ התמשכ ,אכחא"ה

 'ר רתב אנינח 'ר חלש  האישנ הדוהי
 אנמ 'ר לבא ,קילס אלו (ןהב היהש) אנמ
 ,הנוי 'ר ךרעב ראובמכ ןהכ היה אל ינשה
 'ר אוה ינמ 'ר הזש | רמול דואמ בורקו
 .וכרע ןייע שיטפ רב ינמ

 .(ב (ינמ וא) אנמ 'ר

 עדונה הנוי 'ר לש ונב היה אוה
 ויבאו ילבבב םגו יאדמל ימלשורי ירעשב
 ,ר"א ב"ה ד"פ תיעיבשכ ותרות ול רפמ
 יאמדבו ,אבא הנוי 'ר ימוק .יתישק אנמ

 ןיעייסמ ןנברד ןוהילימ | אנמ ר"א ד"פר
 'ר .י"תס .ד"פ הליגמו . ,אבא נול
 ןילימ אתורבחב ירומ הוהד דכ אנמ
 ןכ רמא הוה .התיבב הובא ןמ .עמשר
 תיבב הובא ןמ עמשד ןילימו ,יבר רמא
 ק"ומו ,הנוי 'ר רמא ןכ רמא הוה אדעו

 ,היל ארשו הובא הנוי 'רל לאש א"פס
 'רו .ינמ .'ר הל .ףיקתמ :ם .םירדג /ןבו
 ,ובישמ הנוי

 'ף ל"א : גב תינעת שוריפב אוה ןכו
 הובא הנוי 'ר ןוגכ -- ארפס ברל אקירז
 טס רד

 הגוי "רד ,-וריבח".יסוי המ . לב מו
 םילקשכ (הנוי 'ר רחא םימי ךיראהש) ויבא

 ,יבר .יפוי .'ר .רמא .ןכ אנמ ר"א הק ומ
 ,יסוי 'ר ימוק אנמ ר"א ה"הס םשו

 השקה אנמ 'ר ח-ב"ה א"פ תוכרב ןכו

 ר"א ר"ה ח"פ תומורתבו ,יפוי 'ר ינפל
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 רמא ןכ ל"א -- אנמ 'ר ימוק (ב אריעז
 ובר יפני יל

 אתא אנמ 'רשי  ה"ה ם"פ  והפוס זו
 יסוי 'ר תריטפב היהו  ,יסוי 'רל ליאשו
 ( ברא ה כ"ם .תרפרבפ

 תוברבכ / היקוח "רש הברה לבקזבו
 'רל "השקה א"ה  ז"פ  ריזנ\ "ההם ₪
 ,היקזח 'רמ לאש ט"פס תיעיבשבו ,היקזח
 'ה*םע . אנמ 3 'יפק ב"ה, אפ צובה

 אדה (ל"צב) יבר עמש ןה ןמ ל"א היקזח
 אנמ ר"א \. ה"ה \ .הפיםיררנבו \ ,אתלמ
 ,היקזח 'ר .ימוק היתישק

 ר"א וניצמ  ןירפיקב היקזח "'ר:/היהשכו

 היקזח 'רל תיעמשו ןירפיקל תילזא אנמ
 ןישודיק | ,ג"ה א"פ יאמדבכ | ינתמו ביתי

 א"ה ז"פ ריזגבו ג"ה ט"פ ק"ב ,ז"ה ב"פ
 הוהד תא ריהנ היקזח 'רל ינמ 'ר ל"א
 ,אכה םיאק אחא רב בקעי 'ר

 א"ה " א"פ :הציבכ | ןהוו דפ לבקש ןבו
 תינעתפוי ,ןדוי הי םוקשואנמ "ר* א

 א"ה מ"פ תיעיבשבו ,ןדוי 'רמ לאש ג"פס
 ךופיהל ל"צו אנמ 'ר ימוק ןדוי 'ר אתיא
 ,םש השמ ינפ תסרגכ

 'רמ לאשש וניצמ ןכו
 ,א"ה ה"פ ןימיגכ

 ק"ומכ אנהכ רבו ב י'רל" לאש 'ןב\
 ,אבת אמוחנתכ יול 'ר םשב רמא ,א"פס
 ;ה"הפ  ב"פ :תוברבפ םחנפ  'רל "השקה
 אמויבו ,ב"ה ג"פ תבשב ימש 'רמ לאש
 'רל היל עימש אלו אנמ ר"א ה"ה ב"פ
 ,הכוי מש

 ו"פ םיאלכ וניצמ ןירסיקב היהשבו
 תיעמשו ןירסיקל תילזא אנמ ר"א ג"ה
 ,רזעלא 'רב י"ר םשב ימש רב איעשוה 'ר

 'רל תיעמשו -- רמא ב"ה ז"פ תבשבו
 ,היקזח םשב ןקירז

 תיעמשו --- ד"ה ב"פ ,ח"ה א"פ םיחספו
 ,יהכו זז"ר רב התא ה

 היא. חיה "פי תמשבה

 יפפ רב אבא

 תיעמש אנמ

 םעמ
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 אנא אלו ז"ר םשב לאומש 'ר ןמ םעמ
 ,תיעמש המ ערי

 ר"הסבש רמאי ,בפ ןדע לחנ רפסבו
 'ר םשב רמא ינמ 'רש ריכזהל חבש
 | ג"פ ןימיג ימלשוריבכ אחא רב לאומש
 הפי ןייע אל ודובכמ הליחמבו | ,ג"ה
 אבא רב לאומש 'ר ל"צו םש לפנ ם"טש
 'ר לבא :(,  גב הליגמב ןנחוי 'ר דימלת היהש)
 פ"ר ימיב ילבב היה אחא רב לאומש
 ,וכרעב ראובמכ וינפל דימלתכ

 הירפח

 'ר ה"ה ג"פ תוכרבכ (יאלבב) ימא 'ר

 םא אנמ 'ר ל"א --יאמש ר"א ימא
 .'וכו ןנינת אה ןיסבוכ לש הרשמב

 תומורת וניצמש ףא 'ב אריעז 'רו
 ,אנמ 'רמ יעבש ד"ה ו"פ הטיס ,א"פר
 ,ד"ה :א"ב תובותכ -(ר"ה  א"פ ..תומביבו

 לבא ,אנמ 'ר ימוק רמא ד"ה ב"פ ןיטיג
 ח"פ תומורתכ יסוי 'ר לצא ודמל םהינש
 ."ןבר, יפוי 'ר רמא ןכ אנמ 'ר ל"אש ד"ה

 'רש בי"ה ג"פ | ןישודיקכ היכרב 'רו
 ,םותחל הצר אל היכרב 'רו םיתח ינמ

 אנמ 'ה ו קוו -יאפויכ .'ב | יגח 'ר
 'ר ל"א פכה"ויב יגח 'רל הירקבמל קלס
 אבשכו ול ךלהו ,התש ל"א ,אניחצ יגח
 תרתהש העשמ ל"א ורקבל תינש כ"חא
 תינעתבו | .דוע יתיצר אל | תותשל יל
 גילפו המ ינח 'ר ימוק אנמ ר"א א"פר
 רבו

 וטולפ רב .בקעי .'ר

 ,ה"ה ב"פ .הבוסכ
 ג"פ ןישודיק וניצמ.אפפ רב םוחנת 'ר

 'רל הוצו יסוי 'רל הלאש חלשש אי"ה
 .הבושתה לע םותחל ודימלת אנמ

 יבא הנח ירו | יפני "רש עולי. .רככו

 הארנה יפכו ,אירבמּב הרות םיציברמ ויה
 תוריזגה וברתנו אירבמ ריעה הברחנשכ
 ראובמכ לבבל י"א ימכחמ המכ ודריו י"אב
 ירו נס 'ר"םכ וכלל |8 ץבא 'ר  ךרעב
 הזו .אברו ייבא ןמזב לבבל וריבח אנינה

 היניבשוש היה

 (ב .אנמ .'ר

 ייבאו ארמגה ךירפש ,וע ןירדהנס וניצמש
 התונזהל ךתב תא ללחת לא יאה אברו
 תא אישמה הז ינמ ר"א היל ידבע יאמ
 'ך ח"ה ב"פ ב"ב ימלשוריבו ,ןקזל ותב
 ייבא ל"א ןיחש יכומ םע ךלהמ היה אנמ
 םלועמ היה אל ייבאש עודיו .ךלהת אל
 ןמזל ינמ 'ר אבשכ היה הז ךא י"אב
 רשפאו י"אל כ"חא בש ךא ,לבבל רצק
 תוריזגה ויה אל םשש ןירסיקל אב זאש
 השענ י"אל בששב וריבח אנינח 'רו כ"כ
 ןקז היה ינמ 'ר לבא | ,ירופיצב שירה
 לחמ ירופיצל ינמ 'ר אבשכ ןכלו ונממ
 שירה השענ אוהו ודובכ אנינח 'ר ול
 ,וינפל בשי אנינח 'רו

 ורמאש ,ולדא"ה ו"פ םיחספב שרופמ הזו
 ןירמא ןירסיקד ןנבר -- ןרתכ וחינה השלש
 ןירדהנסבו ,אנמ 'רל ןירופיצד אנינח 'ר ףא
 ירופיצב אלקורפ לע דכ אנמ 'ר ה"ה ג"פ
 'ררד ימויב ש"ה ד"פ םיחספו ,'וכו ירוה

 ןירופיצב (השא םש) תרומינ תווה אנמ

 הכה

 ,ג"פס ש"עמכ וינפל בשי אנינח 'רו
 ,אנמ 'ר ימוק אנינח ר"א נ"ה נ"פ תומבי
 ןוטט ירד  ימוק"יעב נ"הס ב"פ " ו"עבו
 ינמ 'ר ימוק רמא ב"ה ה"פ םיחספו
 אנינה 'ר 'ןיבוריע ףיסו :ןרוי 'ר םשב

 :כ ק"ומ ילבבב םג וניצמו ,אנמ 'ר ימוק
 ,ןיקלוחש

 דימעהו הברה הרות ץיברה ינמ 'רו
 אדא רב אבא 'ר וניצמדכ הברה םידימלת
 ,ו"'ה ד"פ ןיטינב ולאש

 תוכרבכ ימוק יעב ןירופיצד ימודבא 'ר

 ם כ רוה ב"ה ב"פ תינעת ,ג"ה ד"פ

 זה
 'רל ךימסמ הוה אייגח ןב רזעלא 'ר

 | ,ב"ה ו"פ םילקשב אנמ
 קה אנמ 'ר ול ירוה  איינמרא 'ר

 , בי"ה"ה ג"פ
 ןישודיק אנמ 'ר יטוק ביתה יקרוב 'ר

 ב היפ

% 

 . ב . . .



 ה

 ימוק יעב .יאעליא רב | לאילמנ 'ר
 ,ה"פס תועובשב

 'ר ימוק יעב אנינח רב לאילמג 'ר
 | ,ביחה"פ .ר"הק אנמ

 ג"פ הליגמ וניצמ ימש רב איעשוה 'ר
 ךתישאר היהו אנמ 'ר ול בתכש ב"הס
 םיאלכבו | ,דואמ אגשי ךתירחאו רעצמ
 עמש ןירסיקל לזא אנמ 'רשב ג"ה ו"פ
 .אב"יר םשב רמא ש"ב איעשוה 'רש

 א"פ ק"ומכ ול הרוה אנמ 'ר  ,ללה "ר
 ללה 'ךל ירוה ח"ה יח"פ  םיחפפבו .,ה"ה
 ,ירפיבד

 ינמ' 'ף. ימוק יעב אדא רב אי כ
 תומבי ,ב"ה ח"פ אמוי ,א"ה ב"פ יאמדכ

 ,א"הס ח"פ ,א"הס ז"פ

 ןתנש רע אנמ 'ר לע כ"ב ביבח היהו
 ונממ חקלש רע ואפכו רקי תילט ול
 ,א"ה מ"פ םיאלכב

 ןיבוריע :וניצמ : היירמ הב אלמר
 הנוי 'ר רמא יכה ינמ 'רל רמא ח"פס
 ,ךובא

 םיחספכ ימוק יעב אבא רב אמח 'ר
 .ט"הר..ד"פ

 תורשעמ הימוק יעב יירצוב הנוי 'ר
 ,מ"פר םיאלכ ,ד"הס א"פ

 ש"עמכ הימוק יעב םנוש רב אטפוי 'ר
 .תומוקמ המכב דועו ה"פר

 תיעיבשכ הימוק יעב (ב ןוב 'רב יסוי 'ר
 ה"פ ןיבוריעכ ןיקלוחש וניצמו ,ב"ה ו"פ
 .ב"ה אי"פ ,ה"הס א"פ תובותכ ,ז"ה

 אנמ 'ר ימוק יעב אתפוג רב קחצי 'ר
 ז"ע ,ה"ה גל?פ תבש ,ו"ה א"פ תורשעמכ
 ,מ"ה א"פ

 ,גדומ"פ לאומש 'רמכ ומשב אמחנמ 'ר
 ז"פ ,ה"פס םיחפפכ ומשב ןמחנ 'ר

 ,ה"ה א"פ ק"ומ ז"ה

 םיאלככ יעב אנמ 'ר ,ןמחנ 'ר רמא ןכו
 ,זיהא"פ םילהת 'דמ גה 2

 המוקע עבצא ול היה ןהכ ילתפנ 'ר

| 

 תולעל רתומ אוה םא אנמ 'רל לאשו
 ,ר"פר תינעתב ןכורל

 אנפו'ר ימוק. יעב .הירוע וא ארוע "ר

 ,הבדא"ה ז"פ תבש  ,ר"הס ד"פ ש"עמב
 ,ח"ה א"פ םיחספ ,ב"פר ןיבוריע ,וט"פס

 גיפ יזןימיג "ה 'זמ"פ "תומפי ?י/ר תב ₪
 | גה

 אנמ 'ר ימוק רמא (ארומא) אביקע 'ר

 ,ה"ה י"פ תובותבכ
 ר"פ תוכרבכ ולאש ארפס אימלש רב

 ,א"ה ד"פ תינעת ,א"ה
 תבשכ ולאש ימודבא רב לאומש בר

 ימוק רמא ,ט"הס ג"פ ק"ומ ,א"ה טי"פ
 "ה פי הנורא מ רה

 ,: חמ ןילוחכ ינמ ר"א אייח רב לאומש 'ר
 ןיטיגכ ודימלת הימרי רב םוחנת 'ר

 .אכ"פ ר"קיו ,,בעק כ"רדספ ,ב"הס א"פ
 הוהו רפחב הוה הימרי רב םוחנת 'ר

 ןפלוא ןכ אלו ל"א הרומ אוהו היל ןולאש
 ינפל הכלה תורוהל דימלתל רוסאש יבר
 ? ןרופיצב ביתי ךבר אנמ 'ר אהו -- ובר

 ,דוע הרוה אלו תיעדי אלד ילע יתי ל"א
 וחנת 'ר אסרגה ,זידא"ה ו"פ תיעיבשבו
 םוחנת יה כ ;הימרי רב פיצה איוו דפ
 יאו .אנמ 'ר םדוק הברהז היה  אויח רב
 וה יכ (א אנמ 'ר אוהש רמול רשפא
 .ירופיצב שירה היה אל

 הביוה לבסש וניצמ םיטרפה ויתורוקמ
 אבומדכ ,אישנה תיבמו ותשאמו וימח תיבט
 הימק חיכש הוה  ינמ 'רש : גב תינעת
 ינמ--!ר ל"א ,בושילאי ןב ..קחצו "הד
 רמא היל ירעצמ אק וימח יבר ירישעש
 ול רפיסו ,ונעיאו ונעיל (בושולא רב י"ר)
 (הסנרפ ןהל ןתול) היל וקחד אקד כ"חא

 ול רפיס כ"חא | ,ורתעיאו ורתעיל רמא
 הניא ותשאש) יתיב ישניא ילע ילבקימ אל
 הנח יפייתת ,הנח ,המש המ ל"א (הפו

 תלדגתמ) ילע ארדנגמ אק ל"א ,תפייתנו
 הנח | רוזחת כ"א ל"א | (היפו ךותמ ילע
 ,התירורחשל

 ותשאו
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 שרופמכ ירופיצב וייחב וילע התמ ותשאו
 קילס ןיבא 'רו עורקל תע 'פ ג"פ ר"הק
 0% ,'וכו ותוארל

 ישילשה האישנ הדוהי 'ר היה זאו
 רורה :לודנכ  ינמ "רו ,האישנ \ללהו ובא
 ןילבופש תוריזגה רבלמש האר ירופיצב
 ,החכ לכב הטשפתהש תכהמו םיאמורהמ
 ןינממו הרשיה ותועי םיאישנה תיב םג דוע
 אשנ אל אוהו .ףסכב הברמש ימל ןינויד
 ףסכב ינמתמד ןיליאל ליקימ היהו לכ ינפ
 אל ףסכ יהלא ןהילע ארק ימיא 'רו
 תיבלו | ,ג"ה ג"פ םירוכבכ םכל ושעת
 אבוה י"ע רשא לע הרח בטיה אישנה
 היל ירעצמ אק הוה | ןכלו םֶהְל רופחמ
 אקו ויבא רבק לע ךלהש : גב תינעתב
 דח אמוי ,יל ורעצמ ינח אבא אבא חווצ
 (האישנ יבד ישניא) םתה יפלח אק ווה

 והיילע ילבקר דע היתווסוסד אערכ טיקניא
 ,היל ירעצמ אק אלד

 דעומב תמ ןיבא 'רש ג"אי"פ ר"הקבו

 הוהו דסח אנמ 'ר ול למג אלו אירבטב
 לבא = ,ואנוש היהש ןעי  ןירמא יארופיצ
 ךאו יוארכ ירופיצב ודיפפה דעומה רחא
 אל ןכל ותריטפ םיקמב היה אלש ןעי
 הר נ'פווק"ומכ:רעומּב :גדיפסה

 ירופיצב םימי עבשו | ןקז רטפנ אוהו
 לש הערה ימי עיגה םרט גדאי"פ ר"הקכ
 המה רשא ואבצ רש םוניציסראו םיללאנ
 ןהיתובשומל לארשי ירע לכ תא ובירחה
 גדוט"פ | תומבי ימלשוריבו ,םש ר"הקכ
 ןווה אכלמ סניקסראד אמויב םש ורמאש
 לע ינלפסיא ןיבהי ןווהו ןיעבתמ יארופיצ
 רמתיא ףוסבלו םוריכי אלש ןוחוריחנ
 .ןודיצתיאו אשיב אנשיל ןהילע

 תורוד. וב ורמגנ אנמ. 'ך רטפנשכו
 ךרעה יפל רטפנו ,י"א ימכחד םיארומאה
 םע תחא הנשב טעמכ ג"סרת םדוק דוע
 וחרב םיראשנה י"א ימכח לכו ,אבר
 ימור אסכ לע בשישכ כ"חא ךאו ,לבבל
 ובהוא היה אוהו סוניאול רשיה ךלמה

 רביעו העשה תא ןויכ זא האישנ ללהר
 חישמה תומי דע םישדח עבקו םינש
 גרהנשכ כ"חאו וכרעב ראובמכ עקת תנשב
 תאש רתיב תוריזג ורבגתה זא ךלמה
 הרותל ץוביק םוש י"א לכב ראשנ אלו
 ,הז רךחא בר ןמו רע

 לכ ינפ לע ןירזופמ אנמ 'ר  תוכלה
 המכ רכזנ :ילבבב םנו | ,ימלשורי ם"שה
 .,נמ ,ט תוחנמ ,: ונ תבשכ םימעפ

 היה ותשא םשש ונל עודי ותיב ינבמ
 .ליעל אבומדב הנח

 קיפ ק"ומכ ןב ול היה ןכו
 הירב רב תמש עמש ןירסיקב היהשכ
 ,'וכו רפיסו לזאו

 ,שיטפ רב יגמ 'ר
 .ןנחוי 'ר ןמזב רורה | לודג היה  אוה

 ,ומשב רמאש ,הלק ןילוחכ יאני 'רמ לבקו
 'רו א"ר ןנחוי 'ר תקולחמ :חמ םשו
 ש"רו שיטפ רב ינמ 'רו ל"ר םע אנינח
 ,םיקילא ןב

 וה קייב ,: 5 םיחספ הכלהב רכזנו
 ,.בק ,הפ ןילוח ,:מפ ב"ב

 רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ הדגאבו
 וליפא םעוכש ימ לכ רמאש :וס םיחספ |

 ןידירומ םימשה ןמ הלודג וילע ןיקסופ
 ,ןושארה ינמ 'ר אוהש רשפאו ,ותוא

 ה חנת רב אגמ 'ר

 ןח יה. ןמוב רוצר .ריעה .שיר .היה
 ךב .אייח .'רש חה ב"פ ז"ע ימלשוריכ
 םוחנת רב אנמ 'רל חכשאו רוצל לזא אב
 'רל רפיסו לזא ,ןהלש ןיסימרות ריתהש
 ל"א (יודונ) ? היב תעגפ אלו ל"א ןנחוו
 םיה תא קתמל עדויו אוה לודג םדא
 -- ערוי אוה ןובשח ,ינב ל"א | ,לודגה
 וו רמול אב רועל רב קחצי ר"א
 לודג ןובשח ןוב רב י"רא  ,וחבש רמאו
 ,אוה

 'ףמ לבנק הארנה יפכ ותרות תא
 רמאש ג"הס ח"פ תומורת וניצמדכ אנינח

 ומשב



 םחנמ--רוצ ןמד ינמ 'ר

 רב אנמ ר"א א"הס ר"פ אמויבנו ,ומשב

 ,והייורת ירמאד ןנחוי 'רו א"ר םוחנת

 ם"לב) יסיא 'ר וניצמ .ומשב םירמואה

 ,ד"ה ה"פ תומורתכ (יפא 'ר ל"צ

 ןישודיק ,ג"ה ו"פ ןיבוריע ומשב אסי 'ר
 רכזנ ןכו ,א"הס ר"פ ש"עמ ,ה"ה א"פ
 ויה 'ב"פו לע

 אנמ "ה. .ךרע רוב מר
 ,ןרופיצד

 .ןרופיצד יגמ 'ר
 'ר לשו אייח רב םוחנת 'ר לש ובר

 ורוקמו ,ד"הסב אבומ ןכ הימרי רב םוחנת
 א"פ ןיטיגו א"ה ו"פ תיעיבש ימלשורימ
 םש ןייע אלש ודובכמ הליחמבו ,ב"הס
 רב אתיא א*קמב ךאו אוה דחא השעמש
 'ר אוהש ןייע אלש רועו ,תועטב אייח
 ןרופיצב שירה היהש הנוי 'ר לש ונב אנמ
 אייח רב םוחנת 'ר לבא ,וכרעב ראובמכו
 ,אנמ 'ר םדוק בר ןמז היה

 ימלשוריד השעמהש רתוי הארנ דועו
 םוחנת :ה ןירדהנפב אבומש המ  אוה
 והל שרד רתחל עלקיא ימא 'רד הירב
 אכה אכיא רוצ ןמד ינמ 'ר ואל ל"א
 ונממ קוחר כ"אא הרוי לא דימלת אינתו
 רתח ןמ ףלחהנ ךאו ,'וכו תואסרפ 'ג
 ינמ 'רל רוצ ןמד ינמ 'ר  ןמו רפחל
 אובט ירבד לכל ןיכירצ ונא ןיאו ןרופיצד
 ,םוחנת 'ר ךרע ימלשוריה

 .ןירסקד ינמ 'ר
 ןנחוי 'ר םע קלוח זט"פס ר"קיו רכזנ

 ,לב"שרו

 .באשד (ינמ וא) אנמ 'ר

 ירעשב ערונה יול ''רד " דימלת וה
 ר"קיוכ ןינכסד עשוהי 'רד וריבחו ,הדגא
 כ"ררפ ,זדירחא אמוחנת | ,זדל"פ ט"פס
 ןינכסד  עשוהי 'רו באשד אנמ 'ר : בעק
 'ר/ .הרפ 'פ יתבר  'םפבו ל ה חשב
 עשוהי ['רו ל"צ] 'ר םשב באשד אנמ
 רבדו רבד לכ לע יול "ר םשב טה
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 ,ותרהטו ותאמוט ל"א הב"קה היהש
 רסח םשו ,חל כ"דפב אבומ רמאמהו
 כדתקח אמוחנתב שלשנו "באשד,, תבית
 ר"הקבו ,"באשר אנמ 'ר,, תבית רסח םשו

 אתיאו ירמגל רמאמה שבתשנ אדח"פ
 יול ןב עשוהי 'ר םשב באשד אנמ 'ר
 םשב ןינכסד עשוהי 'רו באשר מ"ר ל"צו
 ולר

 םשב באשד אנמ 'ר איבמ ןיסחויבו

 ןיפחויב תמאבו ,םירשק ולא 'פ לב"יר
 ותנוכו ,םירשק ולא 'פ תבית אתיל םלשה
 אמוחנתבו .ם"ט אוה לבא ,ליעלד ר"הקל
 םשב באשד אנמ 'ר ח-תישארב ןשיה

 רפוכש דע רה"של רמוא םדא ןיא לב"יר
 האפ ימלשוריב אוה רוקמה לבא ,רקיעב
 ,ןנחוי 'ר םשב יסוי 'ר םשו : גדא"ה א"פ
 באשד אנוה ר"א זדערוצמ אמוחנתבו
 באשד אנמ 'ר- כ"ג ל"צו לב"יר  םשב
 םש אבוטרכ "יול ."ר" םשבי ןינכסד" "רו
 ,'זכ תוא תורעהב

 ,האנמ .'ר
 'ח תוא : הנ תוכרב םירפוס יקודקדב

 ר"א םוחנת ר"א ןיפחוימ אסרג איבמ
 האנמ 'ר ונמו דחא ןקז םושמ םיריב

 ,יארוהנ 'ר ונמו דחא ןקז םושמ האנמ 'רו

 ,ןמחנמ 'ר ךרע .ןמאנמ 'ר

 ,(בחגו"פ םיטפוש ,ןושמש יבא חונמ) ,חונמ

 מם .תינעת הונמ רב ..אנוה בר

 .(דידומ"פ 'ב םיבלמ ,לארשי ךלמ םחנמ) ,םחנממ

 ,וזמ הפופ םחנמ רב יסיא
 .גידא"פ ר"קיו םחנמ רב יאעלא 'ר
 א"5 תוכרב םחנמ רב רזעלא 'ר

 .! הרא"ה
 ,: דמק תבש םחנמ רב אישנמ

 .(ללהר ד"בא) םחנמ

 םחנמו ללה ורמא ב75 בפ הנונחב
 םחנט אצי (ט"ויב הבימסח ןינעב) וקלחנ אל

 םש ארמגב ורמאו (ויתתת) יאמש סנכנ

 : זמ
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 ,ר"תל אצי רמא ייבא אצי ןכיהל :זט
 אצי ה"נת ,ךלמה תדובעל אצי רמא אבר
 םינומש ומע ואציו ךלמה תדובעל םחנמ
 ,םידימלת תוגוז

 םכח היה םחנמש רפסי תוינומדקבו
 ךולמיש ותורענב סודרוה לע אבנתהו לודג
 .לארשי לע

 וקלחנ אל אברו ייבאש רמול רשפאו
 הסבו. גרה ..סוהרוהש ,..,עודיב ..ךא סלב
 וירחא הטנש ימ לכ ןכלו לארשי ימכחמ
 רכזנ אלו .הער תוברתל אציש והוארק
 .תובאב הרותה ילבקמ ןיב

 .(ישילשה רודב ימלשורי ארומא) .םחנמ 'ר

 םשב רמא ג'"ה ב"פ ש"עמ ימלשוריב
 םחנמ 'ר ח"ה ג"פ תועובשבו ,ןנחוי 'ר
 םשב רמא ד"ה ו"פ האפו ,לב"שר םשב
 רכזנה אוהש רשפאו | ,ןתנוי 'ר םשב
 ר"א אבא רב ףסוי בר רמא ,דע תובותכ
 םהנמ ר"א ,ח תוכרב ןכו ,ימא ר"א םחנמ
 ז-רכ"פ .ר"ב וניצמש המ לבא ,ימא ר"א
 םשב םחנב רוי יא"ר יםשכ "אמוהנת ''ר

 ,םדמל ןושארה םדא תוינמואה לכ בר
 וניצמ ןכ יכ המחנמ 'ר םש ל"צש הארנ
 אמוחנת 'ר ג"ה די"פ תבש ימלשוריב
 לכ -- בר םשב המחנמ 'רו א"ר םשב
 :תרמה הוילה

 ווה דכ ייגח ר"א ה"ה ז"פ ןיבוריעבו

 א"ה ד"פ תיעיבשבו ,םחנמ ימוק ןניבתי
 ,םחנמ םשב יפוי ר"א

 .ןוירוג ירד הוחא םחנמ 'ר
 שריפ ח"ה מ"פ מ"ב ימלשוריב רכזנ

 גגש ר"הסבו .(אליא 'ר אוה) אל 'ר ימוק
 ימוק שריפ בתכו ימלשוריה ירבד טשפב
 הביתל יאקש רבס אל תביתו | ,יבר
 אל 'ר ימוק שריפ םש ורמאש וירחאלש
 ,"בטומ אל, הנוכה ןתשפ הערוזל בטומ
 נטומ ,אְל 'ר ימוק יתימאה טשפ לבא
 המכב אבומ אל 'ר ארומאהו ,'וכו הערוזל

 יאעלא םשמ רוציק אוהו ימלשוריב תומוקמ
 ,וכרעב .ראובמכ

 סחנפ ךרע .הירא התפונ שיא םחנמ
 ,חיראד התבוג ןב

 םחנמ 'ר ךרע .אילג שיא םחנמ 'ר
 ,איילגד

 .םירעש רפכ שיא םחנמ 'ר
 ₪ אדא בר רב ןיבא ר"א ,זכ הדנ

 תיב הל ירמאו םירעש רפכ שיא םחנמ
 רחא דחא דלוה ההתשנו השעמ םירעש
 ונינפל ןיבשוי םה ירהו םישדח 'ג וריבח
 .(אייח 'ר ינב) היקזחו הדוהו

 ביפ ריינר רכונ :ןיבא ךב םהנמ 'ר

 .(אנת) ,אתפלח ןב יסוי 'רב םהנמ 'ר
 ןב יפוי 'רל ישימחה ןב היה אוה

 ותמבימ : חיק תבש ובשוח יושאכ אתפלח
 ורמאו ,א"פר תומבי ימלשוריכ ויחא תשא
 ,םחנמ היה ימצעה ומשש םש תבשב
 וינפש ןעי סמידרו כ"ג ארקנ היה לבא
 ,ררול ןימוד

 ורמאש ,אפ םירדנב ךא רכונ הז םשבו
 אתביתמל אתא אל הדוהי ןב יסיא םש
 'רב סומידרו היחכשא ימוי 'ג יסוי 'רד

 ,םימי 'ג הז אב אל המ ינפמ ולאשו יסוו
 אכיה אנעדי אל ךובאד אמעמ יב ל"א
 אמלד ל"אק יאמ רמ אמיל ל"א ,יאתיא
 םעמ ול בישה ל"אשכו ,אמעט אנעדו
 ,רורב

 ןיעב השעמה אבומ ה"ה ח"5 תיעיבשבו
 ימלשוריבו ,סומידורובא ארקנ םשו הז
 תועמב השעמה אתיא א"ה אי"פ םירדנ
 == .תיעיבשב ומכ ל"צו הירב אבא 'ר

 םחנמ 'רש עמשמ א"פר תומבימ לבא
 ,םינשל םתוא םש בשוחש סומידרו וניא
 אוהו) י"רב סומידבא 'רו י"רב םחנמ 'ר
 ךא רכזנ מ"כב לבא | (סוליטבא 'ר תחת
 .י"רב םחנמ 'ר םשב

 המכ יבר םתס ןנחוי 'ר תלבק פ"עו

 תוינשמ



 יאטיס יברב םחנמ 'ר--יול ןב הדוהי 'רב םחגמ

 ח"בברא וכ הליגמכ היבילא | תוינשמ
 האתמיתס י"רב םחנמ :'ר ירכד ₪ וש
 אוהד הליגמד אתפפותב ןנירמא אידהב י"שריפו)

 וז י"א ח"בברא : אק תובותכבו ,(הרמא
 הברה י"שריפו) האתמיתס םחנמ 'ר ירבד

 ס"לבו (אתיירבבו הנשמב םתפ ונשנ וותועומשמ
 ."יסוי "רב, תבלת ןאב מח

 - הנשמב רכזנש רמול רשפא הו יפלו

 התיה םוי לכב ורמאש ג"מ ד"פ אמוי
 ,םחנמ 'ר ירבד םודא םויהו קורי הבהז
 הנומשכ םיערזל םב"מרה תמדקהבו
 אל הנשמב א"פ ךא ורכזנש םיאנתה
 הזמ עמשמו ,םחנמ 'ר תא בישח אק
 םתס יברו י"רב םחנמ 'ר אוהש רבוסש

 .היבילא תוינשמ הברה
 תבש הכלהב רכזנ אתיירבב ארמגבו

 ןירדהנפ + בע ב"ב :  הפו תומבו ו םש

 ,רומא ףוס ארפסו וס
 םירקיה וירמאמ ונל וראשנ הדגאבו

 ,רוא חרותו הוצמ רנ יכ שרד ,אכ חמוס
 הבכמ הריבע -- םלועל | הניגמ הרותש
 ףסוי ברו ,הרות הבכמ הריבע ןיאו הוצמ
 ,יניס יכ ארק יאהל שרדש וילע רמא
 ה"בקהש העשב וליפא רמא ,ח ןירדהנסבו
 רודל) ןהל השק ןתמשנ -- תומשנ ריזחמ
 .(לובמה

 .ומשכ הדוהי 'רב יסוי 'ר בדמ"פ ר"קיובו

 ןב יסיא אתיירבב ,זמ הטוס וניצמו
 םחנמ 'ר ךרע ןייעו ,ונב אוח ילוא םחנמ
 ,יאמיס 'רב

 ,יול ןב הדוהי 'רב םחנמ
 אבא ורמא ח"ה ה"פ יאמד ימלשוריב

 יבגל אתא האמרא ןמ יריפ ןיבז ילוטנא
 הירב  םחנמל \ חלש יול = ןב הדוהל "רד
 אתא יכ הירשעמ היל ביהיו ,היל ןקתיד
 ןאמ ל"א יול ןב עשוהי 'ר .הימיע םק
 .'וכו ךובא אלא אד דיבעי

 .בקעי רב םחגמ 'ר
 'ר טס-אשת 'פ יתבר אתקספ רכזנ

 .ומשב רמוא ונב אמוחנת
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 ןתנוי "רד יוחא אטיסבמ רב םחנמ
 ,הפיק

 רמא תורשעמ ףוס ימלשוריב  רבזנ
 ,ימיא 'ר םשב

 .יאנגס ןב םחנמ
 לע דיעה ח"מ ז"פ תוידע .הנשמב רכזנ

 ,אמט אוהש םיתז יקלוש לש הרויה ףסומ
 םש אתפסותבו ,רוהט אוהש םיעבצ לשו
 הבישיב ובישוהשכו ,עבצ היהש | ג"פר
 םא ךכו ךכ ל"א וילע ןיהמת לכה ויה
 אוה ןכ) ירחא םיאבה לכל שאר ינוא
 ,(לדנמרקוצ אתפסותב

 ןבלש רעשי 993 דצ הנשמה אובמבו
 ה"פ םילכ הנשמה פ"ע יאנגס ןב ארקנ
 רפכב םירונת ולא םינמואל ויהש ד"מ
 ,וב רד היהש רפכה ש"ע ארקנו יאנגס

 ,יאמיס יברב (םוחג ימלשוריבו) םחנמ 'ר

 יבר ימיב אנת היה יאמיס 'ר ויבא
 ראובמכ יבר רחא םג םימי  ךיראהו

 ונבאמ ., לבק ': םחפמ יה נבו כרב
 'רב םוחנ ד"הס ה"פ תוכרב ימלשוריכ

 .ויבא םשב רמאו קפנ יאמיס
 .נ ו"עו .דק םיחספכ שודק שיא היהו

 והינ ןאמ -- םישודק לש ןנב ןנחוי ר"א
 ,יאמיס 'רב םחנמ 'ר םישודק לש ןנב
 אלד םישודק לש ןנב היל ורק יאמאו
 םש 'סותה 'יפו אזוזד אתרוצב לכתסיא
 ויבאב ותשודק הלותו -- םחנמ לע יאקש
 ז"ע ימלשוריב לבא ,שודק היה ויבא םגש
 שיא םוחנ ומש ארקנ המל ורמא ג"פר
 ,וימימ עבטמ תרוצב םיבה אלש ק"הק
 'ר לע אלו םחנמ 'ר לע יאקש עמשמ
 ומכ אוה םישודק לש ןנב יפו ,יאמיס
 ,שודק שיא

 ח"פ תוכרב ךא ונל הראשנ ויתוכלהמ
 םיצרקד ןנהוי 'ר ר"ק תופי תציבוות"ק
 ,הלרבה ןינעל ןיד ומשב רמוא (ןויצקד וא)

 רב. הבוא "'ר * ב"הר | א"פ "תחש מו
 םוחנ 'ר םשב יאליע רב םוחנת "ר ,ירגנ

 יהב
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 ןהלש אנצרח אהתש אוהו יאמיס 'רב
 .ץוחבמ תיארנ

 היפרב /'ר/ הבמהשדוחה 'פיתבר 'םפבו

 ואמיס "רב. םוחנ שרד והבא 'ר םשב
 תואובת רקיה רפסב רביד בטיהו ,םיסירטב
 רוצ ךרעב | (ץנול תאצוה) :בלר ץראה
 זוחמה לכו פורימ ארקנ רוצ םדק ימיבש
 םש יתבר 'ספב אוה ןכו -- איסרומ םשב
 פיסירפב ,.לאמים "רבי םיחנ \ שרד .ןלהל
 .רוצ זוחמב שררש ל"רו

 יהב יםחנמ יד .תמשב ה :הכ .ק"ומבו

 ,אייצלחמל ווהו איינמלצ ועתשיא יאמיס
 'ר ךמד רכ ג"פר ז"ע ימלשוריב איה ןכו
 ןלצחמ אתנוקיא ןופח יאמיס 'רב םוחנ
 ןכ וייחב ןהילע טיבה אלש םשכ רמא
 ,ותומב ןתוא הארי אל

 יסוי 'רב םומידרו יבג ,אפ םירדנבו
 ןנב ירקומד יפוי 'רב םהנמ :ונייה י"שריפ

 רמואו ד"הסב ושפת רבכו ,םישודק לש
 'רב םחנמ יכ הלוגה רואמ י"שר חכש
 'ר אלו םישודק לש ןנב אוה יאמיס
 תעשבש רמול חירכהו ,יסוי "רב םחנמ
 וינפל היה החכש םירדנב ושוריפ ובתכ
 חכשו ,ל*כע יאמיסל יפוי ןיב העמו
 וניא םירדנל שוריפהש ומצעב ד"הסעב
 י"בה .וניבר  אנרנ  היב ידש "רבכו ',י"שרמ
 םירדנל שרפמה,, וארקו ופ"קס מ"ח רוטב
 ןכו ."שרפמה ותוא ירבדל ןנישייח אל
 1 םירדנ תויח ץ"רהמ ישודיחב אבומ
 וניא םירדנל שוריפהד ונעדי רבכו ל"זו
 א"במירהו ןב"מרה ש"ארהו ן"רהו ,י"שרמ
 ,הז 'יפ וריכזה אל

 ץרתל הצרי 934 רצ הנשמה אובמפו
 אוה יאמיסש יפל ל"יו ל"זו י"שר ירבד
 יסוי ןב םחנמ 'ר רשא -- עבטמ תארוה
 םג ארקנה אוה רח יאמיס ןב םחנמו
 עבממ תרוצב לכתסה אלש יפל יאמיס
 רכזנ מ"כב אלה ודובכמ הליחמבו ,ל"בע
 יאמיס 'רב םחהנמ 'ר שרופמה םשב

 האפר םחנמ  ף= םוחנה "הב: םחנמ יה

 םש אלו ויבא םש אוהש ןיאור ונא כ"א

 | .עבממ

 ,םוחנת רב םחנמ 'ר
 ,הוחפב אבוט ךןכ ומשב יסיא ''ר

 ,ה"ה ה"פ תוטורת ןייצמ יסיא 'ר ךרעבו
 אנמ 'ר םשב יסיא 'ר ונלש אסרג לבא
 ,םוהנת רב

 .אילגד םחנמ 'ר
 םחנפ 'ר ד"ה ר"פ תוכרב ימלשוריב

 ןכו ,איילגד םחנמ םשב ןנחוי 'ר יול 'ר
 ,וב"פס ר"קיו ,רדק"פ םילהת 'דמ אוה
 םחנמ 'ר םיד-רומא אמוחנתבו) :טע כ"ררספ

 רכזנה אתיירבד אנת אוהש הארנו ,(לילגד
 םחנמ 'ר םשב ח"פ ןיבוריע אתפסוה
 'וכ\ םיצוק וב ולעש רוניצ רמוא אילג שיא

 רזעלא 'רד הינתח םחנמ 'ר
 תובא רב

 ר"מב ,הל"פר ר"קיו םישרדמב רכזנ
 'ך םשב רמא ה"פר ר"שהשבו . ,גדאי"פ

 םרג כ"רדספ שירבו ,הנסוי 'רב ןועמש

 םשב אניבא רב א"רד הינתח םוחנת 'ר
 רמא ג"פר ר"סאבו ,ףסוי רב ןועמש 'ר

 ,אניבא רב בקעי 'ר םשב

 ,אימלט םחנמ
 ןנחוי 'ר ל"א ב"פס ןירדהנס ימלשוריב

 םחנמ ךל יתייאו חלש אישנ ןדוי 'רל
 לודג םדא היה אימלט םחנמש הארנו) אימלט
 רתס רבד הזיא י"רל לאש אישנ י"רו רפוסו םבחו

 תרותו ביתכד (םחנמ רחא חלשיש ובישהו

 קוספ ה"פ ר"הקבו ,הנושל לע רפה
 םחנמל ןולאש ןתנוי 'רו היננח 'ר תוברב
 ח"רב יסוי 'ר םשב היכרב 'רו ,אימלט
 ,'וכו ןהמ לאש אימלמ םחנמש רמא

 ,האפדוי םחנמ 'ר

 ומשמ ןנחוי ר"א :יק םיחבז רכזנ
 הליעמבו ,הרמא ובר ע"ר תטישב א"רד
 ימלשוריבו ,הפאדוי םחנמ 'ר אתיא : גי
 רב יסוי רמאמה אבומ ו"ה ר"פ הכוס
 ,הייפתוי םחנמ םשב אנינח



 \א ימוחנ ברד הירב ימוינמ בר---אמחנמ 'ר

 .(י"אב אתדנאד יארומאמ) ,אמנחנמ 'ר

 'ר ג"ה די"פ תבש ימלשוריב רכזנ
 בר םשב אמחנמ 'ר א"ר םשב אמוהנת

 ,הרמה הז  ילוח לב
 אמוחנת 'ר  ברבל"פ ר"ב וניצמ ןכו

 םשב אמחנמ 'ר  ןומיפ "רב
 בהוא םדא ךל ןיא ורמא יסוי 'רב א"ר
 ,ותנמוא ןב בהוא םכחה לבא ותנמוא ןב

 לודגה אייח 'ר םשב רמאש וניצמ ןכו
 ,רד"ס הדוהי 'פ יתבר 'ספכ

 לאומש 'דמכ ןיבא 'ר םשב רמא ןכו
 םילהת 'דמו .דמק .הק כ"דפבו זט"ה"פ
 .ןיבא 'ר םשב אימחנמ 'ר ב.פ"8

 ,אחא 'ר םשב דדב"פ החלו

 'פ יתבר 'ספ | ,דחזפ"פ | ,זדנ"פ ר"בו
 ,יביב 'ר םשב םהידוקפל 'פו ,םילקש

 'ר םשב אמחנמ 'ר ז-ירחא אמוחנתבו

 כ"רדפבכ הימחנ רב ל'צו) אנינח רב עשוהי
 .(: בעק

 ולפי
 .ןיבא

 ןמחנ 'ר םע אדוט"פ לאומש 'דמבו
 םשב ומ"פס םשו ,ןירסיקד בקעי 'ר םשב
 רב לאומש 'ר םשב ב"ח"פ םשו ,אנמ 'ר
 ,קחצי בר

 ר"קיו = אמחנמ רב :אייחי "ה ניצמו

 ר"ב אמחנמ רב עשוהי 'ר ,וחול"פ
 ,ללבנ"פ

 .עריעז רב אמחנמ 'ר
 םשב םולש בר  טררלייפ ר"ב רכזנ

 רב ל"צ ם"לבו  ,עריעז רב אמהנמ 'ר
 ,אריעז

 רב עשוהו זה .םשב

 ,ןמחנמ 'ר
 שרוד חופתב קוספ ב"פ ר"שהש רכזנ

 דמלמ רוש רבדמ לא | ואציו קוספה
 תושעהל ןיריתעש ןמצע לע ואבנתנש
 רמאטה אבומ דדדכ"פ ר"שבו ,'וכו תונחמ

 ,ןמאנמ 'ר סרג 'ד"הסבו  ,ןיבא "רשע

 ג

 ,: אכק תבש ימוינמ רב אבא
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 ,: אל ק"ב ימוינמ רב אדא בר
 ,.דצ תומבי ימוינמ רב אחא בר
 , טי ןילוח ימוינמ רב רועלא 'ר
 ממ .תוכרב ימוינמ רב  ללנ "כ
 ,מל ז"ע . ימוינפ רב ה

 המ אטו .ימוינמ רב איפוס וש

 .יגב .תוכרב .ימוינמ רב 'ףפה 3
 ו ח. ןיבוריע ימוינמ רב אנסכ בר
 ,: אכ תבש .ימוינמ רב ןתנ 'בר

 ,איסא ימוינמ

 .תואופר המכ אברל דמל :חכ ז"ע רכזנ
 והניערק אזוחמב אבר השרד : גלק תבשבו
 וכו והיינמל איסא ימוינמ ינב

 ףוס הירב אבא .אייח רב ימוינמ בר
 ,תומבי

 יהיקלח רב ימוינמ בר
 רב ימוינמ ר"א : בל תוחנמב וניצמ

 בר רמא אירוג רב אמח בר רמא היקלח
 רמא הידיד היקלח רב ימוינמ ברו --
 היקלח רבי ימוינמ ר"א, :.2י אמויבו כו
 ,י"רא ידיא רב איסחמ ר"א

 רודה .לודג .רבכ יהיה נרו הבה, .[םוב
 בר .זנ .ןומיגב .םהל הבחכ בשנה הוה
 איבוט רב היקלח ברו היקלח רב ימוינמ
 ידדה יבג יבתי וה אייח רב אנוה ברו
 רפכמ אתלמ היל עימשד אכיא יא ירמא
 רב ה"רש עודיו ,אמיל םירצמ לש אינכס
 ןמזב אתידבמופב רודה לודג היה אייח
 ;וכרעב  אובמכ הבה

 אברל נ"ר רמאש ,וס מ"ב וניצמו
 רמא ימוינמו אינק אתכמסא רמוא ינא
 רב ימוינמ אוה ס"לב ,אינק אל אתכמסא
 ,היקלח

 בר ןמזב היהש ןיסחויב בתוכש המו
 לש וכרד עודיכ היקלח ויבא לע ותנוכ
 ,ןיפחויה

 ;(א ימוהנ ברד קיהפ הכו בם ה

 ףסוי בר ןמזב רודה לודג היה אוה
 היל הלפנד ארבג יאוהה : אפ תובותכב

 המבי
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 -- ףפוי בר .רמא -- אתידבמופב המבי
 אנינח 'רד הימקל היחלש ---ייבא ל"א
 -- ףסוי ברכ החלש (י"אל) יפפ רב
 ברה .הירב .ימוינמ ברד הימקל/\ חוחלש
 בר הב רמא יאו ייבאדכ החלש ימוחנ
 רדה --- יל וחלש אנירחא אמעמ ףסוי
 ברד :יהירבי ימוינמ ברד | הימק+ וחלש
 ימוינמ רב ףסוי בר רמא יכה ל"א ימוחנ
 .הכוי ירא

 - אלתש ליקשד ארתאב רמאי : טק מ"בו
 אבס הפוק םש רמא ןכו ,'וכו אגלפ
 יניידמ היהש ןיאור ונא הזמו ,'וכו אגלפ
 ,ריעה

 ומ יפותב ברד היהבייםוינמ בר

 תובותככ רמימא דימלת ישא בר ןמזב
 רמימא ףאו --- רמימאל ישא בר ל"א ,טס
 ברר .היחביימוינמ "בר :-רמאה היב  רדה
 -- רמימאד הימק אנמיאק הוה ימוחנ
 .'וכו היתעדל היתיזחו

 רהז רכונ .בלח שוגד אבפ ימוינמ
 ,ש"הש שיר שדח

 .(אתיירבד אנת) ןימיינימ

 המכ ורמא ב"הס א"פ הטוס ימלשוריב
 'ר -- רמוא א ריתב ןב י"ד /הריתפי איה
 טישותש ידכ רמוא ןימיינימ --- רזעלא
 םש לע ןיחה אבומ ,ד הטופבו יפו הדי

 ,םחנפ ןב ןינח

 הימחנ ,ןהבה ןימינמ) ,יחיא רב ןימינמ

 ,יהיא רב הובא ךרע .,(אמדבו'פ

 :ירצמ רג ןימיגמ
 ןימינמ הדוהי 'ר רמא : וע תומבי רכזנ

 יהו .ירימלתמ רבה יל היה יתצמ" רו
 ,אביקע 'ר ל"א ה"פ םש אתפסותבו ,אביקע
 ,ןימינמ אוהו ,תיעמ ,ןימינב

 .(םידכ רכומ) אקודנכ ןימיגמ
 דכ היל ילגיאש רפוסו : טמ ןילוחב

 ,'וכו אברד הימקל אתא שבר לש

 ,הייכזנג ןימינב ךרע .האנסקס ןימינמ

 המ הרוב םוחנ בהר הירב ימוינמ.בד

 .ישא ברד הירבע ןימינמ
 ינענב רבע היהש רפוסי ,ומ תומביב

 הירסמ (דבעל תודהי םשל) ילובטאל יעבו
 והל רמא אברד הירב אחא ברלו אניברל
 , ,אניעבק וביינימר וזח

 ותנתוב הרשנש רפוסי :י הכוסבו
 בר ל"א השביל הכוסה לע החטשו םימב
 רבדב יככסמ אק ורמיל אלר היילד ישא
 היל וזח אק אה (ל"א) האמוט לכקמה
 ,ךל אנימאק השבי יכל ל"א אביטרד

 .איסנמ

 יי ותובהב :איפנמ רב ההוהי
 ,מ הגיגח (אנת) איסנמ ןב ןועמש 'ר

 ,הנשמב

 הרה הירבירכ איסנמ 'ר

 (ןנהתאו תותלאשה תסרגל) : ד אמוי רכזנ
 םילהת 'דמבו הבר איסנמ 'רד םשב רמא
 איה 'ה רבד הב שיש הצע איסנמ ר"א

 ,םוקת
 .השנמ

 דו העופי ב"הס .ב"פ  הליגמ  רכזנ
 רוזח ל"א םנמניאו אריעז 'ר ימוק ביתי
 .תינווכ אלר ךב

 .השנמ :םר

 בש כ "עב הדוהי בר .דימלת היה
 יבנג היב וענפ אתרות יבל לזא השנמ
 אטמ יכ ,אתירבמופל ל"א תלזאק ןאל ל"א
 הדוהיד אדימלת ל"א שירפ אתרות יבל
 .םתמשו היל ותיתעדי ל"א ? תא יאמר
 ףסוי ברו הבר םע רחיב ותוא וניצמ ןכו
 ,השנמ בר יבל עלקיא אלוע ,דק ןיבוריעכ
 ל"א -- אבבא ףרט ארבג אוהה אתא
 | וכו .הבר

 ל 4כ| ,השנמ .בר .דמא \ ,ונק תבשבו
 ארח ימקמ אדח [םינכמ ה"דות ,ד ןילוחב
 ('ןכו .ןליפא .המא ,ףסוי בר --

 םהירבדד ןלזג רמא :הכ תומבי רכזנו
 ,השא תודעל רשב

 תובלה השלש ונממ ונל שי  ןילוחבו
 ןמיס



 אתפידמ הימריירּב אישנמ-.בר=-תש מ "בד אנה

 ץרתמ ד םש ,(םירבזב למזיא ,םינכמ ןמוס)

 רמא .אל םשו  ,ויפנכ תחת ןסינכמב
 אחא בר ל"א ,םינרק ול ןיאש למזיאב
 אחא בר יכ איוע בר ל"צו) איוא ברד הירב

 השנמ ברל (ישא בר ןמזב היה איוא רב

 ירכד ינה רמא ,אנ םשו ,'וכו יאמ אטחמ

 קופיר םושמ ןיששוה ןיא יבנג | יבנגד

 ,םירבא
 ןאמ יאה השנמ בר רמא : דע תבשבו

 רכזנו ,ןחומ םושמ בייח יתליס  תילסד
 ס"קד תסרג חונ רתויו .פ"ר רחא םש
 ,יניצנוש םופדב אוה ןכו ,ישא בר רמא

 אישנמ בר ךרע ,השנמ בדי אפה

 ,ליודמ
 ,דיבו רב השגפ הד

 השנמ ר"א דימת וניצמדכ בר דימלת
 תוחנמ ,:המ תועובש בר רמא רדיבז רב
 ,: חק

 ,: טי תומביכ ה"ר ינפל בשי כ"חאו

 הירב לדיג בר ,שרנד יריב וממש
 ,: אפ אמוי

 אישנמ בר ךרע .תליא רב אישנמ בר
 ,תוע רב

 ,אישנמ

 .,הכ ק"ומ אישנמ רב 'לרינ
 ..רי הליגמ אישנמ רב הדוהי בר
 ,ו"ה ב"פ הליגמ אישנמ רב יפוו
 ,.טע ןיטיג אישנמ רב אלוע

 ,אדג רב איש רש

 'ר : גי .הבוסכ ה"רמ  לבקל קש ₪
 ,ה"רא אדג רב אישנמ ברו --- ה"רא אבא

 אדג רב אישנמ בר ביתי ,זי תוחנמבו
 אדפח ברד הימשמ רמאקו ייבאד הימק
 (הרמא אדפח בר םאה) ירמ ינע ייבא ל"א --
 ,ןיא ל"א ברד הימשמ

 ןנחוי 'ר ירבד לע ףיקתמ : טפ םשו
 ,ייבא רמא אלא --

 יב ןימכ יאמ שרפמש ,בי תוירוה רכזנו
 ,ינוי פ"כ ןימב

| 
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 וכ תותירכבו
 .רפכתיש והמ

 תומהב לבקמ היהש וניצמ ותסגרפ
 רב אישנמ בר ורמאש ,מס מ"בכ לדגל
 לשב הצחמ יצחו ולש הצחמ לקש אדנ
 גלפ ןאמ ל"א ייבאד הימקל אתא ,וריבח
 ,'וכּו ךל

 ןישמוח סונוכב יעב

 .בקעי רב אישנמ בר
 ארפק רב םושמ ל"רא ,וכ מ"ב רכזנ

 -- בקעי רב אישנמ בר רמא אלא --
 תוחנמבו וכו תובא .רכ הפר .רמא' נה

 הל ירמאו בנקעי רב אישנמ ר"א ,בל
 ירבדא יאקו ,בקעי רב לאומש בר רמא
 ךרעל היה הז יפלו ,בר רמא לאננח בר
 ג"ר ףודב

 וסת הב וו

 רב השנמ :הס רינ ,התס םיחספב
 אישנמ בר ,זמק ב"בו ,בר .רמא הימרי
 לאקזחי רב ימר =- אכהמ רמא הימרי רב
 ודימלת היהש ןיאור ונא הזמו ,אכהמ רמא
 ,ברד

 רב ןנח איבמ ר"פס ב"ח עורז רואבו
 השנמ םשב הדוהי בר ימוק .רמא ימיא
 ו"פ תבש ימלשורימ אוהו ,הימרי רב
 ןנא םש ורמאש ,ס"מ לפנ םש ךא ה"ה
 אישנמ הדוהי יבר ימוק רמא אמיא 'רב

 ל"צו  ,יוכו .דבלבו היטרי | השנמ רב
 רב אישנמ בר אוהו עורז רואב אבומדכ
 ,ברד ודימלת הימרוי

 אתפירמ חימרי רב אישגפ בר

 ,(יתפינמ וא)

 בר ןמזב היה אתפידמ הימרי 'ר ויבא
 ,וכרעב ראובמכ אפפ

 אישנמ בר ורמאש ,דס ןיבוריע רכזנו
 ינמוש רב אבא 'רו אתפידמ הימרי ר"ב
 רהנר אתרבעמא ידדהמ ירטפימ אק ווה
 אתלמ אמיל ןנימ דח לכ ,ירמא ,וטפוי
 הירב ירמ רמאד | הירבחל עימש אלד
 ןכון אבא "רב :היטרו יי ירד ירבו הד

 ל''צ
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 וריבחמ םדא רטפי אל [.אל תוכרבב ל'צ

 ךדיא  חתפ -- הכלה רבד ךותמ אלא
 ןהב חקי -- רגה יפכנב קיזחמה רמאו

 ארומא היהש רוריבב קמשמ הזמו .ת"ס

 רמאש המו .ברד ודימלת אלו ךחואמ

 ותשא יסכנב לעב וליפא תשש בר כ"חא

 רודיסמ אוה ,קחצי רב נ"רו פ"רו אברו
 'ר ךרעב םירפוס תוחפשמב אלדו ,ם"שה
 ,ינמוש רב אבא

 ,םחנמ רב אישנמ

 תיב לשו -- אינתד ורמא :דמק תבשב
 ,םינומרב ןיטחוס ויה םחנמ רב אישנמ
 ,םחנמ רב אישנמ תיב לשכ הכלה נ"רא
 אנה םחנמ רב אישנמ וטא אבר ל"א
 אבור הוה םחנמ רב אישנמ ומא --- + אוה
 ? אמלעד

 קרצבו בר ןמזב היהש בתכ ןיסחויבו
 םלשה ןיסחויבו ,הז ול ןינמ ד"הסב ושפת
 ?הז ול ןינמ לבא ,יבר ןמזב היהש אתיא
 י"בר ןמזב ןיסחויב בותכ היהש הארנו
 תבשמ הז איצוהו הדוהי 'בר ת"ר אוהו

 ידומד הדוהי 'ר ןחכשא ורמאש םש

 לינמ הרוח ל ידיטה בר ן5רל
 -- םחנמ רב אישנמ תיב לשו -- אינתד
 ויה םחנמ תיב לש מ"ש איה ןנבר מ"ש
 'ר ימיב היהש ןיסחויה איצוה הזמו ,'וכו
 ,הדוהי

 רב השנמ .ךרע .,השנמ רב אישנמ

 ,הימרו
 ,תוע רב השנמ בר

 .(תליא :רב פ"קדבו תזע רב ןיסחויבו)

 תא תיתליאש רמא ,טי ןירדהנס רכזנ
 כ"א ,לצוהד ןימלע תיבב הבר הישאי 'ר
 ,לבבב יב /ןמוב היה

 איברר הירב או מ פר

 אישנמ בר ח"בה תסרגו :ל הציב רכזנ
 ,איצניוו םופדב אוה ןכו לאומש רמא

 ,ילבוגש רב השנמ בר
 תימשמ .ירד..הב קסרוג ,םכ ןיבוריעב

 ,ברד הימשמ ילבוגש רב אישנמ ברד
 ,הירמ היל ירש רמא ףסוי ברו

 ,אפילחת רב אישנמ בר
 אמח רב ימרש . רפוסי : זמ תוכרבב

 אפילחת רב אישנמ ברד הילע ןימזא אל
 חנ יכ ,אתלכמו ירפסו ארפס אנתד
 חנ אל אבר רמא אמח רב ימרד הישפנ
 אישנמ בר תא ןימזא אלד אלא הישפנ
 שמשמ היהש םש ורמאו -- אפילחת רב
 אתתעמש עמשד אנירחא אנשיל ,ןנברל
 ןכ תמאהו ,והל םירגו ןנברד  והיימופמ
 :ו םיחספו ,:טמ תוכרב וניצמרכ | אוה
 ר"א ,חע אמויבו .ברד הימשמ רמאש
 םרמע בר רמא אפילחת רב אישנמ
 הכו חיבברא

 ,ליודמ אישנמ בר
 הכלהב םוקמ םושב הז םשב רכזנ אל

 רודה לודג ןבל הכו אוה ךא ,הדגאב וא
 ףסוי בר םשב הדוהי ברו לאומש ימיב
 רמול .בורקו | ,ליודמ אישנמ ברד הירב
 םשב רכזנו לאומש דימלת היה אוה םגש
 רמפנשב ,טלק תבשכ אישנמ בר םתס
 תמיכח יא אישנמ ברל לאומש ל"א יול
 רמא אישנמ בר :הל תינעתבו ,והל חלש
 הו בה לע .קלוח + ל הציבו  ,לאומש
 ,לאומש רמא

 :םע ,בנ תבש וניצמש המ אוה ילואו
 יבד אנת |(.וע תורובבב ל"צ ןכו) המק

 : הצ ןיבוריעכ השנמ יבד אנה וא ,אישנמ
 ץביק אוהו ,:ונ ןירדהנס ,:זע אמוי ,גזצ
 ,תותיירב רדיסו

 ,איסמ

 וכ מ איפומ 'ר : ד אמוי  רכמנ
 ,איסנמ ךרע ןייעו ,איסמ 'רד

 הוהב .ההדוהי 'ר ,אתרפסמ

 ..דמ

 ןירדהנס

 ,(ה-בי"פ הימחג ,הידעמ) ,הידעמ

 ושפה .הידעמ .ןב  [הדוהו] :יבר

 ,א"ה

 אברעמ



 רמה אברע

 ,אברעמ

 ,אברעמ רב אפילחת בר .הנ תוכרבב
 רב היהש ןעי ךא ,ןכ ארקנ ויבאש אלו
 רפסיש ,ה תובותכ :דנ ןיבוריעב = ,י"א
 אברעמ י"א וארקו) אברעמב היהש תוישעמ
 .(לבב לש וברעמל איהש ןעי

 הטוסכ אברעמ רב הדוהי 'ר וניצמ ןכו
 אברעמב ןושלה ס"שה לכב אצמנו ,: אמ
 .עודיכ ירמא

 .האשפמ

 ש"ארהו י"שריפו האשפמ ינת :י םירדנב
 ינת םש ש"ארה "יפבו ,םכח םש אוהש
 בברתשנו ס"מ אוהו  ,האשפמ ףסוי בר
 בר ינת ליעל ורמאש הינפלש הרושמ
 .ףסוי

 ,רמ

 וניצמש מ"כש ל"ש םשב איבמ ר"הסב
 ותנוכו ,בר .אוה .רמ רמאהו  דומלתב
 ,ו'יו תוא פ"עבש הרות קלח ה"לשל

 ךכל אבא ר"א הרל"פ םילהת שרדמבו
 ןיארוק ןהש רמ רמא םירמוא ויה
 ריאמ אוהו אמלעד הירמ אוהד ה"בקהל
 ,םהיתועט םהל
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 רמ יל רמא ייבא רמא  ,הק ןילוחב
 ,ארומא םש אוהש בשחו ,ד"הסב איבמ ןכ
 הבר לע הנוכהש איה הלודנ הנגש לבא
 וארק ןכלו ותיבב לדגו ייבאד ובר היהש
 .בכ תבשכוינפב אלש םג "רמ,, םשב דימת
 םיחספ ,,טפ ,חס ,המ ןיבוריע | ,,הל .,גכ
 הליגמ ,:ול :חכ הציב = ,: וכ חכו ,,אק
 ּב"ּב  ,.וק מ"ב  ,:ז .ק"ב + ,:טנ ןיטוטו ה
 ,: גל תוחנמ ,: חכ תועובש ,,עק + בס .ח
 וינפב אלש רמ ףסוי ברל ארק ןכו
 ,רורב הזו ,,ם ןיבוריעב

 ,אחא רמ

 אחא רמל אהש אניבר .ביק ק"ב רכזנ
 ןיאו ,אתש יחרי רסירת | (ומש הז י"שרפו)
 ,ןנברמ אברוצ היה םא עודו
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 7 ישא בר. רב

 ,אדא בםררכ רט

 שח ףסוי רב אחא בר ,מק תבשב
 אבקוע רמד הימקל אתא אבילד ארקויב
 אנת ול ורמא 'אשררמ יב לואש לזא --
 רב רמ יבד ינת הל ירמאו ארא בר יבד
 רב אסרגה היה ןיסחויהלו ,'וכו אדא בר
 הנוכנ אסרג איהו ,הבהא רב אדא בר
 יוב אייח בר ל"א םש ורמא יכ דואמ
 ,הבהא רב אדא ברל היתליאש --- ןיבא
 בר ךא םרודב היה אל אדא בר םתסו
 ,הבהא רב אדא

 ,יאריאת בר יהב כ

 ימיש רב אדא בר ל"א ,גס ןילוה רכזנ -
 ם"קד" תסרגו ,יוכו" יאדיא בר רצ .'דמל
 :'וק תומכי  רכמ ותסרגלו  ,ידוא' רב ומ
 רמ לע השקמו ידיא רב רמ הל ףיקתמ
 ,ארטוז

 ;אברד ההירב תא ברח ירכרפ

 רכ...ןוירמו. אוהש . רפוסי או קיגמב
 ידהב .ארותד אלמג .אוהה והל הוה ןיבר
 (אחא ברד היוב רמב) היב ערתיא | ,ידדה

 ישא בר רמא ,הילמגל היקספו .אתלמ
 ,יבה .היבע .א"רה ,היהב רמב. הבה ארבנ

 ,הטימא/רפהמ

 ישא בר םע בשי כ"חאו ויבאמ לבק
 רמא :דע םיחספכ ס"שה רודיסב ורזעו

 הכוסבו ,יעומג היל עמגמ אבא ישא ברל
 ירק הטוש םדה אוההל אבא רמא :בל
 ,ילצמ אק ייולצ אבא רמא :אמ םשו ,היל
 ב"בו ..,יבה .:היבע. י אבא יי" רמא חס יממה
 :גמ תובותכבו ,אבא רמא יבה | ,רעק
 ,אעררהנ ירמא יכה ישא ברל רמא
 .אברד הימשמ רמא :המ תבשבו

 ישא בריח ךמ

 היהשכ ךאו ס"שה לכב רכזנ הז םשב
 ילואו : בי ב"בב .ימויבט םשב םתח םתוח
 ,ימצעה ומש הז היה

 : אל ןישודיקכ ויבאמ ותרות לבק אוה
 אקריפב שירד הוה יכ ישא בר רב רמ

 והיא
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 רמא הירומאו "ירמ אבא, רמא והיא
 רמא : וע ןילוחבו ,ישא בר רמא יכה
 הימקל יתייאו אבאד הימק אנמיאק הוה
 הוה .רמא : בק ןיבוריעבו = ,'וכו .אפוע
 אבאר הימק ל"צו אברד הימק אנמיאק

 אבא רמא :חל הטוסבו .'פותה תסרגכ
 יפה יא"רב. רט. רמא .ל"צ ישא בר/רב המ
 ואל הובא ל"א ,חצ ןילוחבו ,אבא רמא
 ,ןנברד ארועישב 0 אל ךל אנימא
 אחא ברו (ןורחאה) אניבר אבשכ :זצ םשו

 םשב ןידה קפפ םהל רמא הימקל בר רב
 ,ויבא

 תובותככ הפוחל ופינכהל הכז ויבאו
 עלקיא (ישא ברד וריבח אוה) יסא בר ,ח
 תוכרבו ,הירב רמד אלולהב ישא בר יבל
 הייזח ישא בר יבל עלקיא ארטוו רמ ,וכ
 תי ,תטמה ישא . בר .רב . ףמד .היתכורל
 ובה

 ואסכ לעו חלשת תנשב ויבא רטפנשכו
 וינפל ישא בר רב רמ בשי ,רמירמ בשי
 תוכרבכ וילא ואיבה השקה  רבד לכו
 ישא בר "לבורפו רמירמ. רב" החוחו .:!חמ
 ידהב אתפר יכרכ אתפידמ אחא ברו
 גלפומ . הוהדש/דח רהב הוה .אל  ידרה
 ידי ל"א רמירמד הימקל ותא -- הירבחמ
 ,'וכו םתאצי הכרב

 קלוחש ,טנ ןיטיגכ יכדרמ ברמ לבק ןכו
 ברד הימקל והורדשו והוכפא רמיי בר םע
 אוה) רמ רבל ורמא וליז ל"א יכדרמ
 הוה יכ אדבוע הוה יכה ואל (ושא בר
 ,'וכו אעראא היערכ דח רמ יאק

 םיחספכ אניבר םע ירטו ליקש ןכו
 היתרבל הל ףיישד אניברל חכשאש : הכ
 ןנבר רומאד רומיא ל"א הלרער יקרהוגב
 אתרמיצ אתשיא יאה ל"א ,הנכסכה תעשב
 ןושלה יפלו ,אימר הנכסה תעשב ימנ
 אוהש ןיאור ונא קספ ךררב אניבר ל"אש
 ,ישא ברד וריבח אניבר

 אניבר 1 ןיטיג וניצמש , המ לבא
 | לידג הוהד ישא בר רב רמל היחכשא

| 
| 

 ישא בר רב רמ

 ףמ הל ךבס אל ל"א .היתרבל .אלילכ
 ןכו ,ג"הכד אימוד ל"א -- תפנצמה רפה
 לר רב רטל היחכשא אניבר ול תוברב
 ןיסירפק ליכאקו תונויבא קירז אקד ישא
 רמ דיבעלו לקימד ע"רכ ךתעד יאמ ל"א
 קח | אנובר :ןל .תוחנמבו . .,'וכו ש"בב
 אתבשב ישא בר רב רמד הירתבא ליזאק
 ל"א אלו היטוחד אנרק קספיא אלגירד
 םתהמ ל"א היתיבל אטמ יכ ידימ אלו
 תרמא יא ישא בר רב רמ ל"א קיספיא
 אניבר אוה אניבר הז ,היתירש םתהמ יל
 אוהו ,א"רב רממ ריעצ היהש ןורחאה

 ךיראה ךא ישא בר רחא ארוסב ןייד היה
 הזו .א"ר רב רמ רחא םג םיבר םימי
 היתרבל היבגא אניבר ,טס תובותכ וניצמש
 היה הזו ,ישא ברד*הירב רממ ישא ברד
 רטפנ אניברש עודיו ישא בר תריטפ רהא
 אוה כ"עב ןכלו | ,ישא בר םדוק דוע
 ,ןורחאה אניבר

 רמ ל"א :זע ןירדהנפ וניצמש המו
 ל"צו דה"ט אוה ,אפפ ברל ישא בר רב
 ןכו .ם"קד תסרגכ ישא רב ימיש בר
 הימלש רב רמיי בר השקהש ,חק ןילוחב
 בר רב רמ רמא אה ובישה ייבאו ,ייבאל
 ייבאו "רמא אה, תבית ס"מ אוה ישא
 ץורית איבמ ארמגה ךאו ,םולכ ובישה אל
 .ףוסבל ישא בר רב רמ

 תנשב ישא בר ויבא רטפנש םוימו
 דע רמירמ וירחא ךלמו ארוסב חלשת
 ,ג'סשת רע ןיבא רב ידיא ברו ,גמשת
 םינשה לכב ופשת דע ה"ר רב ןמחנ ברו
 ומוקמב הרות ץיברה ם"לבש ףא וללה
 אתביתמ שירה ינינעב ברעתה אל לבא
 ופרצו הו ק"רב ןמחנ בר  רטפנשכ : ךאו

 : די .ב"ב .רפוסי אתביתמ שיר תונמל
 אקתסרב יאק הוה ישא בר רב רמש
 רמאקד הטוש אוההל היעמש אזוחמד
 ימויבט איפחמ אתמב קילסד אתביתמ שיר
 ןנברב ימויבמ םיתח ןאמ ,רמא ,םיתח
 םק אתעש יל אמייק ידירל מ"ש ,אנא

 אתא



 לאעמשי רב רמ--ירודמה רב רמ

 ברל היבתואל ןנבר ונמיא אתאדא ,אתא
 יתאקד יעמשד ןויכ (וריבח) אתפידמ אחא
 היב היכולמאל היבגל ןנברד אגוז .רודש
 אנירוא ןנברד אגוז רודש רודה ,היבכע
 ןויכ ,הרשע יב ולמד דע היבג  היבבע
 ,שרדו אנתו אוה חתפ הרשע יב ולמד
 הכז הנש םירשעו הנומש ךשמ רחא הזו
 םעשת תנש דע ויכא אסב לע בשיל
 ימכח לכ ףוריצב אוהו ,הנש הרשע שלש
 בר רדיפש ס"שה לולבשב וקסעתה ורוד
 | ,ורמג אלו ויבא ישא

 לכ ינפ לע ןירזופמ ויתוכלהו וירמאמ
 הנמא קספש : "טי תובותכ ןהמו ם"שה
 ויה אעדומ | ,ןינמאנ ןיא | ונירבד ויה
 .םינמאנ ונירבד

 ,הרשכ יטיהב עגפ רמא :חי ןילוחבו

 ארבעמ הוהד אתבוג אוהה :הנ םשו
 ל"א הרושכאל ישא בר רב רמ רבם --
 ל"צו ס"מ אוהו ,'וכו וטא איעשוה בר
 .ם"קר תסרגכ אייש בר ל"א

 י"שריפו) ,'וכו יגיזד ןויכ רמא : וע םשו
 רב אתכוד לכב ישא בו רב מכ ל"מיקד םש
 ךפימו מכ ןירדהנפב אתידוא בתכמ יתרתמ

 .(.אמ תועובש העובש

 וניצמ הרותב ותלודנ רבלמ | הנהו

 רמאש דע דואמ הלדג ח"תל היתוביבח
 ןנברמ אברוצל לוספ אוהש ,טיק תבש
 םדא ןיאו יאפוגכ ילע ביבחר ט"מ אנידל
 ,הישפנל הבוח האור

 תומביכ איסחמ אתמד להומה היה אוהו
 איסחמ אתמב הוהד ארבוע אוהה : הע
 .הירשכאו סומלוקכ א"רב רמ הייפש

 והנהש הדגאה וילע רפסת : הק ןילוחבו
 חונל ועבו ןיי לש אתיבח ורד יאלוקש
 ןיקיזמ ויה םשו  אביזרמ תחת הובתוא
 אוהו ,הימקל ותא ,תויבחה תא ורבשו
 ורפסו הימקל ותא ירופישב םהוא יתמש
 לע וחינהש ןעי תויבחה ורבש ךכלש ול
 קספ א"רב רמ ךא ,קיזמה לש ונזא
 ,ושע ןכו םלשל ןיבירצש
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 וימיבש רפוסי ד"פ ג"ח ג"שרד תרגאבו
 תוער תוריזג רזגו םרפ ךלמ רדגזי היה
 לע אנינת זויעלבו ימחר ועבו לארשי לע
 .אדמשה לטבו ובכשמ

 היהש וניצמ | םיטרפה | ויארקממ
 ,ותבל אלילכ לדגש 4 ןיטיגכ רישע
 הברד ומאמ רדוס הנקש ,ח ןישודיקבו
 ,'גיב הרשע יוש יבוקמ

 ול וה םא םוקמ םושב וניצמ אלו
 הרכזנ ...ותוטה \ .םנמ  ,התבפ ןח .ןםיבב
 למ .תורובב

 יח יכ הלודג הנקזל עיגה הארנה יפכו
 הבר בשי ואסכ לעו ,הנש ב"מ ויבא רחא
 ,האפסות

 בר רב רמ ינשש "הסב בתכש המו
 .היה דחא ךאו הגגש אוה ויה ישא

 ,יהורמה רב ךרע ..'רודשה כ למ

 חרב כ

 'ג נ"רד הימשמ רמימא : המ ןילוחב
 ,אכפיא ינתמ אייח רב רמ --ווה ינק
 ,רמימא ןמזב היהש ןיסחויה איצוה הזמו
 היל וחלש יכה רמא :הפק ב"ב רכזנ ןכו
 ,הימרי 'רל םתמ

 ,ףסוי ברד הירב רמ

 ומשב דימה רמאש אברר ודימלת היה
 מ"ב ג בע הימני: ןב הציב הם תבשב
 תבשבו ומ 2 תובובב נ במק ב כ הפ

 יכל תיתא אל ט"מ אברל ולאשש ,זטק
 רמו ,ךרדה ול השקש ל"או -- ןדיבא
 אנא והיינימ אנא רמא ףסוי ברד הירב
 אנמיז ,והיינימ אניפתסימ אלו (םה ירוכמ)
 . .הינוכסל ועב ליזא אדח

 ישא בר ןמזב וריעב שירה  היהו
 חכתשיאד אטחמ איהה :חמ ןילוחכ
 אפרטימל יףסוי ברד הירב רמ רבס ארבכב
 ג"הכ ארשבב חכתשמ וליא ישא בר ל"א
 ? רמ ףירמ הוה

 ,לאעמשי רב רמ
 נ"ר לע ףיקתמש ןיסחויב אבומ ןכ

 'פב



000 

 אל בהב ר"הסבו ,רחשה תלפת  'פב
 ןדע לחנ לעב ןואגה ברה ידידיו ,יתאצמ
 רב הבר ףיקתמ .טב תוכרבבש רעשי
 רמ ןיסחויה תסרג התיהו נ"ר לע לאומש
 ,לאעמשי רב

 ,ש א בר רב אפס ברה והירשכ ומ

 ,טס תובותכל ותנוכו ,ןיסחויב אבומ ןב
 אמס ברד הירב ךא אתיא ונלש תורמגבו
 ,א"ףב

 ,תתירבמטופמ .אתהיפופ רב רמ

 ייבאל ףסוי בר חלששב ,ם ןיבוריעב
 ייבא רמא -- יאנוקק ינבל ןיבוריע ןקתל
 אתדיפופ רב רמל ל"הר אנבית יב אוההד
 ,אתידבמופל | רויש היושו  אתידבמופמ
 ןמזב ןגברמ אברוצ היהש הזמ עמשמו
 ,ייבא

 ךרע 225 ברד הירב רמ אבא
 ,אבא

 אג םהה וא .אנברד:,הירב המ

 הו ןיא .אניבר ויבא קפס םוש ילב
 ונראב .רבכו | ,ישא ברד וריבח אניבר
 ץוח ןומדק אניבר םהס היה אלש וכרעב
 ,ןורחאה אניברו ישא כרד וריבח אניברמ
 אניבא 'ר אוה הז אניבר יכ יל הארנ ןבל
 אבינג רמא אניבא ר"א ,נ ןילוה רכזנה
 רחא אניברב העטנ אלש ידכו ,בר רמא
 יאנבר וא אנבר ,אניבא 'ר םשב והוארק
 ,וכרעב ראובמב

 לכב הלדתשהו הרקי השא התיה ומאו
 הבחרה ךותמ הרות דומלי רמ הנבש החב
 ימוי 'זל ינמ 'ז ול התשעש ,הפ ןיבוריעב
 ,הלולצ ותעדו יקנ אהיש

 גיר | תשש .ברר . ורימלת חח אוה
 םייסמ .אניברד הירב .רמ : חנ תוכרבכ
 רמ יעב ,חק תבשבו | ,נ"רר הימשמ הב
 ךא ח"ו תסרג אוה ןב) נ"רמ אניברד הירב
 הירב בותב היהו ,ברד הירב תועטב אתיא םש

 :פ םשו ,(אנבוד וא אניברד ת"ר אוהו 'ברד

 (אנברר ם'קדבו) אניברד הירב רמ ל"א

 תב הרב ה שא בד רב:אפפ ברד הירב רמ

 רמא יכה -- תשש בר רמא יכה הירבל

 ,נ"ר

 תבשכ ףסוי בר םע ותוא וניצמ ןכו

 רמ רמא -- ףסוי בר רמא : המק :חל
 ,אנינת ימנ ןנא ףא אניברד הירב

 ריזנכ וריבח היה (אברד וריבח) אריז 'רו

 אנימגרת אניברד הירב רמו אנא ז"ראש :נ
 אנביתומ רמא : גס ןילוחבו ,(אבר תיישוק)
 עמשמ םשו) אברד היאנס יפלכ אתבוית
 ,(אברל רבחב היהש

 וריבח היה הירכז רב ימוחנ בר ןכו
 ..ומ .תותירכ ,,ולק תבשכ

 יטוז אנונמה בר היה ותנותח לעו
 יטוז אנונמה ברל ןנבר ל"א ,אל תוכרבכ
 ירשיל אניברד הירב רמד אלולהב
 אוהו אנונמה בר םתפ סרג ס"קדבו) 'וכו רמ ןל
 אדסח ברד ח"ת אנונמה בר אוהש דואמ ןוכנ

 .(אניברד הירב רמ ןמזל שממ ןוובמו

 ורמא :הפ םיחספכ לודג דיסח היהו
 ביתי הוה אתש הלוכ אניברד הירב רמ
 ברעו םירופו אהרצעמ רבל אתינעתב
 בוי

 הטילפל ונל ראשנ הרקיה ותלפתו
 ינושל רוצנ יהלא ותלפת רחא רמוא היהש |

 ,'וכו ערמ

 ,: טל תוכרב וילע רמא קחצי רב נ"רו
 ונמו ןהינש ידי אצי םימש אריו ,אס תבש
 ,(אנברד הירב .אס תבשבו) אניברד הירב רמ

 לזא א"פש וילע רפוסי :דנ תוכרבו
 ריבעתיא אימל אחצו תוברעד אתקפב
 ,יתשיאו אימד אניע היל ארביא אםינ היל
 לפנ אזחמב אקתסרב לזא א"פ ותו
 הרבתשנו סנ השענו אצירפ אלמג הילע
 אב היהשכ דימתו ,הוגל לעו | לתוכה
 ,סנ יל השעש ךריב תומוקמה ןתואל

 לבבל יטמ היהשכ רפוסי :זנ םשו
 ליקש הוה (רצנדבובג וב רד היהש םוקמ)

 המ םייקל ארבל ירשו הירדוסב ארפע
 .'וכו היתאטאמו 'אנש

 ,וופ תומבי ,,גק םיחספ הכלהב רכזנו

 ןישודיק



 ת"רד הירב אקוני רמ--הימחנ ברד הירב אנוה רמ

 הירב רמ םשב םלוכבו ,,מ ,טל ןישודיק
 ,אנברד

 ,זע ' גל םיחספ תב תש
 ןכו .אניברד הירב .רמ םשב :ה תוחנמ
 אנברד הירב רמד | תוינש םשב וניצמ
 ישא ברל ללה בר ל"אש :אכ תומביכ
 ךא אנכרד הירב רמ תוינש יל יזח ידידל
 םיתח ימ אנברד הירב רמ ל"א ישא בר
 ,? הילע

 אנהכ בר ךא וניצמ ומשב םירמואה
 ,נס תבשכ ונממ לאש (ישא ברד ובו)
 .(אנבר םש ם"קדבו)

 ,:פ תבשכ ותרות ול רפמש ןבל הכזו
 ינתמ אניברד הירב רמ :יק ןירדהנס
 הירבל אלולה רבעשב :ל תוכרבו ,הירבל
 אסכ יתייא אבוט יחדב אקד ןנברל יזח
 .םהינפל רבשו יזוז האמ 'ד תב ארקומד
 ,גלפומ רישע היהש ןיאור ונא הזמו

 רמד הוחא ןנחוי 'ר : דצ תבש וניצמו
 .אנברד הירב

 ךרע .הימחנ ברד הירב אנוה רמ
 ,נ"רד .הירב רמ אנוה

 ,ינחוי .ךרע יש

 אשישק רמו אקוני רמ
 .ארסתה ברד תולע

 אקוני'רמ -ה"ד :.  1 ב"ב /יםה ה
 ברד ותוקניב דלונש ןבה היה אוהש
 ,ח"רד ותונקזל דלונש אשישק רמו ,ארסח
 עודי אלה םהירבד ןיבהל דואמ השקו
 ארסה .ברש | ג"פ נ"ה ג"שרד תרגמה
 רטפנ ישא ברו ,תורטשל ך"רה רטפנ
 בר רחא הנש ח"יק ונייה תורמשל חלשת
 היתוקניב .רלונ אקוני רמ םאו ,אדפח
 אוהש ישא בר תבישיב היהי ךיא ח"רד
 יח ארפח ברש + הנש תואמ יתשל בורק
 : םפ תובותכב שריפ י"שרו ,הנש בצ
 .ןהינש םשו ארפח ברל ויה םינב ינש

 ול ןירוק לודגהש אלא (רמ םשב/ הוש
 יפכו  ,אקוני רמ ריעצלו אשישק רמ
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 אשירב :אקוני .רמ רכזנ דימת וניצמש
 היה אקוני רמש 'פותה תערב עמשמ

 ,לודגה
 ארסח בר הזש רמול רשפא היה םאו

 השק היה אל תשש ברד וריבח ח"ר וניא
 בר םתס היהש וניצמ אלש ןעי ךא ,ידימ
 ויה תמאבש יל הארנ ןכל ,רחא ארסח
 בורק :ודלונ ךא :עדונה .אדסח בר ינב
 םשב ארקנ ןושארהו ארפח בר תריטפל
 וניצמ אל ןכלו ,אשישק םשב ינשהו אקוני
 וא םהיבא םע ורבדיש םוקמ םושב
 וכז אלש ןעי הזו ,ומשב הכלה ורמאיש
 ,םלועמ וריכהל

 םיששל בורק ךלמ ישא ברש עודיו
 ינפל ובשיש רשפאו רשפא כ"א ,הנש
 ונייה ותוכלמ ימי תישארב ישא בר
 םיששמ הלעמל ךא ויה ואו בפרת תנשב
 הברה ריעצ היהש ףא ישא ברו םעמ
 רואמו שירה היה אוהש ןעי לבא | ןהמ
 רודה ימכח ינקז לכ ובשי  ןכל  הלוגה
 ק"מו אקוני רמ ובשי אל לבא = ,וינפל
 ,וק םיחספ וניצמדכו  ,םירימלתב | וינפל
 ישא ברל ח"רדב ק"מו אקוני רמ ל"א
 (ןיבר א"פ) .רמימא עלקיא ארח | אנמיז
 היל אניתייא ארמח ןל הוה אלו ןירתאל
 ירמא :וס מ"בו ,לידבא אלו ארכיש
 הימשמ יאעררהנ ירמא יכה ישא ברל
 אעררהנ .',חיל .יהירמא : 11 ב"ה = גרב
 ,והוימעמל

 רמ םדוק אקוני רמ רטפנ הארנה יפכו
 תא ךא םימעפ המכ וניצמ ןכלו אשישק
 :ריק תבשכ ישא בר םע אשישק רמ
 ישא ברל ח"רד הירב אשישק רמ ל"א
 ,ח הכופבו ןה ןיזירז םינהכ ןנירמא ימ
 אתמאב ארבג תרבס ימ ישא ברל רמא
 ישא ברל רמא :חב תינעתבו ,'וכו ביתי
 ל"א -- אתשה ל"א -- יחרד ללה ש"מ
 אכיא ישא בר ל"א -- ךל אנימאק יכה
 ,ךתווכ יאקד יסוי 'ר

 ימו ישא ברל רמא :וטק תומביבו
 ןנישייח
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 אניבר ל"א -- ןנתהו ןניפ אמש ןנישייח
 .'וכו ןניפ אמש ןנישייח אלו ישא ברל
 הנמלא ישא ברל השקה :טפ תובותכבו
 ברו הבותכ הל תיאר ןלנמ ןיסוריאה ןמ
 .םולכ ול בישה אל ישא

 וע ,,רסי בב | ודכ םיררנ ' ני שולבו
 ,ש"ת ישא ברל רמא : אע

 ישא ברל רמא :וצ ק"ב ,,זפ ןימיגבו
 .ןנחוי 'רד הימשמ ןנירמא יכה

 אמכרוכ יאו ישא ברל רמא ,חל ב"בו
 יאקו ,רבעמל ל"ה יאמ היל ןיבז אקשירד
 ,אבר ירבד לע

 ימו ישא ברל רמא :המ ןירדהנסבו
 .'וכו ארק ןניעב אל

 רוריבב ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמ
 לודגו רבחכ ישא בר םע | ירטו ליקשד
 ;רודה

 אוהש ד"הפ תעדכ רמול רשפא יאו
 יכ (םלועמ היה אלש ימ) ןומדקה ישא בר

 ומביבו : ,אבר ירבדא יאק חל \ ב"בב
 השקהש המו ,ישא ברו אניבר םע :וטק
 יסא בר םש השקהש ,ח הכוסמ ד"הסב
 יכ .אישוק חיר וליפא הז ןיא ישא ברל
 ראובמכ ישא בר ימיב היהש יסא בר אוה
 ,וכרעב

 רמ ל"א :טק תוחנמ וניצמש המו
 ס"מ אוה ייבאל ח"רד הירב אשישק
 ברל ל"צש תצבוקמ הטיש תסרגכ ל"צו
 ,ישא

 רמ רב רמימא : חי ןילוח וניצמש המו
 ךא ח"ר ןב אקוני רמ רב וניא אקוני
 אוהש הלבקה רפסב ד"בארב אבומדכ
 ראובטכו ארמוז רמ רב אקוני רמ רב
 עכרעב

 .אברד הירב אשישק רמ
 ישא ברל חתכשאש ,הצ תבש רכזנ

 הל רבס אל ל"א אלבהמ רעצמ אקד
 הירב אשישק רמ ,וצ םשו ,'וכו רמ
 | רזועילא 'רד הימשמ הב  םייסמ הברד

 'בב אתיא םינשי םיסופדבו ,(רזעלא ל"צ)

 כ םררפ ברראברה התירב אשישק המ
 רי ---

 ובתכ םיקיתעמהו ,'ברד הירב תומוקמה

 ;הבר ינשבו אבר דחאב

 השממיהמ

 ברד ינשב תלכת איבהש ,גמ תוחנמב

 ןכו ,אבשמ םוקממ רמ היה ומש י"שריפו) יאחא
 .(יבשומ ךרכ .בע ןישודיק אוה

 .23 כררמ בר

 יכדרמ בר הינימ אעב : טצ תבש וניצמ
 ל"א -- (ם"קד תפרגב הברמ ל"צו) .אברמ
 ףסוי ברל הילייש אתא איה ןיתינתמ
 והל רמא ,איה ןיתינתמ ל"א ייבאל --
 ול ורמא | ,ותיפת ירדהד אקורב וכלוכ
 (יכדרמ בר) ל"א -- ןנתהו ארבסת אל תאו
 .'וכו ןיתינתמ אמלד

 רוריבב הארנ הזה ןושלה לכמ הנהו
 ויתובר םע ריעצ דימלת ןושלמ הז ןיאש
 יא כ"א ,רבחל רבחמ טעמב ךא םינקזה
 היהש יכדרמ בר אוהש רמול רשפא
 .,טנ ןיטיגכ ישא ברד ודימלת

 לר ל :נ תבש ותוא וניצמ ןכו
 בר הזו ,אניטק בר ביתמ אברל יכדרמ
 ,אברו ייבא לש םרבח תמאב היה יכדרמ
 לבא

 (ב.יכדרמ בר

 דימלת אינורגהמ ימיבאר ודימלת היה
 ורזעו ישא בר תבישיב בשי כ"חאו אבר
 .וניצמדכו ,ויתחת ענכנ היהו ,פ"שה רודיסב

 ה יפה ישא ברל  יכדרמ בר: .ל"א
 תובותככ אברד הימשמ אינורגהמ ימיבא
 תו רעק בייב זצ :וע מ"ב \ ,:מק
 ור מא בה ישא ברל .רמא -ןבו ,: נו
 ,יפ מ"ב ,,צ ק"בב אברר הימשמ

 ישא ברל רמאש ,זטק ןילוח וניצמו
 :דס תומביבו ,ל"רד הימשמ ןנירמא יכה
 הימשמ ןנירמא יכה ישא ברל רמא
 ישא ברל רמא : טפ ןיטיגבו ,אנוה ברד
 ,'וכו אדבוע "הוה

 בר :ומ הטופכ אינורגהב היה ומוקמ
 דעו אינורגהמ ,ישא ברל היולא יכדרמ |

 יב



 ךכ יחס םר--ב

 ברל היולא אנהכ בו םש רמאדכו) יפיכ יב
 םש היה כ"רש עודיו ,ארהנ םופמ ישא רב ימוש

 ,(שירה

 היולא יכדרמ בר אתיא ,אל תוכרבבו
 אוהו 'וכו אינורגהמ ישא רב ימיש ברל
 י"שר םרנ ןכו ,ישא ברל  ל"צו "מ
 ..\ הציבו ,טנ ןיטיגב

 אינורגהב היה עובקה ומוקמש ףא הנחו
 ,ישא בר תבישיל דימה ל היה לבא

 םע דחיב היהש :נ תבש וניצמ ןכו
 רמל ארקו ישא ברו ארטוז רמו רמימא
 ישא ברו אניבר םע ,ו הציבו ,רמ ארמוו
 ,רמ ישא ברל ארקו

 ןיטיגב ישא בר רחא םימי ךיראה אוהו
 ,ישא בר רב רמו רמיי בר וקלחנש ,מנ
 יכדרמ ברד הימקל הורדשו והוכפא
 ןבל ורמא וליז ל"א (רודה ןקז זא היהש)
 אדבוע הוה יכה ואל (ושא בר ןבל) רמ
 ,היערכ .דח (ישא בר) רמ יאק הוה ינ
 ,ישא בר תריטפ ירחא הז היה ם"לבו
 ויה = םייחב דוע \ ישא בר" הוח םא ב
 ,וילא ןיחלוש

 ,דחיב יכדרמ בר ינש בברע ר"הסבו
 ,ןיסחויה םע קדצהו

 .ירמ
 ,: במ תוכרב ירמ רמ הבר
 ,י"ה ח"פ תובותכ ירמ רב םוחנת 'ר

 ,אבא ךרע ,ירמ אבא

 .(א:ירט בה

 רמא וניצמדכ ןנחוי 'רד ודימלת היה
 ,ןנחוי ר"א ,ירמ
 רימת :ארקנ בלו. ילבב היה . טלבו

 רמל םשו י"אל הולע ךא ,ירמ בר םשב
 : דל ןיטינ עמשמ ןכו | ,ןנחוי 'ר  ינפל
 ישא ברל (י"א רב היהש) אבא 'ר ל"א
 .ךתווכ ימייק רזעלא 'רו ירמ יבר

 רודה :לודג ;רבב היה  ףסוי ברמה
 רמאהו ףסוי ברל ייבא השקהש ,גכ ב"בכ
 רמא ואלו נ"רא : בנק תבשבו ,ירמ בר

 00 ארופכ הא

 ,ארפע / :רוהה | וקירש . "ירותע ארמי יפל
 ל"א --יתעמש קחצי ר"א ,י הליגמבו
 (ס"קר ,הבר) אבר רמא ,אל ל"א + תרמא
 ט"מו הינימ הל אנרימגו הרמא םיהלאה
 ,ירמ ברד אישוק םושמ היב רדה אק
 ארפח בר לע) ירמ. בר ביתמ ,זמ םיחספבו
 .(הברו

 מ
 אברש : בל ןישודיקכ אברד ודימלת

 פ"רל אסכ לדו הירבד אלולה יב יקשמ
 ירמ ברלו ,הימקמ ומקו י"רד הירב ה"רלו
 ומק אלו אדפח ברד הירב םחנפ ברו
 ינהו ןנבר ינה רמאו אבר רפקיא ,הימקמ
 ברו, ירמ בר םש ןיסרוג שי ךא) ,ןנבר ואל

 :(ת"רד ינכ 'םקנפ

 (אבר דימלת) דיבז ברד וריבח היהו

 5 חמוס | ו רלק ,זצ 'ב"בכ" רשע .קלוח
 ריבו ברל ירמ .בר ל"א ןיק ןילוה יניצמו
 .'וכו ארק רמא ךילע ל"א --

 ובישה פ"רו ,פ"רמ לאש .דכ תוכרבו
 ,רעש רעש קוחש ךרדב

 השקה ישא ברש :"טכ םיחבו וניצמו
 ברד ובר ומכ היהש םש עמשמו ול
 ,ישא

 יבא לרבר .ץירתמ :;יטל יקב רכז בו
 ,ףסוי פר ' .ירבר לע ו .פ תומביבו
 בקעי 'רד יצוריתא ףיקתמ : גל תובותכו
 ,דוקפ רהנמ

 חשמ הצילמה רמאק :הנק תבשבו
 ,הירתבא ארטוחו (בלבד) הינדוא

 םיחספ קחצי ר"א ,הובא רב ירמ בר
 .,הכק ןילוח ,,גפ

 ארויג רופיא רב ירמ בר
 ,לאומש תב לחר ומאו

 איבוברע הלפנ הזה ארומאה רבדב
 םעט בוטב ד"הסב ךיראה רבכו הלודנ
 ךאש ראבנ ונתכאלמ לגרל ונחנאו ,תעדו
 ,היה דחא

 לחריירב .ירמ .בר .ינשש רקמה הנה
 םש ורמאש ,דנק תבש שרופמ אוה ווה

 אבר
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 הל ירמאו לחר רב ירמ ברד הוחא אכר
 ארתב אנשילל ,לחר רב ירמ ברד הובא
 (אברד סרג :המ תומביבו) ברד אה אישק

 היסרופב היינמו לחר רב ירמ ברל הירשכא
 ינשמו (רג היה ויבאש ןיאור ונא כ"א) ,לפבד

 ו"שריפו : ,ווה לחה רב .ירמ ירת אמלד
 הובא הל הירמאו ןמ ןניסרג אלש םש
 וה לחה רב מ"ר ירח אמלדו דע =
 היל ןניפרג אלש 'םותב םש ובכיראה ןכו
 אתיל ןכו ,םירפפב בהכנש אוה 'יפו
 ןרכ בר הקיר .םמקיביב ייםותבו ,ם"קדב
 הוה רחא לאומש תבד הרב ירמ ברש
 י"שר תעד לבא (ארויג רופיא ןב וניאו)
 לאומש תפבד . ,הירב "ה"ד " זי" תוכרב
 תשא התיה איה (.גב תובותבב) תיבשינש

 ותרוה היה הירב ירמ ברו ,רייגתנש רוסיא
 י"שריפ ןכו ,השודקב ותדילו השודקב אלש
 בע םיב

 םישודקה וירבד ןיבהל דואמ השקו
 תונב ובשנשב .גב תובותכב שרופמ אלה
 םייק לאומשד הובא םג וא היה לאומש
 אעדרהנל ןייתאד אתייובש ינה םש רפוסיש
 ל"א והיידהב ירומנ לאומשד הובא ביתוא
 תיוה ימ ןייוה ךתנב ולא ל"א -- לאומש
 ןייבתשיאו -- הגנשב יאוה -- והב לזלזמ
 -- י"אל והניקסאו לאומש רמד היתנב
 נבו... אנה רח ,,אשרהב , יבל ,ילייעו
 דגע היה הזש רוריבב. ןיאור ונא הזמו

 ךלמש םדוק דוע היה הזש אנינח 'ר ייחב
 בה הרמפנש חוה ,קברה .םינשו .ןנחוי ה
 תחא אשנ רוסיאש רמאנ םאו ,לאומשו
 היהי ךוא כ"א ובשנש לאומש תונבמ
 תבש 'פותה תעדלו ,אבר ימיב רוסיא
 ,אבר ימיב ןטק היה הירב ירמ ברש ,דנק

 ימלשורב שרופמ .. אלה יח ךמ ירבו
 לאומש תונב ואבשכ ו"ה ב"פ תובותכ
 אבא רב ןמש ברל ל"א אנינח 'ר ינפל
 איה התמו השע ןכו ןהמ תחא אשיש
 ךיא כ"או ,איה םג התמו התוחא אשנו
 .? רופיא התוא אשנ

 לאומש תב לחר ומאו ארויג רוסיא רב ירמ בר

 תוישעמ ינשש וכרד הרוי תמאה ךא
 ייחב דוע ובשנ | לאומש תונב יתש ,ויה
 השעמ | היה הז לבא | ,לאומשד הובא
 עריא לאומש תריטפ ירחא רבכש ,תרחא
 םשב רחא יוגל לאומש תב תאשנש
 השעמה היה ךיאה ונל עודי ןיאו לאומש
 תאשנש רמול השק ס"לבו ,ירכנל תאשנש
 ירחאש ןעי רמול דואמ בורקו .,הנוצרב ול
 אעדרהנ ריעה הברחנ לאומש תריטפ
 תנשבש ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב שרופמכ

 (לאומש תריטפ רהא םינש שש) תורטשל עקת
 זא התיהו ,הברחאו רצנ רכ אפפ אב
 תב תא ףטחו ירכנה אבו םוריח תעש
 ותויגב האשנו המוהי הראשנש לאומש
 םהל דלונו ,רייגתיש כ"חא הלדתשה איהו
 ותדילו השודקב אלש ותרוה התיהש ירמ
 םימי ילוע זא ויה תמאבו ,השודקב התיה
 .םירשע ינבכ

 וא היה ירת תנשב הדוהי בר תמשכו
 ןבכ .ךרעל ךא ויתונש רחבמב רוסיא
 לוע דוע זא היה הירב ירמ ברו ,םישש
 שש תברח .םינש ורבע ס"לבש םימי
 וניצמש הזו ,רייגתנ רוסיאו ירמ בר דלונש
 אקסיע דובע ארפס ברו רוסיאש :אל מ"ב
 איה ןכ) נ"רד הימקל אתא --- ירדה ירהב
 .(םדנק ה"ד .מ" ב"ב "סותה תסרג

 בר תריטפבש אבר ךרעב ונראב רבכו
 ,םירשע ןבכ .רבכ אבר וא היה הדוהי
 ךא יח רוסיאש רמאנ םא ףא הנהו
 ,םישלש ןבכ אבר וא היה הנש םיעבש
 היה זאו תורובגל רוסיא עינהש רשפאו
 םידימלת םע תימרפ הבישי רבב אברל
 רוסיאד ,טמק ב"ב וניצמש הזו ,םיבר
 אבר יב -יזוז יפלא 'בי היל הוה ארוינ
 השודקב אלש ותרוה התיהש הירב ירמ ברו
 עפר הצרו תומל הטנו  -הלח רוסיאו --
 ירמ ברש םש ורמאו .תועמהב תוכול
 ירמ ברש ןיסחויב 'יפו הוה בר יב הירב
 שוריפהש ןכ דמלו ,ויבא תיבב זא היה אל
 :רפה בפ "היהש רטולב - "הוה בר יב,

 הליחמבו



 קסיא רב ירמ

 ארמגב םש שרופמ אלה ודובכמ הליחמבו
 ךאיה אבר רמאש ויבא םע םש היהש
 ירמ בר ונבל ףסכה. 'תוכזל דוס לש
 ברו רופיאו ינא י"שריפו) ןתשלש דמעמב יא
 טשפ לבא .,אנילוא אל יל חלש יא (ורמ
 "הוה בר יכ, הידבז | דמ"הבהש פושפה
 רבו, אסרגה ס"קדב אוה ןכו ,ח"ת .היהש

 :"הוחייפר ב
 כ"פעא רבכג םדא היה ויבאש ףא הנהו

 לאומש תב ומא ש"ע ותוא דימת םחיימ
 אברש ליעל ונאבה רבכו ,ח"ת היהש ןעי
 ברו ,הדוהי בר תריטפב םירשע ןבכ היה
 ,תודחא םינש ונממ ןקז ךא היה ירמ
 ירמ בר רפסיש :רכ תינעת וניצמש הזו
 אנמיאק הוה אנא לאומש תבד הרב
 ףולשל הדוהי בר הצרשבכ) אפפ רהנר אדוגא

 בר זא היהו ,'וכו יכאלמל יאזח (היאנפמ
 רבח ומכ היהו | .םימי לוע. תמאב .ידמ
 זל"ז וארקש : גע מ"ב וניצמדכו | אברל
 רודה ילודגמ היה אברש ןעי ךאו | ,רמ
 ,אברל | ימרש ומ .תוברב = רניצמ בל
 : ביק ןילוחבו ,אברמ לאש : רכק תבשבו
 ,אברד הימקל אתא

 רפוסיש דע אבר יניעב כ"ב לודנ היהו

 ירמ ברל הירשכא אברש : המ תימבי
 התיהש ןעי לבבד יסרופב היינמו לחר רב
 בר אסרגה .דנק תבשבו ,לארשימ ומא
 'בר בותכ היהש ד"הסב בתכו ,הירשכא

 ,בר ראשנו וקה הקחמנו אבר הנוכהו
 ,ם"קרב אוה ןכ יב איבנמ ףידע םכחו

 רמאש וניצמרכ לודג םדא תמאב היהו
 ,: אס ב"בכ ייבאר הימשמ

 ירבד לע ףיסומש הכלה ונממ וניצמו
 ,הינימ .ינקד .אוהו רמאד :.גק "בכ "ה

 ירבד שרפמש הדגא ןינעב :חפ תבשבו
 ,אלוע

 בר :גע מ"ב וניצמ תורקיה ויתודמו
 ,אתיב ירכנ אוהה היל ןכשמ לחר רב ירמ
 שרוח 'בי (יומ בר) רטנ ,אברל אנבז רדה
 ל"א אברל היל יטמא אתיב. .רנא לקש
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 םהפד אנדיאה דע יתאבה אלש המ
 הוה יא אבר ל"א -- אתש אתנכשמ
 אנניבז הוה אל רמל ןכשוממ הוהד אנעדי
 ,פו היל

 ויבאמ שרי יכ .לודג .רישע היה ןכו
 רפוסי.ג ג .תוהובבבו .,,םמק בבמה וה
 ידכ םו"כעל ויתומהב  ינזא הנקמ .היהש
 ז"ע שנענו הרוכב ןידמ ןתוא עיקפהל
 םע קדקרמ ה"'בקה 'יכ .ההנקמ 'רתמש
 ,הרעשה טוחכ םיקידצה

 אבר רחא יחש םימי תכיראל הכזו
 ישא ברל רסמש : בצ תומבי  וניצמדכו
 ,לאומשר היתוכ אתכלהש רמימאד ארמימ
 ונראב רבכ יכ. םינומש ןבכ ךרעל היהו
 ,אברל שמיש אוה םגש ישא בר ךרעב

 לארשי ילודג םינב ינש רימעהל הכזו
 ימיב ויהש אבס אדא ברו ארטוז רמ םשב
 ,: הס ןישודיקכ ישא בר

 .קסיא רב ירמ

 ,היה לודג רישעו | ,ארוסב היה  אוה
 :זכ תיבותכ שרופמכ ,הוה אמלא ארבגו
 םש אשנו אזוחמל ךלה ויבאו ,:מל מ"בו
 ןבה אב כ"חאו | ,ןב ול הרילוהו השא
 קפיא רב ירמו ותשורי קלח עבתו ארוסל
 ברד הימקל ותא | ,ךל אנעדי אל ל"א
 ,וקלח ול ןהיל ךירצש קספו ארסח

 ארטוז רמו רמימאש רפוסי ,בכ מ"בבו
 רב ירמד אנתסובל ועלקיא ישא ברו
 יכהדא -- ירמת | היסירא יתייא | קפיא
 ל"א | והניחכשא קסיא רב ירמ אתא
 ןגברל והל | תיתייא אל .יאמא היסיראל
 .אתריפש ךנהמ

 רמא ישא בר :אכ תומבי :רכזנ  ןכו
 םש 'יפו ,קסיא רב ירמ יבר אתלכ ןוגב
 לבא | ,יוה קפיא רב .ירמ .ירתש 'םותב
 השעמהש רשפאש ,הול ןיבירצ | ונא ןיא
 םש חכומדכו אדסח בר ימי ףוסב היה
 השקהו רודה לודג רבכ זא היה ייבאש
 ךרת רטפנ ארסחה ברו ,אדסה ברל
 היה ישא בר םע הינשה השעמו ,תורטשל

 זא
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 רמימא לצא ישא בר דוע היהשכ זא
 יפל היה כ"א ,וכרעב .ראובמכ דימלתכ
 םיעבראכ ךא השעמל השעמ ןיב ךרעה
 ירמ דחש רשפא ןכלו הנש םישמח וא
 ,הוה קסיא רב

 .םא ברה.םירב ירמ בר

 ש"ארבו ם"קרבילבא נק מ"ב = רב
 .ןוכנ רתוי אוהו ישא בר רמא סרג

 תנור ברי חירב ירמ:ּבר

 היהש םש עמשמו :חכ הציב רכזנ
 ,ףפוי בר. ןמוב

 תם ריכרד תירבטטרס-יּבר

 ובו רב הימריי בה תירב

 ו הו םשכ ייירמא- ,ןכ תוכרכב
 .(ודימלת היהש ןיפחויה איצוה הזמו)

 בר רב ירמ רמא ,דמ ןיבוריע  רכזנו
 ךותמ אלא וריבחמ םדא רטפי אל אנוה
 רב" ורמ םהא=,אל .תוברבבו. ,הכלה .רבד
 ל"צו ס"מ אוהו אב"ירד הירב ה"רד הירב
 ,א"רגה וקחמ [כו ה"רד הירב

 ,אכ ןיבוריעכ שנרב ריעב היה ומוקמ
 יבל שנרבמ ותיתא ארסח בר ל"אש
 ,ןינגרובא ותיכמס יאמא -- לאינרד אתשינכ
 הימשמ (ךובאד ל"צו) הובאד הובא רמא אה

 וכו בירד

 אפה הכ .,ירמ :ּבר

 ,ארסח ברל השקה ,אב ןיכרע רכזנ
 בר רב הנוכהו ח"רב בותכ היהש רשפאו
 ,אמח רב הזמ השענו ארסח

 פה ברה תירכ ירפיּםר

 : בל ןישודיקכ (ופיג) אבר ןמזב היה
 אסכ לדו ,הירבד אלולה יב הקשמ אברש
 ומקו  .עשוהו ברד . הוהב .וה"רל\. פרל
 נב םחנפ .ברלו " ירמ פלו = ,הימקמ
 רפקיא הימקמ ומק אלו ח"רד (אפרג דחל)
 בו

 ידיסח ןיתרת והנה אס תובותכבו
 בהרכב ::פחנפ בה ירש בר הל ;ירמאו
 ,יפפ רחאמ רמו יפס םידק רמ ארסח

 הב וסכ הפ יש א ברד הירב ירמ בר

 ,'וכו ידהב והילא יעתשמ יפס | םירקד

 .בקעי רב ירס 'ר
 ,: תלדכ"רדפ ,בכדתקח אמוחנת רכזנ

 ,חהגי"פ לאומש שררמו ,הרפ 'פ יתבר 'ספ
 ,ומשב רמא ןדוי 'ר

 ו אפ ברד הירב יהמ בר

 ,אבר רמא ,אצ א"בכ אבר ןמזוב היה

 וש .הירכ ירמ כר 'רמא ז"עו

 הבוטה נח הנ .םיחבוכו ,'וכו  תרמוא

 -- אבר ל"א -- אברד הימק ןנח בר
 ל"א -- כ"רד הירב ירמ בר ינתדמ אלא
 ,'וכו ייבא

 רכזנש אתתעמשר ארמ היה אוהו
 ק"ב ,:ל המטוס ,,ז הציבכ הכלהב דימת
 :דמ םש  (ארטוז רמ ףיקתמ ז"עו) : גב ,גכ
 25. ,בי .תורוככ .,(מצ

 הפ רב ,ירכ

 רב ירמ בר רמא וניצמ :וע תומביב
 ב"בו ,לאומש רמא אבקוע רמ רמא רמ
 יגילפ (ם"קדב אוה ןכ) רמ רב ירמ רמא ,צ
 ןיפחויה איצוה הזמו  ,לאומשו בר הב
 בר ימיב תמאבו ,לאומש ןמזב היהש
 רכחכ היהו רודה לודג רבכ היה אדסח
 אדסח בר רמא .אכ ןיבוריעב אדסה ברד
 של םיהכה יאמ רמ רב ירמ שירד
 ,חל ןיררהנס ןכו ,'וכו ץק יתיאר הלכת
 בסבר ומ ךמ רב ירמ שירד אדסה ר"א
 ,'וכו הב"קה השע הקרצ -- 'ה דקשיו

 תועטב הזה רמאמה אתיא ,חפ ןיטיגבו
 קיתעמהו רמ רב ירמ ל"צו רמירמ שרד
 ורבחתנ רמ ירמ תביתו רב תבית ריסחה
 ,רמירמ הזמ השענו דחיב

 :ז הליגמב הבר םע ותוא וניצמ ןכו
 ריב (םירופב) רמ רב ירמל ררש הבר
 ררש רדה -- אבשיקד אקסמ אלמ ייבא
 עמשמו) אלבגנוד אקסט אלמ והיא היל
 .(וישע היהש הזמ

 םש אוה םא רמ רב ומש ארקנ המל
 פ"קר לעב תעד ,אל וא ויבא לש ימצעה

 ןיבוריעב



 אירמ--אבקוע רמ רב ירמ

 ה"ר ןזב היה ירמש 'ק תוא ,אכ ןיבוריעב
 ידימלתש ןעיו אבא רב הימרי ברד הירב
 הזש פ"עא) םכר םש ריכזהל וצר אל ה"ר
 ,רמ רב םשב והוארק ןכל (ובר היה אל ה"ר
 םירממ 'הב םב"מרה איצוה הזמש רשפאו

 ובר וא = ויבא םש היה  ל"זו נ"ה .ו"פ
 (םירחא לש) םמש תא הנכמ םירחא םשכ

 לע המת ןקזה י"ר 'פותב :אל ןישודיקבו
 ,הז ןיד איצוה ןיאמ םב"מרה

 אבא 'ר היל חלש :ופ ןיטיג רפוסיו
 הינימ יעב רמ רב ירמל (י"אמ) אדבז רב

 יכהדא -- ןיטיגב א"רכ הכלה אנוה ברמ
 ,ה"רר הישפנ חנ

 לאשיש ול הלשש ,אכ ק"ב אוה ןכו
 ותערמ אלש וריבח רצחב ררה ה"רמ
 רב הברו  ,ה"רד הישפנ חנ יבהדא --
 יתשש ס"לבו ,ויבא םשב ול בישה :ה"ר
 בהכמב רמ רב ירממ לאשנ תולאשה
 ,ומוקמב א"כ ועבקנ ךאו דחא

 .אבקוע רמ רב ירמ
 לבא :גמ ןילוח אוה ןכ לאומש רמא

 רמ רמא רמ רב ירמ ל"צו ס"מ אוה
 אוה ןכו  ,,וע תומביב אוה ןכו  ,אבקוע
 םופדב טמשנו םינשיה םיסופדה לכב
 ןילוחה ס"קדב אבומדכ תועמב יתשנבנב
 .'תיתוא ו נה

 םהנפ ברד הירב ידמ שק
 ;ארסה פרד תוסצ

 אוהה זיק ק"בב ישא בר יימיב היה
 ברד ארמחא יוחא םו"כע והופנאד ארבנ
 אתא -- ח"רד הירב פ"רד ' הורב מ
 'ב היביתוא --- והנירטפ ישא ברד הימקל
 ב"בו ,'וכו ישא ברל (אבא יו ל'צו) והבא
 םתסרג היהש עמשמ ידירל ה"דות ,אמק
 ,ה"רד הינב סחנפ ברו ירמ בר זיק ק"בב
 ארסח ברלש ,ונלש אסרנג ןוכנ רתוי לבא
 ברו ירמ בר םשב םינב ינש תמאב היה
 : בל ןישודיקכ אבר ןמזב ויה לבא סחנפ
 ירמ בר םשב ןב ול היה םחנפ בר הזו
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 ,ישא בר ןמזב תמאב היה אוהו

 ךרע .לאומש : תכח חרב "רט בל
 .ריפיא רב ירמ בר

 .תליש רב לאומש תבד הרב ירמ בר
 ןייבאד הימשמ . רמאי + אפ .ם"ברפמ

 תליש רב תבית קחמנו הגוה רבכ לבא
 ,ם"קרב אתיל ןכו

 ה"ר .,יבט ירמה .הירב בפ , 25 כ
 בכ

 ,אצא ךרע .אתולג שיר ירמ אבא

 .ןוירמ
 ,ה"ה ב"פ תכופי ןוירמ :רבקחצי'ר
 מי .ןובורש :ןנירמ הכ הבר
 .ב"ה א"פ תורשעמ ןוירמ רב םוחנת 'ר

 וירוס ₪

 ירמאו לב"ירא ןוירמ ר"א טי .ןיבוריעב
 הבוטבו ובלה .יברב רןוידמ ודב הכר הל
 ינת הל ירטאו' לב ירא /ןוירמ .ריא ₪ בל
 סרג ם"קדבו  ,וב"יר םושמ "ירמ "לב הכח
 בירד הימשמ ,ןוודמ כה = "אנמ ןבה
 'רד הימשמ אתרמ ,גק םיחספ וניצמו

 לב"ירד הימשמ אנורמ סרג ס"קדבו ,עשוהי
 ,ןוירמ 'ר אוהש רשפאו

 .(ןיבר ו) ןיבא רב ןוירמ
 ןוירמ ורמא : אי ק"ומכ ישא בר ןמזב

 הירב אחא ברד היפב רמו ןיבלל :חירב
 ידדה ידהב אלמנ אוהה והל הוה אברד
 המ:יבר וכ :ם"בו הכו ישא בר/יהמא -

 אנתיכ יצפנ הוה יכ ןיברד הירב ןוירמ
 ותא .ישניא אקזמו אתקר אלוא הוה
 ,'ובו אניברד הימקל

 ייהמ

 ,ב"ה א"פ ןירדהנס היירמ רב אייח 'ר
 אי"פ  תומורת | היירמ "רכב "חו יה

 | ,א"ה
 ,םיתמ

 ,טדה"פ "רוה .  םירמי ךפ /"רשעולאי'ה
 .םורמ ןב לש ם"לבז

 אבא
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 ..זפ תובותכ םירמ אמא ןב לואש אבא

 .הגליב תב םירמ
 ארמגבו הכוס ףוס .אתפסותב שרופמ

 (םיאנומשחה ודמעש םדוק ןוי תוכלמ ימיבש) םש

 יכלממ דחא טוידרפל תאשנו הרמתשנש
 םירמ התאב לכיהל םינוי וסנכנשכו וי
 וקול ל"א .חבזמ לש וגג לע הל החפמו
 לש םהיסכנ תא התברחה התא סוקול
 ,ןתרצ תעשב םהל התדמעה אלו לארשי
 התעבמ םלועל הגליב תרמשמ ךכיפל
 ,המותס הנולחו העובק

 אוה ךא  היבא םש היה אל הגלבו
 תרמשמו שדקמב ויהש תורמשמ ר"כמ דחא
 ,רבדא ה"דב שרופמכ ו"טה התיה הגלב
 ,םתחפשממ התיה איהו

 .(ןוירוג ןב ןומידקנ לודגה רישעה תב) ם"רמ

 הל וקספש חמ-א"פ ר"כיאב אבומדכ
 לש הפוקל בהז ירניד תואמ 'ה םימכח
 וקספת ךכ םתוא הללקו םוי לכב םימשב
 צ"רב א"ר התיא האר כ"חאו ,םכיתונבל
 יפלמ תחתמ םירועש תטקלמ התיהש
 ;וס תובותכב אבומ השעמהו ,וכעב םיסוס
 םשב ךא המש תרכזה ילב אתיא םש ךא
 םש ימלשוריבו > ,ןוירוג ןב  ןומידקנ תב
 ןב ןועמש לש ותב םירמ | ורמא ה"פס
 אלש עודיכ ןומידקנ אוהו | ,'וכו ןוירוג
 ..ב תינעתב ימצעה ומש היה ןומידקנ

 הוכרה

 ,.אפ מ"ב רמירמ רב רמ אנוה
 ;"המ :תופחמ :רמירמ 'רב :הדוהי

 פירמ

 ,םיבר םיתועמ לפנ הזה ארומאה רבדב
 ארבז" רב אבא 'רו רמירמ איבמ ןיסחויב

 יתאצמ אל בתכ ד"הסבו ,ה"ר יידימלת
 המ ותעטה וניע ןיפחויהלו : ,ותא קדצהו
 היל חלש ,אב ק"בו :ופ ןיטיג ורמאש
 יעפ(המ רב .ירמל .אדבש רב | אבא 'ר
 חלשש ןיסחויה תפרג היהו ה"רמ הינימ
 ר"הס תא םג העטה הזכ תועטו ,רמירמל

 רמירמ --חנליב תב םירמ

 אצמש ןעי ןומדק רמירמ היהש רמול
 רמירמ שירד אדסה בר רמא ,חפ ןיטיג
 ירמ שרד ל"צש :חל ןירדהנסב ןייע אלו
 ,רמ רב

 רמו רמירמ ןיסחויב בתכש המ לבא
 ךאו הזב קדצ אנוה בר ידימלת ארמוז
 רמו רמירמ ל"צו וירבדב לפנ ןטק תועט
 לבא ,רמירמ לע יאקו ה"ר דימלת ארמוז
 או כר א בר ידימלת ה"ר הז :ןיא
 ךרעב ונראב רבכו ,ןורחאה אניבר יבא
 ה"ר םשב ארקנ היה ויבאש 'ב אניבר
 ונבו ,ישא ברד וריבח אניברד וסיג היהו
 א"פ ארקנו ןטק םותי ראשנ אניבר

 רמירמו ,יטוז אניבר םשב : ק תובותכב
 םירדנ וניצמש הזו ,אנוה בר ויבאמ לבק
 יבה" רמירמ יל רמא אניבר רמא :ם
 ,צ םשו ,ףסוי ברד הימשמ ךובא רמא
 ,יפפ ברד הימשמ ךובא רמא יכה ל"א
 הברה ןקז היה ןושארה אניבר לבא
 רמירמל אניבר ל"א : הע תומביכ רמירממ
 =- פ"רד הימשמ ארטוז רמ רמא יכה
 יעבד .אוה רמירמל ישובשל אניברו
 (ותלאש לע בישהל אוה דדוחמ םא עדיל י"שריפו)

 ,ודימלתל ברמ ךא וניצמ הז ןושלו

 רמאש : טי ןיטיגכ ימיר ברמ לבק ןכו
 ,הימשמ

 אנא. .ק םיחספ ארטוז רמל רמא ןכו
 ברד הירב םחנפ ברד היקריפל עלקיא
 ונממ שישק היה ארטוז רמ לבא ,ימא
 רטפנ אתידבמופב ךלמש ארטוז רמש
 םדוק םינש 'וט ונייה  תורטשל זכשת
 רמאש ,המ הכוס וניצמ ןכלו | ,רמירמ
 ,ארטוז רמד הימשמ רמירמ

 ןכלו :רומג :רבחכ | היה ישא בר םעו
 ישא ברל : ןנבר ל"א ,ל תוכרב ורמא
 ,ארטוז רמו רמירמכ רמ דיבעלו

 חלשת תנשב ארוסב ישא בר רטפנשבו
 רפסב שרופמכ רמירמ יאסכ לע בשי
 ןכו " ,נמשת תנש רע  ,ר"בארל הלבקה
 רוד ינש רמאמ םלשה ןיפחויב אבומ

 יעיבשה



 הסירט

 ךלמ רמירמש םלוע תורוד רפסמ יעיבשה
 שרופמ יכ ןב תמאהו ,ישא בר רחא
 הימק "אריפל,, עלקיא אניבר : זיק םיחספ
 הל קיספ רמירמ ,ח ןיבוריעבו  ,רמירמד
 ,ילזואב ארופל

 אתיירופיא ינה רמירמ שרד : גי הבוס ןבו
 ,והב ןיככסמ ארוסד

 וליפא רמא רמירמ :ומ םש ןכו
 ידבע ארוסב | ,רתומ יעיבש קפס ינימש
 ,רמירמכ

 עומשל וילא ואב רודה ימכח לכו
 רב :הדוהי :: המ תוכרבכ ויתוכלה .יסמפ
 אתפירמ אחא ברו ישא בר רב רמו רמירמ
 דח והב הוה אל ידדה ידהב אתפיר וכרכ
 יבתי .והל יכורבל וריבחמ גלפומ הוהד
 רמירמד הימקל ותא -- והל .יעבימ אקו
 הזו - הכו םתאצי - הכרב ידו "הל מא
 היה אוהו ישא בר הריטפ ירחא היה
 וילא ואב ןכלו ארוסב אתביתמ שירה
 .ןידה לואשל

 יאתאר אתריתי איהה זמ ןילוח ןכו
 אחא בר ביתי הוה ,רמירמד הימקל
 יאמ (חבטהל אחא בר) ל"א אבבא (אתפידמ)

 רדה ל"א הלהינ רשכא ל"א ךל רמא
 אמיא ליז (חבטהל רמירמ) ל"א ,הימק הלייע
 הזב גגש ד"הסבו) ,'וכו אבבא ביתיד ןאמל
 ,(רמירמל רמא אחא ברש בשחו

 קהבומה ודימלת היה ןורחאה אניברו
 אהל רמאקו רמירמ ביתי !אפ תבשכ
 יכה ל"א -- אניבר | היביתיא אתעמש
 .אתשה

 אהל רמאקו רמירמ ביתי :ופ םשו
 -- תרמאק הנתינ .אניבר ל"א אתעמש
 ,אנימאק היואר ל"א

 רמ- ,רמירמל אניבר ל"א ,טכק םשו
 ינתמ ישא ברו אלוקל ינתמ | ארטוז
 רמכ אתכלה ל"א ןאמכ אתכלה ארמוחל
 בר תריטפ ירחא "לב היה הזו  ,ארטוז
 .ישא

 עלקיא אנא אניבר רמא : זיק םיחספ ןכו
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 אחילש הימק תיחנו רמירמד הימק ארוסל
 ,'ובו ארובצד

 הציב ןכו
 ,רמירמל

 אהל רמאקו רמירמ ביתי : בע מ"בו
 -- "ראד אה אלא אניבר ל"א אתעמש
 ,אתשה יכה ל"א

 ל"א! אחבש  יבגמ ירמירמ הק שו
 ,אישק אל -- אינתהו רמירמל אניבר

 אניבר רמא ,בלק ןילוח ,: טי ןיטיג ןבו
 ,רמירמ יל רמא

 ,רמירמל אניבר השקה אנ תורוכבו
 .ןיא ל"א -- שירד ייוביר יברו

 ויבאמ לבקש המ אניברל רסמ רמירמו
 ונאבה רשאכ ותודליב תמש אנוה בר
 ,ליעל

 םינש וינפל בשיש ןואור ונא הז לכמו
 רשפא יאו ,קהבומה ודימלת היהו הברה
 ,ישא ברד וריבח אניבר אוהש תועטל
 בר םדוק .דוע. רטפנ הז (אנובר | וכ ןעי
 ראובמכו רמירממ הברה שישק היהו ישא
 ,ליעל

 .תורורב תויארב ונראבש ירחא הנהו
 ונא ןיכירצ ארוסב שירה היה רמירמש
 ג"ה גישרר * תרגאב  בותּכש המ | לאבל
 בר ךלמ ישא בר תריטפ ירהאש ד"פ
 תואחסונה לכב אוה ןכ גמשת תמו רמיו
 אלו רסחב הקלנ םש ןיפחויב ספדנה תרגאב ץוח)

 איצוה הזמו ,(רמורמ אלו רמיי בר אל רכזנ

 ירחא לדג 448, הצ ,(בחב שלב (םכתה
 תא ארוס תבישי הרחב ישא אנבר תומ
 דע ךלמו (ומירמ םגו) רמיי רמ וא רמימא
 יא ןויצב 366 דצ םש ןכו ,במשת תנש

 תועט העטו ,רמימא אוה רמיי רמש רמאי
 םינוש םיארומא השלש בברעש לודג
 יושפא יא רמימא יּכ ,דחאל ןתוא ןאשעו
 רטומא וכ .. רמירט..וא - .רמלי בה תווחפ
 ישא בר םדוק רטפנו ישא ברד ובר היה
 .,חס מ"ב שרופמכ

 הירב רמימא אוהש רמול רשפא יאו

 רמד

 השקה  :.ד. תועובש ב
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 ד"הפעב תערב .ארסח בר ]ב אקוני רמד
 ג"שרד תרגאב שרופמ יכ ,רמימא ךרע
 ונייה אפשת גרהנ הז רמימאש ר"פ ג"ח

 ,ישא בר רחא הנש 'גע

 בר אוה רמירמש רמול רשפא יא ןכו
 שרופמ יכ (ללב אצמנ אל רמוי רמ יב) רמיי

 דע יפמ דע רשכא רמיי בר : המק תבש
 ארש רמי /?רמירמ /הטלע - ירק  :רוכבל
 אמיתיאו רמירמ ל"א ,ק םיחטפ ןכו ,ארכוב
 ,ארטוז רמל רמיי בר

 רמימא תויהל רשפא יא רמיי בר ןכו
 אתודהס עדי רמיי בר : ל תועובש שרופמ יכ
 ק"בו ,"רמימאד,, הימקל אתא ארטוז רמל
 םירמושב הכישמ ונקה רמימא יעב ,טע
 ,ש"ה רמוי בר רמא ,אל וא

 תרגאבו | ,ונראבש ומכ תמאה ךא
 ,רמיי בר תחת ל"צ קפס םוש ילב ג"שרד
 רמירמש תומוקמ המכב שרופמכו ,רמירמ
 וניצמ אל רמוי בר לעו ארוסב שיר היה
 ,ארוסב היהש םוקמ םושב

 תא הרותב לודנ ןב וירחא הינהו
 ושא בר רךב..רמל . רבח היהש .. הדוהו
 רב, הרוהיללבא . :.המ. תוכרב ..שרופסב
 ןומדק אוה .:.בג  תובוהב  רכזנה רמירמ
 .וכרעב ראובמב

 ,תנבה ירב רפיהפ

 אתיינדוכ רגואש ,זצ מ"בכ אבר ןמזב
 והיידהב הנועפ ייולדל קפנ יאזוח יב
 ,אברד הימקל ותא תימו הב ועשפ

 ,אנירמ רב ךרע ,אנירמ

 .(אתוירכד אנת) ,םונירמ "דר

 רמוא םונירמ 'ר אינת ,ס תובוהכ רבכזנ

 אונת ול יהרנבו ,תבשב בלחויקנוי 'חנוג
 אתפסותבו ,'וכו הדיל ןיא רמוא סונירמ 'ד
 םימשגה תומיב העקבל סנכנ ז"פ תורהט
 'ר ינפל ורמא | ,תינולפ הדשב האמומו
 'ר שריפ | ,דיחי לש אוה ירה רזעילא
 ,ע"פב םש הל שיש לכ ומשמ םונירמ
 ייפו ,ונ ב"ב הרצקב אבומ אתפסותהו

 ןמזב היהש |

 ,ויבא םע םש |

 אתחהכ  אגננה הב רפירמ

 'ר לש ומשמ סונירמ 'ר שריפ םב"שרה
 ודימלת היהש ד"הסב איצוה הזמו ,ןנחוי
 אתפסות אוה תמאב לבא ,ןנחוי 'רד
 ,אנת היהו

 ב"ה ו"פ תועובש ימלשוריב שרופמו
 םונירמ 'ר םש  ורמאד יבר

 אמח 'ר ןיניידה ינפב היתלכל ברע היה
 ולאשו -- ארפק רבו איעשוה 'רד הובא
 .יברל לאש ח"רו ,הבר ח"'רל

 מ"בב יאהבש םשב ןב ול היהש וניצמו
 'רד הירב יאתבשד אה יכ ורמא זי

 אתלמד אלטציא היתלכל הל .בתכ םונירמ
 .'וכו אייח 'רד הימקל אתא --

 וכ ו עשוה ."רד הירב םונירמ 'ר

 קלוח ו"ה ר'פ ןיטיג .ימלשוריב רכזנ
 אנוטחי ירוטדאצ"פ ר"בו

 ,יארוהנ אבא םשב והייורת סונירמ 'רו

 תויחמ ירי!םשו בידד"פ ר"שהש \ רכזנו

 ,איעשוה 'רב (פונירמ ל"צו)
 ר"כיא סונירמ 'רב רזעלא 'ר  וניצמו

 ,ב"פס
 בברע+ םיברע| "ג ונממ השע ד"הסבו

 ךא ןניא תמאבו  ,דחי ארומאהו אנתה
 ,םינש

 ,אתרמ

 ,: אכק תבש אתרמ רב אבא
 ,: גל םיחספ אתרמ רב קחצי 'ר
 תוכרב לאומש 'ר וא אתרמ רב לאומש

 ,: גיק םיחספ | ,: הכ

 אתרמ
 'רד הימשמ אתרמ ,גק םיחספ וניצמ

 םע םש רכזנ אוהו ,ק"הינ רמא עשוהי
 אוה ימ עדונ אלו ,אנברד הירב רמו יול
 ןוכנ רתויו ,עשוהי 'ר אוה ימו אתרמ

 הימשמ אנורמ ,'ז תוא םש ם"קד תסרג
 אתרמל שבתשנ אנורמ תביתמו ,לב"ירד
 ,ו"ית הזמ השענו ן"ונהו ו"יוה ורבחתנש
 לב"יר םשב רמאש | ןוירמ תמאב אוהו
 מי ן בוריע

 אהרמ



 אישרשמ בר--אייח 7'ר יחא אתרפ

 ,אייח 'ריתא אתהפ

 (בו יבא) וביא ,ורמא ,ה ןירדהנסב
 אייח 'רו אתרמו אלישו (הבר יבא) אנחו
 וא) אלס רב אחא רב אבא ינב והלוכ
 ,ווה ירפכמ (אלסרכ

 יכ .אנח רב .הברד וה תלבדי במ בו

 ינבו אתרמד יפיכ ינה הרמא הבכש אק
 םב''שרה 'יפו 'וכו ברד הימקל אתא אתרב
 שריפ ג"ר לבא ,אייח רד ויחא אוהש
 ,השא םש אוהש

 .םותייב תב אתרמ

 ימלשוריכ הלודג הרישע התיה איה
 םיתאס םימכח הל וקספש ה"פס תובותכ
 הללקו הקינמ זא | התיהו םוי לכב ןיי
 ,םכיתונבל ונתת ךכ םתוא

 החישל התיהש דע כ"כ הלדג התורישעו
 ברל .ייבא ל"א ,דק .תובותככ | לכה מפ
 'הב דע .םותייב תב .אתרמו = הפה

 ,? ןינש
 ןנחוי ןב ךלמה יאני ןמזב התיה איהו

 אישנ וא היה תטש ןב ןועמשו ,ג"הב
 הסראתנ הנמלא התיהשכו | ,ןירדהנסה |

 יבקרת ךלמה יאניל הנתנו ,אלמג ןב עשוהיל
 כ"חאו ג"הכל ג"ב עשוהיל םיקהו ירנירד
 ,.אס תומביו ,חי אמוי שרופמכ ול תאשנ
 ראובמכ בוטל רוכז ג"ב עשוהי .הוו
 ,וכרעב

 חכ לעב (ג"ב עשוהימ) ןב היה הלו
 אתרמ לש הנב ורמא :בנ הכוסכ לודנ
 רוש לש תוכירי 'ב לטונ היה םותייב תב
 בקע ךלהמו ףסכ ףלאב חוקלש  לודגה
 שיו = ,רכו לדני מ

 םותייב תב (םירמ וא) אתחמ

 התיה איהו הלודג הרישע כ"ג התיהש
 רשאב ןברוחה ינפל םילשוריב רוצמה תעשב
 םותייב תב אתרמ | ,ונ ןיטיג הילע רפוסי
 (רוצמה תעשבו) יאוה םילשוריד .אתריתע

 אצמ אלו םחל תונקל הרבע החלש
 הלגר הקדבנו לכוא אצמל המצעב התציו
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 האצמש ירמאד אכיאו המהב לש שרפב
 התמ םדוקו ,אפינתיאו קודצ 'רד תורגורג
 ץוחל הכילשהו הבהזו הפסכ לכ החקל
 ךב הכרה :הילע ארק י:[ב"יר\>= חתמה
 השעמה אבומ זמדא"פ ר"כיאבו ,הגונעהו

 ,ש"ע הברה םישובישב

 ,ןהכה ארצע רב השמ
 היתלכד ברע היהש רפוסי : רעק ב"בב

 אקיחדו הוה ןנברמ אברוצ הירב אנוה ברו
 תא שרגיש --- ייבא .רמא ,אתלמ היל
 ,(ברע היהש) ויבאמ התבותכ יבגתו ותשא

 .'וכו אוה ןהכד אתלמ יאלנא ףוסל

 .(טיחג"פ 'א ה"ד ,לבבורז ןב םלושמ) ,םלושמ

 ןנחוי 'ר ויחאו םלושמה ןב יסוי 'ר
 םרג יאמד אתפסותבו | ,,בס ןימיג (אנת)
 יןהנ 'ר :ןנחוי ר תחת

 .ירגנ רב ןישמ 'ר
 ירו וביא ירו .ןדוי "ד ,ררכפיב ו יב

 ןיפרוג שיו .,ןנתוי "ר םשביירדנ רב יישמ
 ,ידני רב

 ,אישרשמ בר
 .אברל ביתוא ,אברד לודגה ודימלת היה

 .אברל לאש ,:ט םיחבו ,: דנק תבשכ
 ומ ןיבוריעכ אברל השקה | ,,צ ןימינכ
 ,ואלק ב"בי: גי המוט - ,,הכ ישי "פס
 וה ק"ב ,: ול תומביכ אברד הימשמ רמא
 .:זנק : אנק :המק :טצ ב"ב

 ןישודיקב קהבומה ובר היה ייבא ןכו
 .בר ביתיו -- ארמח ביכר הוה ייבאש ,גל
 ל"א הימקמ ומק אלו ןנברו אישרשמ
 ירשפא לבא + אנא קהבומ בר ואלו ייבא
 .היה ייבאש ןעי ךא ובר היה אלש רמול
 יל"א ןכל אתירבמופב אתביתמ שירה
 ואלו רמא אל לבא ,אנא קהבומ בר ואלו
 ,אנא םכבר

 ,:דנק תבשכ אפפ בר ויה וירבח
 ,ינשמ פ"רו אברל ביתואש ,ומ ןיבוריע
 ירבד לע אישרשמ בר | רמא ,בי ק"ומו
 ,'וכו אתמ אכיל יכו פ"ר

 ונבו



 ו-2

 ;חמ /ןובוריעב 'פ"ר  ינפל השל -רגבו
 5"רד יהיטקל:"תלייע יב 'הירבל\ ל"אש
 פ"רד הימקל הירב אתא יכ  ,הינימ יעב
 .ןנינת הוה אל יאה ילוכ ןניקייד יא ל"א

 היה .יאליע ברד  הירב ףסוי בר ןכו
 אבלרע בלע. לאש  ,הב.,הכוסכ. ול רבחב
 ,ךירצ

 אפר יטפל הסל . .םריגש ,אניבר ..ןבה
 2 רק, תומבוב

 לב יי ג חבש ,הכלהב .רכונו
 ןירדהנפ ,,םס אמוי | ,,ומ ,ז ןיבוריע ,+ הלק
 ,; וק

 ו ןצ ברבפכ ןימהי היחיאנהפכ"י ברו

 םלוכו ח"ת םינב השלש וירחא חינהו
 מ ריזנכ קחצי בר ,ישא בר ינפל ובשי
 מ .תיטבח אבה = ןילוחכ  אמח בר
 ברל עייפמה היה ומצעב אוהש רשפאו

 איטחמ אתמב הלודגה ותבישי דסיל ישא
 םירקיה- ויהבד .,בי .תוירוהב :וניצמ הזו
 ירמגימו לעימ ותיעב יכ  וינבל .רמאש
 ותיבתי יכו -- אתינתמ ופרג ובייבר ימק
 ,אימד ארהנ לע וסרגו ,הימופל וזח הימק
 ובית אלו "איפחמ אתמר,, ילקליקא וביתו
 אירפ אנדלג בט ,אתידבמופר ינדפא
 ימרד אחתוכמ | ,לכימל .איסחמ אתמד
 ןקז רבכ היה ומצעב אוהש ןעי הזו ,יפיכ
 ישא :םח. םעי קלח ,חקיל .לוכי היה אלו
 םיקמ .:,םהילע  בפיחו / הינבל  הוצ ;ןבל
 : ,חשרחה אתביתמה

 רשפנשב :הכ ק"ומ הרכזנ ותריטפו
 ] | ,(םיצוק) יציש ילקיד ןועט אישרשמ בר

 ,אחא ברד הירב אישרשמ בר
 ברה ,..הירב רב, ,אישרשמ ₪ רח ,ההש

 ,אהא.

 תהא ברד הירב הפי ישרשמ בר

 .םה רב

 פחי אניבר = תקולחמ  יע " ןיררהנסב
 אישרשמ בר רמא ,[רטופ] בר רב אחא
 ,'וכו רטופד אבאר הובאד מ"מ

 תירחיהירּב אישרשמ בר ארד תירב אישרעמ בר

 רמא  ןתנ רב אדא בר ,טמ  ןילוחבו
 אוה ןכו בר רב אחא בר ס"קד תסרגו) ןנילת

 ארטוז ךמ |,(אחא בר אתיא י"שרב ןכו ,ן"רב

 הר לא: ןןנילת אל רמא ירמ ברד הירב
 ,ארבתסמ אבאד הובאד היתווכ אישרשמ

 אישרשמ בר ל"א וניצמ | ,זפ ןילוחבו
 אישרשמ בר ל"צו ,אניברל אחא ברד הירב
 אוה הז אניבר יכ ,אחא ברד הירב רב
 םותי ראשנש ה"ר רב ןורחאה אניבר
 הימיאל אניבר ל"אש םש ורמארכו ויבאמ
 השקה אניבר הזלו לוכיא אנאו יל עלבא
 ג"ה ר"הוד תעד אוה ןכו ,אישרשמ בר
 :הירב רב "ל"צש "רב

 רכזנה אוה אישרשמ בר הוש רשפאו
 א"פשת תנשבש ד"פ ג'ח ג"שרד תרגאב
 רב רמימא אנבר ורסתא תבטב תבשב
 שיר .ארטוז רמ רב | אנוהו אקוני רמ
 ח"יב וגרהנו דוקפ רב אישרשמו אתולג
 םשב רכזנ ד"בארהל הלבקה רפסבו ,וב
 | ,אישרשמ בר

 .ידיא ברד הירב אישרשמ בר
 ז"עבו ,ייבא ירבד רחא :ל ןיטיג רכזנ

 ולר ורבה" ץרתמ 'םי

 ,ימא ('רה ל"צ) ברד הירב אישרשמ בר
 ארבסא יסא 'רל רמא ,ם ןישוריקב

 ךופיהל ל"צש רשפאו ,ןנחוי 'רד אמעט ךל
 יסא 'ר יכ ,ךל ארכסא ל"א יסא 'רש
 כה והוש..הארגו :>,ימא  'רד :וריבח היה

 יה. .רמאש 'ח"ה ר"פ .ה"ר \ רכזנ אישרשמ

 ,יריא 'ר םשב אישרשמ

 היהש ןונכ ץרתמש : הפ ב"ב רכזנ ןכו
 הזה .רמאמה לבא ,תותלק .רכומ הלעב
 ברד הירב אישרשמ בר םשו ,חע ןיטיגב
 ,ימיד

 ו 2 ברד.הירב אישרשמ בר

 ..הע ןיטינ

 ןתייה.ברד הירב אישרשמ בר

 0 ב0 ירכד רחא .בפ "ב .רכונ

 ילואו
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 אחא תביתמו אחא ברד הירב ל"צ ילואו
 ,אייח השענ

 ,יאקליח רב אישרשמ בר
 היחיב הוה אנהב בר ןק תו

 אמתי יאקליח רב אישרשמ ברד ארכש
 ,'וכו

 ,ןתג ברד הירב אישרשמ בר

 רמא יכה אניברל רמא ,ומק םיחספב
 ,ארמגר הימשמ (ארומא) ללה

 .דוקפ רב אישרשמ

 בהה הירב . .רב ..אישרשמ, 23/7
 .בר .רב אחא

 ,בר רב אישרשמ בר

 ה"ר ןמזב היהש ןיפחויה: 'איכמ כ
 ,ןיספ: .ןישוע. 'פמ 'עשוהי םםר"אהירב

 םע קרצה לבא ,וניצמ אלש .בתכ ר"הסבו
 והל רמא  ,דכ / ןיבוריעב | וכ ןיסחויה
 ברד הירב ברד (הובא) אבא בר (ןנברל)

 דואמ הנוכנ ם"קד תסרגו : ,אישרשמ
 הירב אישרשמ ברד הובא ,בםר םרוגש
 אצמנו ,הובא :תבית וקחמ םנחבו ,ברד
 םיחספכ הז ןושל םימעפ המב ס"שב
 ברד היהב  ה"הד הובא" ןתנינ הס יחס
 ןיסחויהלו ,: הכ תיתירכ ,: ה הגינח ןכו ,ןתנ
 ,אבר םשב רמא אוהו ,תאוה אסרגה היה
 כ"א ,'וכו ןייזחד אוהו רמימא רמא וילעו
 היהש י"רד הירב  ה"ר -ןמזב "תמאבל ומ
 ,אבר רימלת פ"נ

 .(םת) אבר רב אישרשמ בר

 רמאו ומע אבר ראפתה .נ ןילוחב
 רפסבו .. ,ןנחוי .'רב . תופרמב | ירכ | םורש

 אוהו ,גל ןישוריק ןייצמ לארשי רצוא
 .תועט

 ,איינפותמ אישרשמ בר

 ונדמלי יפפ ברל חלש :אכ תומבי רכזנ
 ,'וּכְו .והגופר

 .(אדחל"פ הימרי ,ןתמ ןב היטפש) ןותמ 'ר

 | 41 תוכרב (אנת) ןותמ 'רב יאתסוד 'ר

 ,: ל אמוי ןותמ 'רב יאטסוי 'ר

 ןותמ 'ר
 ןכו ,. לב יחא ,ןותמ- הש רצ קב הבז

 "קרב .אגה  ןבה, .(,בל ..הבוסב ו לה
 ןותמ 'ר יעב ז"ה :ג"פ ק"ומ ימלשוריבו

 ,ןותמ .ןותמ ל"א ,ןנחוי 'ר ימוק
 ,כ תוכרב וניצמ אלה השקה ר"הסבו

 םוש ןיא לבא ,םו"כעד השא םש ןותמד
 ,חל הימריב אצמנ ןהמ םש יכ אישוק
 הז םשב ותבל םג ארק ירכנ הזיא םאו
 ? ארקל ונל רופא ןכל

 ,איתמ

 זמר סחנפ וקלי איתמ ןב יסא 'ר
 ,ועשת

 ,ה"מ ב"פ תוידע איתמ ןב עשוהי 'ר

 ,א"מ ז"פ מ"ב איתמ ןב ןנחוי 'ר

 .(ןיתינתמד אנת) ,שרח ןב איתמ 4

 אנתה ירבדב הלפנ הלודג איבוברע
 לדתשנ ונחנאו ,תונוש תואסרגו הזה לודגה
 .תיתימאה אסרגה ראבל

 ןב איתמ 'ר לאש ,ופ אמויב הנה
 'ימורבע הירוע .ןב 'רזעלא 'ר תא שדח
 לאעמשי 'ר היהש הרפכ יקולח 'ר תעמש
 ,שרוד

 ןירדהנסו ז"ה ח"פ אמוי ימלשוריבו
 "הבישיב , עב"אר תא חב"מר לאש י"פר
 .'וכו הרפכ יקולח 'ד תעמש

 רואמה תרונמבו ו"ה א"פ תועובשבו
 חב"מר לאש אמוימ קיתעה 'א רנ תמיתח
 "הבישיב, תבית אל יסרג אלו עב"אר תא
 מומי ל

 'ד ינפמ ,אשת אל 'פ ורתי אתלכמבו
 רועלא 'ר .לצא חב"מר ךלה ולא םירבד
 תעמש יבר ל"א ,אידולל הירזע ןב (רפקה)
 ,'וכו

 'ד לע אתיא הדטכ"פ ןתנ 'רד תובאבו
 לאעמשי 'ר לצא חב"מר ךלה הרפכ יקולח
 ,'וכו איקדולל רפקה רזעלא ןב

 אסרגהש ררבל לכונ תואסרגה ולא לכמו

 הנוכנה
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 ףסותנו ,תועובש ימלשוריב איה הנוכנה
 ,םש ןירדהנפו אמויב "הבישיב, תבית
 ןכו ,הבישי ול היה חב"מרש ועדיש ןעי
 תרונמב קיתעה םשמש אמוי ילבנב
 ןעי ךאו "ימורב, בותכ היה אל רואמה
 תא לאשש םג ובשח ימורב היהש ועריש
 היהשכ תמאה לבא ,ימורב היהשכ עב"אר
 יכ םש חב"מר היה אל זא ימורב עב"אר
 ,ראבנ .רשאכו ,יב"שרד וריבח היה

 אמוי עמשמדכ רזעילא 'ר ויה ויתובר
 'רש רחאמ יכו יב"שרל רמאש :גנ
 הינשו הנושאר םעפ ונרמלמ רזעילא
 :הלנ לבבל .ןורא

 .ליעל אבומדכ עב"ארו
 'ר םושמ רמאש םירג 'פמב וניצמ ןכו

 .לאעמשי
 תוריזגה וליחתהשכ רמול רואמ בורקו

 רמאנ "ןםזה | ותוא \ לע רתוב | ןברוחד
 אריתב ןב י"רב השעמ גנ-האר ירפסב
 א"ב איננחו (ןיבוצנב ב"חא כ"ג היהש ינשה)
 ווהש  ןתעש ירו ח"ב איתמ רו עשוהי 'ר
 תא ורכזו םיטלפל וקיגהו ל"וח ןיכלוה
 ול ךלה כ"חא ךא ,ןמיקמל ורזחו -- י"א
 שרח .ןב אותמ ירו ,,לבבל "ראב איננה
 'ר תא אצמ םשו לאעמשי 'רל ול ךלה
 נ"רד תובא שיר וניצמ ןכלו  ,הישאי
 וקסעש ח"ב איתמ 'רו הישאי 'רב השעמ

 ,יבר ,ל"א א"דל הישאי 'ר שריפ ,הרותב
 " ת"ב איתמ 'ר ךלה זאו | .(רמ ומב אוהו)
 שרופמכו הלודגה ותבישי םש רפיו ימורל
 ,ימורל ח"ב איתמ 'ר רחא :בל ןיררהנס
 תובישי ןיב ותבישי תא םש בשחש ןעיו
 תוהגהב הזמ איצוה  ,םנמזב םלוע ילודג
 ו"פמ ו! ןירפהנמ . 'ה . םב "מרבה תוינוטיומ
 ,ונממ לודג ד"ב היה אל וימיבש

 אשוא ימכח תינש וצבקתהשכ כ"חאו
 הליעמב רפוסי הרעמה ןמ אצי יב"שרו
 יסוי 'רב א"רו יב"שר תא | וחלשש ,זו
 איתמ 'רש וניצמ תוריזגה לטבל ימורל
 ולאששכו | ,ימורב יב"שרל לאש ח"ב

 שרח ןב איתמ 'ר

 ןב ול .םיכח שרח ןב ט"רל וידימלת
 א"רמ תאז עמשש םהל בישה ! יאחוי
 תא לאשש :גנ אמוי ורמא ןכו ,יסוי 'רב
 ונדמלמ א"רש רחאמ יכו ימורב י"בשר
 ,רמוא התא המ ---

 יב"שר םע םש היהש י"רב רזעלא 'רו
 אמויכ ומשב רמאש המ הכלה ונממ לבק
 התוא ןיליכאמ החירהש הרבוע :דפ
 וכשנש ימו ,השפנ בושתש דע (בה"ווב)
 ,ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ הטוש בלכ
 ,תבשב םס ול ןיליטמ ויפב ששוחהו

 דעוה תיבמ דואמ קוחר היהש ןעיו
 תוכלה ונממ ונל רייתשנ אל ןכל י"אד
 ח"פ אמויב ךא רכזנ יכ הנשמב תובורמ
 .תבש החוד תושפנ קפסש ןידה ו"מ

 יוה רקיה ורמאמ ומ"מ ד"פ תובאבו
 תויראל .בנז יוהו םדא לכ םולשב םידקמ
 היהש ןעי הזו | ,םילעושל שאר יהת לאו
 שאר יוה םיאמורהל חנומ דוסיל ימורב
 ימלשוריכ תויראל בנז יהת אלו םילעושל
 תמאהש אוה רמא ןכל ,ח"ה ר"פ ןירדהנס
 | .ןכ .וניא

 הברה רכזנ אתיירבב ארמגב לבא
 רמא םירבד השלש ,דפ אמויכ םימעפ
 םושמ עמשש המ יסוי 'רב לאעמשי 'ר
 תבשב יכנורפל םד ןיזיקמ שרח ןב מ"ר
 'ר םושמ הירזע ןב א"רא-- ג"ה י"שרב םשו)

 ,(ארמגבב ל"צו ם"ט אוהו שרח ןב איתמ

 ןנעב הלע השמ ןינעל :רד אמויבו
 אבומ הזה רמאמהו ,ןתנ 'ר רחא רכזנ
 יבר ןתנ 'רל םש ארקו נ"רד תובא שירב
 .(רמ ומב אוהו)

 ,ע"רו א"ר לע קלוח .אס תומביבו
 ומשמ ורמא מ"ה א"פ הליגמ ימלשוריבו
 ,מ"ללה ך"פצנמ

 לע ונממ השרד ה"פ אב אתלכמבו
 .ךילע רובעאו קוספה

 תקח 'פל הפסוהב (ועבוב) אמוחנתבו
 ,הרצקב איבנו ,ארונ השעמ ונממ אבומ
 רישע היהש ח"ב איתמ 'רב היה השעמ

 ש"יו
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 ריאמ 'רכ הרותב קסע וימי לכו ש"וו
 ילע הדעצ תונב 'פ תישארב טוקליבו) -- ובר

 וימימו  ,(ןובנ אוהו ובר מ"רב תבית אתיל רוש

 המדנו ןמשה וילא אב א"אב לכתסה אל
 -- וירוחאל וינפ ךפה -- הפי השאכ ול
 ואיטחהל ןידדצ לכל תכפהמש הארש ןויכ
 ארק רה"צי וב טולשי אמש ארייתהו
 םירומסמו שא ול איבהו וירימלתמ רחא
 -- ויניעב םתוא ץענו שאב םריעבהו
 אלו ותואפרל לאפרל הב"קה חלש ב"חאו
 ר"הצי וב טולשי אלש חטבוהש דע- הצר
 ,וייח ימי לכ

 ,הארתבד ןמ איתמ
 היהחש םש עמשמו א"פר הלרע רכזנ

 .הנוי 'רד וריבח ים מוש

 .לאומש ןב הית
 היתתמ םשב הנשמב ה"פר םי 0 רכזנ

 ויהש םידיקפה 'וטמ דחא היה אוהו ש"ב
 תוסייפה לע הנוממ היה אוהו ,שדקמב
 ,(ש"ב היית פרוג אברעמ ינבד אתינתמבו)

 לאומש ןב איתמ ב"מ ג"פ דימתבו
 םש עמשמו ,חרזמה לכ ינפ ריאה רמוא
 רפסת הנשמהש שוריפה וא ,ק"תא גילפש
 .רמוא היה ש"ב איתמ ךיא

 דימתבו ,איתתמ םשו ג"פר אמוובו
 ינבד אתינתמבו ,היתמ םשו ב"מ ג"פ

 לכה אוהש הארנ הזמו ,הייתמ אברעמ
 .תיבה ןמזב היהש רחא םכח לש םש

 םתמ וחלש

 ,רזעלא 'ר אוהש ורמא :זי ןירדהנסב
 ,: חנק + וכק ב"ב ,,כ ןיטיג ןושלה וניצמו
 תומוקמ שי לבא ,,גמ תוחנמ ,,בצ ןילוח
 םתמ וחלש :דעק ב"בכ א"ר הז ןיאש
 ה"רכ אתכלה היתמשב תמו והותמש
 אתכלה .זפ םיחבזבו ,עשוהָי ברד הירב
 אמתסמ אוה ןושלהש רשפא ךא ,ףסוי ברכ
 י"רד -:הירב ה"ר  ןמזבש = .עויב חמו

 .י"אב תובישי דוע ויה אל רבכ

 ,הנתמ-.אגתמ

 ,:גכ .תוכרב הגהמ רב אדא בח

 יי ם "תבש הנתמ רב יובדחא בד

 ..גס תוכרב הנתמ רב ימא ה

 ,: ם הדנ אנתמ ברילב אית בה

 ,,טי ה"ר אנתמ רב יבוט"בר

 .;אכ תבש 'הנתמ ירבייהבר

 .הנתמ

 איבמ ןיסחויב םולש ש"ר תוהגהב
 ןואג םיסנ רמל םירתס תליגמב הארש
 ותמ ןלוכו ,םינב הרשע ןנחוי 'רל ויהש
 הנתמ, בל .,,םפב,החא ךב ךל ."ראשמ
 היהו לאומש ינפל רומלל לבבל וחלשו
 ברי םתמ אוק | "ילראו  ,הדוהי ברל 'רבח
 ,הנתמ

 א תב כ -ותמ בר

 לאומשד קהבומ דימלת היה אוה
 אדבוע הוה ידידב רמאש :ו ןיבוריעכ
 ,לאומש רמד הימקל יאתאו

 תוכרבכ לאומש רמא הנתמ בר ןכו
 ו במ .תופותבי גב הכונחי קן ךיבולוע ל
 א"פ תוכדב הפיהרר "מ ל ל הולמב
 ה"ה

 ל"אש רע -רבר .יגיעפ כ"כ לולב הזהה
 דע ךיערכא בותית אל :ג תוכמ לאומש
 ,חמ ןילוחבו ,אתעמש אהל יל תשרפמ
 -- לאומשמ אנח רב הבר הינימ אעב
 אלא ןכ רמוא ינא ףא ל"א ,הרשב ל"א
 בר רמאד רבדב | ןיודנזמ םידימלתהש
 ,'וכו אנתמ

 הנתמ בר וניצמדכ ברמ הברה לבק ןכו
 ,דכ (ס"קד תפוגל) ,אכ תבשכ בר רמא

 מב הנקב וי פסו ממ ותובותפ הפ

 ;היה א"פ' תוכמ | ,\"ה''ב"פ הסיב ל
 יולו לאומשד הובא םשב רמא ןכו

 ,ב"ה א"פ .תוכמ ו וכ ק"מ( 'חק תבשפ
 ,אבקוע רמ םע םש קלוחו

 שרופמכ לודגה וריבח היה הדוהי ברו
 אה נ"רל הדוהי בר ל"אש :ע ןישודיק
 הנתמ בר ,יתווכ יאקד הנתמ בר אביא

 אל
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 אמוי אוהה ,ינש 'גי אעדרהנל הייזח אל
 רמא יאמ רמ ריכד (הווהי בר) ל"א אתא
 ארחו אדוגא אערכ ארה יאק יכ לאומש
 לאומש רמא יכה ל"א ארבמב היערכ
 הכו

 0 ,םיבכ בה .ומברב יקל
 ה"רש לאומשו בר תריטפ ירחא הנהו

 זא ,אתידבמופב הדוהי ברו ארוסב ךלמ
 םש ץיברהו אינופופל הנתמ בר ךלה
 :צ ב"בב אתידבמופל הכומפ ריע איהו) ,הרות

 אתידבמופל יזיפק 'ג תב הדמ ןקת לאומש רב פ"ר

 וניצמדכו ,(הולבקו יאנופופל החלש ,הולבק אלו
 שולת אל השא אינופופב הנתמ בר שרד
 רחמל (קה"שלב שרדו) ונלש םימב אלא
 ,רכו שייופ ותייא

 הנתמ ברל ולאש יאנופפ : םלק ןילוחבו
 השמ -- והמ םדא לש ושארב ןק אצמ
 הרותה ןמ ןמה -- יבדרמ -- רתסא --
 | כו נב

 ןתליאש לע וגעליו וקחשי ל"זח ירבד םיזובה)
 ,והמ םדא לש ושארב ןק אצמ הגנתמ ברל ולאשש
 תמא רבדל עודי רבכ לבא ? הזב רבד רשפא ךיא
 אידניא תנידמבש םיעפונה ירפפב אכומש המ

 םתנומאב םיקובדה םידוה םישנא םויה םג ןואצמי
 ןהיתונוע קרמל ידכ םילודג םירוסי םהילע םילבקמו
 םש ןידמועו ריעה ןמ קחרה ןליאל ןתוא ןירשוקו
 ועיניו אלו םשמ ע"א םיזז 1 םינש המבכו המב

 ירבוע םישנאהמ ךא ע"א ויחיו ,רבא םושב

 ונתי חמהו םהיניעב וכשחי םישודקל רשא םיכרד
 ןואצמי ולאה םישנאה שאר לעו ,םהיפ ומל לכוא
 .(רורב הזו ,תופוע ינק דימת טעמב

 אבא 'ר ל"אש | ,וכ ק"ומ וניצמש הזו
 יאתאו אדבוע הוה ירידב .אייח רב ה"רל
 יאתא הידיב הוה אל .הנתמ ברד הימקל
 ,לאומש רמא יכה ל"או הרוהי ברד הימקל
 הוהד אניזרומ .אוהה | .פ ןיבוריע | ןכו
 --=י איעשוא רב הדוהי ברד. היתובבישב
 הידיב .הוה אל הנחמ ברד .הימקל ותא
 רמא יכה ל"א . הרוהי ברד .הימקל ותא
 ודימלת היה הדוהי ברש ןעי הזו ,לאומש
 התו וטר-תרות>ההיב אח ,לודג. .התוזה
 | ,וירבח לכמ

 ה"ר .טל ז"ע וניצמש המ  ןיבנ הזבו
 היתיבד ישנאמ אתליכת ןבז  ימוינמ רב
 ברה הימקל אתא .אדיסח םרמע ברד
 אטייח ןנח היב עגפ הידיב הוה אל ףסוי
 הימקל יאתאו --- אדבוע הוה ירידב ל"א
 הימקל יאתא הידיב הוה אל אנתמ ברד
 תלו יל ךמא . ,אינורגהמ .הדוהי = ברד
 וניצמ אל תמאבו ,לאומש רמא יכה דיל
 לבא | ,אינורגהמ הדוהי בר  םיקמ םושב
 הדון ברז . הימקל ..יאתא - ח"ר . .תסרג
 ארגית לעב רמולכ אינרגהמ יל רמאו
 ,יריל ,.תלמנ

 םופדמ הרקי אסרנ איבמ ס"ק רבו

 ברש 'יפ הרוהי ברד הימקל אתא, ורזיפ
 הדוהי בר ול רמאו הימקל אתא הנתמ
 רמאש המ עדוי ךניאש ידיל תלפנ וישכע
 ,ינומכ לאומש

 ךומס ומוקמ היהש ןיאור ונא הז לכמו
 ומכו | ,אתידבמופב היהש הדוהי ברל
 ,יאנופפב היה אוהש ליעל ונרמאש

 הנהמ בר ה"ה א"פ תוכרב וניצמו
 ,ירמא והייורת ןמחנ רב לאומש 'רו
 האר זא לבבב נ"בשר היהשכ רשפאו
 ,הנתמ בר תא

 לאש אבא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 או .:תוברבכ ונממ

 ,.רכ תבשכ הנתמ בר רמא יובדחא בר
 בר רמא הנתמ רב יוברחא בר ,כ םשו
 ,הנתמ

 הברה ונטמ לבק ןושארה אריז 'ר
 ,.ול תוכרב הנתמ בר רמא ז"ר וניצמרכ
 םווחב בל הלינמ 2 תק : אב . תבש
 ,בוח 5 יתינעת ,,:מ. ,גל תוחנמ ו גמ

 ,ג"ה ב"פ תוכמ ומשב ובלח 'ר
 םצעה רבשנש תלוגנרת ררש אנח בר

 ה .ןילוח . הגתמ- ברל
 ,: אי תוכרבכ ולאש אבא רב יסוי 'ר
 ב"פ תוכמכ ומשב אישנמ רב יםוי 'ר

 גה פ"פ.הלינמ - ,ג"ה
 3 פו תוכמפ .ומשב = םרמע . בר

 הבר
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 ,וגכ הנינחכ הנתמ ר"א אליש רב הבר
 זר

 אל .ם םשו ,וט תוכרב וניצמ ויתוכלה
 .ךרכב אלא ונש

 האורו חתופ הכלה רמא ,בל הליגמ
 .אריקו ךרבמו

 .י"רב הכלה .רמא בס תו
 .י"ב יסיאכ הכלה ' רמא בל שו
 מנ ןימינ 'ך,ה ריזמ תמש
 ונל וראשנ הרגאב םירקיה  וירבדמו

 םוקמב םידד הל השעש רמא ,י תוכרבב
 .תפונטה םיקממ קניי אלש ידב הניב

 יגורה ונתנש םויה ותוא ,חמ םשו
 בומה  הנביב .ונקת | הרובקל | החרב
 שיו = ,ביטמהו

 .(ב אנתמ -- הנתט בר

 ,בל ןישודיקכ ארסח ברד ודימלת היה
 הנתמ בר רמא אליש רב קחצי ר"א
 ,ארפח בר רמא

 ל"א : הל תובותככ ייבאר וריבח היהו
 תבשבו ,'וכו רמאד ל"רל ייבאל אנתמ בר
 ינמת אה ייבאל אנתמ בר ל"א :ב
 (ייבא ול .רמא) ןייווה ירפ יתרת ?ןייווה

 ,אישק אל אה ל"א ןייוה ז"מ ךימעטלו
 תרמאד אה הנתמ בר רמא :םנ ןיטיגבו
 ,'וכו  גכה"בב (938)

 ףוסב) ישא בר לבק הנתמ בר הזמו
 אתירמא ישא בר רמא ,טכ םיחבזכ (וימו
 יא ל"א -- הנתמ ברד הימק אתעמשל
 ,'וכו םתהמ

 ,ןומדקה ישא בר אוהש בתב רה"סבו
 ןכלו ,פ"רו אברא יאק וירבדש ןייע אלו
 ,רחי ינשהו ןושארה אנתמ בר בברע
 בר םשב ארקנ ןושארהש רמול רשפאו
 ינפמ ךאו ,אנתמ בר םשב ינשהו ,הנתמ
 יוארכ ורמש אלש םיקיתעמה תגנש
 ז"ר לבא ,הזל הזמ םימעפל בברתשנ
 ,ויה םינשש רורב
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 בר םע קלוחש :דפ ןירדהנס וניצמו
 ,אנניח רב ימיר

 .(זלדי"פ ארזע ,ינתמ) .ינתמ

 ו"ע .(ןנחוו 'ר ןמזב) ינתמ רב קחצי 'ר

 .אי"ה ג"פ

 .היינתמ וא אינתמ 'ר

 ;(זידד"כפ 'ב םיכלמ ,ךלמה והיקדצ אוה הינתמ)

 תברה הבזנו .. זהו ה | משש הלחו ופא

 חיינתמ הד הובא ,ןרוי .'ה .'םשב 'םימעפ

 ,וכרע ןיוע ד"ה ז"פ .יאמרכ
 יארומאמ רודה לודג היה אינתמ 'ר ונבו

 .הדד ודב יא
 ,םיחב"ה ה"פ הציב ימלשוריב רכזנו

 ןיפיתי .ןיוה ,הייבתמ, ירו... ירמ אבא .?ר
 אכלו אכל אימ לצפ שנ רב רחל ןומח
 איה אדה הינתמ 'רל ירמ אבא ר"א יתשו
 הב ,בקעו יה מואר

 אבא .'רו .רזעיל .'ה ..ז"הס ..א"פ .הציבו
 סניקסראל אתיפ ירוה אינתמ 'רו ירמ
 'רב א"ר אוה רזעיל 'ר הזו 'וכו אתבשב

 ,ןורחאה יסוי
 אחא 'ר םע קלוח זבדב"ה ז"פ תבשבו

 ,בת תב
 רב ןדוג זר םע.,הלוח .ר"ת ביפ ,םשי

 ,םולש
 ןוב 'ר לע קלוח א"ה ח"פ תיעיבשבו

 ,אייח רב
 היינתמ ר"א ה"הס ז"פ תומביב וניצמו

 'רו ןנחוי 'ר תיעמשו הרוחסל תיקלס
 תועמ לפנ ס"לבו | ,עושיי ינב לאעמשי
 ,וללה תומשב

 הירב לאומש 'ר ג"ה ה"פ ןיטיגבו
 יפתי חה .אינת"י רה כ הב ים | ירש
 .'וכו ןוב "רב :יסוי 'ך ל"א --- רמימ ןירבס

 לאומש 'ר יכ םימי ךיראה הז יפלו
 םירכזנה | םינורחאה * םיארומאהמ | היה

 ,ימלשוריב
 וניצמ םיטרפה וירבדמ

 ,ליעל .אבומדכ
 רחופ היהש

 תיבותבבו
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 גהנמ הניש אוהש א"פר תובותכבו

 םדוק שדוח 'בי ןישרקמ ויהש ןשונ ןשי
 ותבל השע אוה לבא הפוחל ןתסינכ
 ,רחיב הפוחהו ןיפוריאה

 .(דדה"פ ,הימהנ ,היתתמ) ,היתתמ

 זרם .תוהנמ .היתתמ ירב . אנהכ בר

 ,הדוהי ןב היתתמ
 לנה מע  תוחנס |. .ט ןילוח ." רבו

 ,הדוהי ןב היתתמ
 לאומש דימלת היהש איבמ ןיסחוינו

 ,הזל רוקמ םוש ןיאו

 ןב .איתמ .ךרע .לאומש ןב היתתמ
 ,לאומש

 .לודג ןחכ .והיתתמ
 .(אבדה"בפ 'א ה"ד ,והיתתמ)

 םיתלעג אלו ורמאש ,אי הליגמ רכזנ
 קידצה ןועמש םהל יתדמעהש םינוי ימיב
 ,ג"הכ והיתתמו וינבו יאנומשחו

 היה אלש רחא םוקמב יתכראה רבכו
 עשרה ןאזי היה וימיב יכ ג"הכ םלועמ
 ירפסבו תוינומדקב ראובמכ לודג ןהכה
 עשרה םילונימ היה וירחאו  ,םיאנומשח
 ,ןתנוי דע ג"הכ םיאנומשחהמ םקוה אלו
 אוהש ןעי ג"הכ ותוא וארק ל"זח לבא
 ומעלו 'הל ברח ארק רשא ןושארה היה
 ,תחש תדרמ םעה תא ליצה אוהו ותרותלו
 והיתתמ םשב הכרבל ומש ראשנ ןכלו
 ,לודג ןהב

 'ב
 .יזאג

 ליצ) אניברד הומח יזאנ רב ימיבא
 ,וטק ק"ב (יאניברד

 .אברד הירב ףסוי ברה כ .ינאנ

 רמאהו כ"רל השקה :ופ תומבי רכזנ
 כו :"רא אבר

 ןיתיב ב ךרע ..ובג

 .ארגנ

 ןבו ,ביתב רמא אדננ וחח"כפ .ר"קיוב

 ארבתפמ אמוחנת ר"א -- םימי תנומש
 קב הפח ,הדמ"פ ר"בבו | ,'וכו -אדננד
 ,ש"ע הזה רמאמה

 .הרב

 תה הייד  רצירבכ"א יד

 ,אדגנ רב ם"קד

 ו כט יר"ב ,ירגנ רב ןישמ 'ר

 תסרגו ,אכ

 ,(נבדופ תומש ,ןהכה ןרהא ןב בדנ) ,בדנ

 אנינה 'רד הינתח בדנ רב לאומש 'ר
 מ .ןיכרע

 .ךבדנ

 ונתוחמ ךבדנ רב ןיישא
 0 בכ :םייב

 .(ןתינתמד אנת) ,יארוהנ 'ר

 םש םגש ריאמ 'ר ךרעב ונראב רבכ

 רמול ןתנוכ ןיא לבא יארוהנ היה מ"ר
 םש אוה יארוהנ 'רו מ"רש : גי ןיבוריעב
 ןישודיק ףיס וניצמ יכ ןעי רחא אנת לש
 םלועבש תונמוא לכ ינא חינמ יארוהנ ר"א
 קלוחו ,הרות אלא ינב תא דמלמ יניאו
 םדא דמלי םלועל םש רמאש מ"ר לע
 ,'וכו תונמוא ונב תא

 יארוהנ 'ר די"מ ד"פ תובאב ןכו
 הנשמב םשו ,הרות םוקמל הלוג יוה רמוא
 ;ם"די ה כופ ל

 יארוהנ 'ר תקולחמ ,טצ ןירדהנס ןכו
 .ןתנ 'רו מ"ר םע

 יארוהנ 'ר אל אנת ורמא :זמק תבשבו
 'ר הל ירמאו ומש הימחנ 'ר אלא ומש
 םש ורמאו ,'וכו ומש ךרע ןב רזעלא
 די"מ ד"פ תובאב יארוהנ 'ר רמאש המש
 רזעלא 'ר אוה הרות םיקמל הלונ יוה
 אלש ודומלת חכש אוהש ןעי ךרע ןב
 םהירבד קפס ילבו ,הרות םוקמל ךלה
 .,.יארוהנ 'ר ומש היה ע"באר םגש תמא

 יארוהנ 'ר םשב דחא אנת םג זיה לבא
 הנשמב רכזנה אוהו ,אשוא ימכחמ היהש
 ירבדכ לאומש היה ריזנ ה"מ מ"פ ריזנ
 ופשע רף רמא --  יארוהנ 'ר \ [ירבדי ךכ]

 אלהו

 = אבוי ברד



 יאעדרהנ--יארוהנ 'ר

 וכו .יארוהנ 'ר . ל"א -- אל[
 ,ה  ריזנכ יעשוהי 'ר: דימלת .היחי ₪

 ,עשוהי 'ר םושמ יארוהנ 'ר

 : גג תוכרבב יסוי 'ר םע .רימת  קלוחו
 .ריזנ ףוס הנשמבו :ם תבש

 יארוהנ 'רב השעמ | :בכ ה"ר ןניצמו

 תבשב וילע דיעהל רעה לצא ךלהש
 ,(שדוחה שודיק ןינעל) אשואב

 אלו הדובעה רמא בי"פ אב אתלכמבו
 .'וכו רמאנש ולע תואמ שמחמ דחא

 ןבש רוד יארוהנ ר"א ,זצ ןירדהנסבו
 ,'וכו םינקז ינפ וניבלי םירענ אב דוד
 ו'טפ אטוז א"ד אנתב אבומ רמאמהו
 עמשמ הומו ,הימחנ 'ר םע םש קלוחו
 ךרע ןייעו ,הימחנ 'ר וניא יארוהנ 'רש
 .ריאמ ''ר

 .יארוהנ 'ר

 ,לאומשד הימשמ רמא :הנ ןילוח רכזנ
 יארוהנ 'רו א"ר תקולחמ א"עפס ר"בו

 ,דג לשמ יארוהנ 'ר רמאו ימ לשמ והילא
 רמול תיזח יאמ יארוהנ רב יפילפ ר"א
 ל"א ל"צש הארנו ,'וכו ביתכד .ל"א ןכ
 אבומ הזה רמאמהו ,יארוהנ 'רל יפילפ 'ר
 יבד אנתו חי"פ הבר והילא יבד אנתב
 ול רמא והילאש םשו ו"טפ אטוז והילא
 ,אוה טבש הזיאמ

 ימלשוריב וניצמש המ רמול דואמ בורקו
 תועוז יירוהנ 'רל לאש והילא ב"ה ט"פ
 ולאש ג"פס ר"ורבו ,וארבנ המל םיצרשו

 .(ארומא)

 'וכו דילוה םירחשו ביתכד ןיד המ והילא
 ,הז יארוהנ 'ר אוה

 .יארוהנ אבא
 פונירמ 'רו אנינח 'ר טדא"צפ ר"ב רכזנ

 ,ומשב ירמא

 .אנת) ,איינוש ןב יארוהנ

 רמא תורשעמ שיר אתפסותב רכזנ
 ימלשוריב אבומ ןכו  ,ןועמש 'ר םושמ
 ,ג"ה א"פ םש
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 םרונ .ח"ה ב"פ השעמ תי מיכפו

 ,איליש רב יארוהנ

 .אבס ארונה

 עבטנו םיל שריפש ,ו ארקיו רהז רכזנ
 םש רכזנו  ,סנ י"ע לצינ אוהו הניפסה
 ,י"כשר .םע ,הואת פס

 .ידיא רב יאליהנ 'ר
 ,בכ .אמוי ,,ו תינעת ,לאומש רמא

 .יאלברהנ
 [וניצמש מ"כש] ורטא ,זי ןירדהנסב

 ןכו ,יברב רב יימר (אוה) ונתמ יאלברהנ
 י"שריפו) ירמא יאלברהנ :ח הציב אוה
 ם"קהו .ךוחעה תפרנו  ',(יכירב "רבי מל

 .יכוהב הב .ימר
 ,אכפיא ינתמ יאלברהנ ,נ תוכרב וניצמו

 ,'רכו רבג יאלברהב: דק טפו
 ו"פ 'ג רעש םידומל ןושל תותירכבו

 ,אנזיב רב יביב בר אוהש רמאו

 .יאעדרהנ
 אעררהנד יארומא ורמא :זי ןירדהנסב

 ב"בב .םושרכנ ירניבר יישוריפבו ",אפחבר

 ,יאעררהנ המה לאומשו נ"רו אמח ברש :ז
 ינייד ויה לאומשו נ"רש עודיכ ותא קדצהו
 .יאעררהגר

 תוכרב וניצמ ירמא אעדרהנ ןושלהו
 אמ ןיבוריע | ,,גלק ,םכק תבש | ,,גמ
 ,יבנ ,תומבו =. ,:וופ- םי קמ 0 השיב
 :זמ מ"ב .,ע :ומ ק"ב : נמ \,כ.תובותפ

 ןירדהנס ,,גנק +:1ל הל ,אל בי"ב ,,חק ויל
 אמ :ל

 בקעי 'רד הימשמ אעדרהנ ירמא
 ,: המ תומבי

 לכה | י"ראי ימו  אעררהנ הבט הע
 .וס ןיבוריע

 ,הג .תובותכ  נ"רר הימשמ העסקה

 תק יב
 .: גמ תועובש לאומשו נ"ר םע תקולחמ
 ,מ הטוס יאמיס 'רד הימשמ אעררהנ

 ,ז תועובש אברד הימשמ

 אלונ
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 ,אלונ
 זס .ם'במ .ןיסחנוב אפו .ןכ
 םש הז ןיאש רה"סב הזב ךיראה רבכו

 הצור םדאשכ ,ימרא ןושל אוה ךא םכח
 ינא רמאי איהו ינא וא אוהו ינא רמול
 ,אלונו

 .ןונ
 ברל אנהכ בח ול רמא | ,םי הלועמב

 אכיהל ןונד היתלכד אבהד אהו -- דיבז
 ףסב ןתנו היה רישע םדא ןונ י"שריפו) לוא
 ,(ןתלבל הברה

 ב

 םיאלכ ,עדונה אנתה ירונ .ןב ןנחוי 'ר
 ,א"מ ו"פ םיאלב

 ,אריזנ 'ר
 םשו = הפשב ול יה וזפי"פ:ה"ב רכונ

 ל"צו אריעז ר"ב תועטב אתיא ב"אי"פ
 | ;אריזנ  'ר

 ר"ב ,ה"ה ח"פ תוכרב . ימלשוריב ןכ
 םשב יול "ה. דדב"צפ םילהת 'דמו ב"פפס
 בפ ,םילקשב .פצ ,ןבו... ארי ל

 ,:גל תבש אריזנ רב ןועמש 'ר וניצמו

 ,(איבנה ישוקלאה םוחנ) ,םוחנ

 רבות .%/ילנ ק"ב . .םוחנ . רב ...לאומש
 ךא :תפ תבש םוחנ םשב דחא ארומא
 ;ה .הפופבכ :םוחנת .'ר .ל"'צ 'םש

 ,םוחנ ד
 םינושארה םיארומאהמ היה הארנה יפכ

 וניצמרכו םש ותויהב ברמ לבקו י"אב
 םשב ..םוחנ .יר...אחא ,יה .. "ה .ופ ,תבש

 .ּבר
 ר"א .ארבז..הב .אנזיב .ר"א...(הָג תוכרבו

 ר"א ארנפ ר"א | (ס"קר .אבקוע ל"צ) אביקע
 ונמו .דחא ןקז םושמ םיריב ר"א | ,םוחנ

 ,האטב "ד
 ר"א אבא רב ןמש ר"א ,חצ ןילוחבו

 רב יהל .ליא,(םושהש תב .וליא  רב...יריא
 ןקו .םושמ .םייריב .ה7א ..םוחנ ר"א אמרפ
 ,ומש בקעי 'רו דחא

 וז םג שיא םוחנ--אלונ

 כ םשפו ההוו 'ר ,ופחב"ה .ז"פ .תבשפבו

 ,םוחנ

 !ך ושב | היכרב .'ה - : הנ-.ב?רדספבו

 ,יאמיס 'ר םשב םוחנ שרד והבא

 .אליא 'רד הוחא םוחנ 'ר
 וכ יוס ושב .םיהפ .ה"פ | הציב .רכזנ

 ,ןנחוי

 ,אילג שיא םוחנ
 ו והובונתכ = אתיידרבב | .רכזנ

 ,(וזמנ וא) וז םג שיא םוחנ

 וזמג ריעמ היהש רמול דואמ בורק
 םיתשלפש חי"ח"כפ ,בדה"דב | תרכזנה
 ןכו | ,וזמג תא ודכליו (זחא ימיב) ומשפ
 הב 10. ך"א | ,רסדא"פ ר"ביאב וניצמ
 ,יקרס אתאסל ןיחווצ וזמג רבב אנהכ

 עודי לבא ותרותל וניכז אלש ףא הנהו
 שופמב | אביקע 'רד | ובר .היהש * ונל
 התא ע"רל לאעמשי 'ר ל"אש ,בי הגיגח
 הנש בכ וז םג שיא םוחנ תא השמישש
 תא ,הרותבש םיתא לכ שרור היהש
 ,ןהב .שרוד היה המ ץראה תאו םימשה
 רמוא יתייה ץראו םימש רמאנ ולא ל"א
 ,'וכו ה"בקה לש ומש םימש

 וקובה ית בכ תוכרב ןכו
 שיא םוחנ ,רוהט םימ ןיבק העשת וילע
 ל החל ע"רו | ,ע"רל * השמל דו םג
 .'וכו .יאזע

 ,ותודיסח ונממ רפיסי | ,אכ תינעתבו
 וז םנ שיא םוחנ היל ורק יאמא ורמאו
 היל אקלס הוהד אתלמ לכד ,(וזמג אלו)
 .הבומל וז םג רמא

 יבל .ןורוה חלשל לארשי וכרצוה א"פו
 וז םג שיא .םוחנ דיב חלשל ורמגו ,רסיק
 אלמ ילכ י"ע וחלשו ,םיסנב אוה דמולמד
 ,רפיק יבל איבהל תוילגרמו תובוט םינבא
 ינבו = ,רחא םוקמב ןל ךרדב . ותעיסנבו
 תובומ םינבאה תא הלילב וחקל תיבה
 ול עדוותנשכו ,רפעב הואלמו ילכה ןמ
 תיבל רפעה איבהו ,הבוטל וז םג רמא

 תוכלמה



 ידמה םוחנ--םישדקה שדוק שיא םוחנ

 וצר רפע איבהש ואצמשכו
 ורמאו םידוהיה לכ תא

 וז םג רמא | ,ןנימ יאדוהי וכייחמ אק
 רחכ היל ימדא והילא אתא | ,הבומל
 ארפעמ ארפע אה אמלד רמא והיינימ
 ירש הוה יכד ,אוה םהיבא םהרבאד
 הוה | (םיבלמ העבראה םע םחלשב) ארפע

 אתנידמ ארח הוה ,יריג ווה יליג ,היפייס
 'רפעה םע וקרב ,השבכימל ואצמ אלד
 ,והילא ירברכ תמאהש וארשכו ,הושבכו
 ,לארשי לע הריזג םוש ורזג אלש יד אל
 תובוט םינבא םע ילכה תא ואלמ םג ךא
 ,לורג דובכב והוחלשיו תוילגרמו

 אתיב אוההב ןל ותיבל ךליל רזחשכ
 המ והולאשו ,תובוט םינבאה ונממ ובנגש
 ילוכ ארקי ךל ושעש ךלמה תיבל תאבה
 יתאבה אכהמ ילקשד יאמ ל"א +יאה
 והיירידלל ורתס ,םה ושע המ ,םתהל
 ארפע יאה ל"א ,אכלמ בל והניטמאו
 תא וקדבו ,אוה ןדידמ | (םוחנ) יתייאד
 רפעד הלוגסה ןהב שיש ואצמ אלו םרפע
 ,םוגרהו וז םג שיא םוחנ

 היה הזה קידצה לש ופוסש םש רפוסיו
 יתשמ םדיג | ,ויניע יתשב אמוס היהש
 אלמ ופוג לכו | ,וילגר יתשמ עטיק ,וירי
 ותטמ ילגרו עוער תיבב לטומ היהו ,ןיחש
 ולעי אלש ידכ םימ לש ןילפסב  ןיחנומ
 ותטמ תונפל וידימלת ושקב א"פ ,םילמנ
 ל"א ,תיבבש םילכה תא תונפל כ"חאו
 יתטמ ונפ כ"חאו םילכה תא םדוקמ ונפ
 ןיא  תיבב ינאש ז"בש םכל חטבומש
 ותטמב ותוא וניפשכ היה ןכו ,לפונ תיבה
 !יבר וידימלת ל"א ,תיבה כ"חא הלפנ
 המל התא רומג קידצש רחאמ יכו
 יתמרנ ינא !ינב ל"א .%ףכ ךל התלע
 תיבל ךרדב יתכלה א"פש | ,ךב ימצעל
 לש םירומח 'ג אשמ ימע היהו ימח
 דחא ינע אב ,םידגמ ינימו התשמו לכאמ
 דע ןתמה ול יתרמא ינפנרפ יבר ל"או
 קורפל יתקפסה אל ,רומחה ןמ קורפאש

 ,תוכלמה
 גורהלו רוזגל
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 לע יתלפנ ,ותמשנ התציש רע רומחה ןמ
 ךיניע לע וסח אלש יניע | ,יתרמאו וינפ
 - - ומדגתי ךידי לע ופח אלש ידי ,ומוסי
 יפוג לכ יתרמאש דע יתער הררקתנ אלו
 ךוניארש ונל יוא ל"א  ,ןיחש אלמ אהי
 יניתיאר אל םא יל יוא םהל רמא ,ךכב
 ,ךפב

 ךרע .םישדקה שדוק שיא םוחנ
 ,םהנמ

 רב םוחנת 'ר ךרע קרי רפ םורג
 ,הימרי

 'רב םחנמ ךרע | .יאמיס 'רב םוחנ
 ,יאמיס

 .אפפ רב םוחנ 'ר
 רועלא 'ר םושמ רמא זס אמוי רכזנ

 ,ךנרפ רב םוחנ 'ר ס"קד תסרגו ,רפקה

 םוחנ 'ר ךרע ,ךנרפ רב םוחנ 'ר
 .אפפ רב

 שרח רהו רכזנ ,יאלמיש 'רב םוחנ
 ,א"פ תור

 .(אתיירפד אנת) .ןקוח םוחנ

 -- רמוא רזעילא 'ר אינת :חמ תוכרבב
 ,תירב הב רוכזיש ךירצ רמוא ןקזה םוחנ
 ,כוי רפי רול זה

 .(תיבה ןמזב אנת) ,רלבלה םוחנ
 השעמ ו"מ ב"פ האפ הנשמב רכזנ

 ג"ר ינפל אבו הפצמה שיא ש"ר ערזש
 רמאו :ולאשו תיזגה תכשלל ולעו [ןקזה]
 השאימ 'רמ ינא לבוקמ רלבלה םוחנ
 ופה

 קיתעה בכדרבדמב ןשיה אמוחנתבו
 'ר ל"צו רלבלה םוחנת 'ר םשב הנשמה
 ,םוחנ

 ,(ינש תיב ףוסב ןיתינתמד אנת) ,ידמה םוחנ

 םילשוריב תוריזג | יניידמ היה | אוה
 ;רמוא" ןתנ 'ר ₪"פר " ב"ב' אתפסותכ
 רמא תוריזג יניידמ היה ידמה | םוחנ
 ותוא ןיפוכ ןיא וריבח םשב ויפכנ בתוכה

 ריזחהל
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 ףא ,ןתכ .ר"א .,הק ..תובותבבו  ,ריזחהל
 םילשוריבש תוריזג ירזוגמ  ידמה םוחנ
 ,םימכח גל הוה אלו היה

 הקמ הפו הוכו ,ופרוחה \ האש מיבו
 םיריזנ ולעשכ ירמה םוחנ העט תועט וזו
 םוחנ ל"א ברח ק"מהב ואצמו הלוגה ןמ
 -- ברח קמה"בש םיעדוי םתייה ולא ידמה
 ,וילע ןיקלוח םימכחו  ,ןריתהו

 םוחנ א"מ ב"פ תבש הנשמב רכזנ ןכו
 לשובמ = בלחב | ןיקילדמ  רמוא | ידמה
 ,וילע ןיקלוח םימכחו

 -- רומחה תא רכומה ,במ ה"פ ב"בו

 ,וילכ רכמ רמוא ידמה םוחנ
 וניא רמוא :ז ז"ע רכזנ  אתיירבבו

 רמוא -- ,ןהידיא ינפל דחא םוי אלא רוסא
 -- ,המחלמב ןקזו רכז סוס םהל ןירכומ
 ויתוכלה 'גה לב לעו .ערז רשעתמ תבשה
 ,רמאנ אלו רבדה עקתשנ ורמא

 ויכרצ םדא לאוש רמאש םש אבומ ןכו
 ,הלפת עמושב

 .ילוקפה םוחנ
 השעמה לע ביפ תגר .שדח .רהז רכזנ

 ,ארונה

 .החבא ירדי היעפש  םוחנ 'ר

 ליזאו ךימתפמ והבא 'ר :במ תומביב
 ליזאו טיקנמ ,היעמש םוחנ 'רד היפתכא
 תקולחמ הינימ אעב | ,הינימ .אתכלה
 ,'וכו יאמ םתס כ"חאו

 תוכרב רכזנה םוחנ 'ר אוהש רשפאו

 יבג םוחנ 'רל חלש אריעו 'ר ג"ה ר"פ
 ,'וכו לאעמשי 'רב יאני 'ר

 ב"ה יא"פ תינעתהי ב"ה טיפ" תוברבו

 יב רב אדא 'רו . היקוח חו. .םותג 'ר

 ר"א ןיבתי | ןווה (אמוכיא רב סרג תינעתב)

 'רל (םוחנת 'ר תועטב אתיא תונרבבו) םוחנ

 הכרבל ארבתסמ אל ימיבא רב אבא
 ,הכו

 לאומש ר"א םוחנ 'ר ט"ה א"פ הציבו
 ,אבא רב

 אבא רב אייח 'רד הירב ימוחנ 'ר---ילוקפה םוחנ

 הביאיוח "ה םשב םוחנ ד"פה ב?בו

 ,אב

 .(אנפ) ,ןוישקפא ןב אמוחנ
 'ר תקולחמ : חכ אמוי אתיירבב רכזנ

 ןוישקפא ןב אמוחנ םע ע"רו לאעמשי
 אנינח 'ר פ"קר תסרגו ,לאומש ןב איתמו
 ,ןוישקפא ןב

 .וחג בר

 ,ייבאל השקהש אלק ב"ב רבזנ
 בר תקולחמ וניצמ :אע ןיבוריעבו

 בר ל"צש הארנ םש ךא ,הברו ימוחנ
 ןנברמ המהו ם"קדו ש"ארה תסרגכ ימוחר
 ,יארובס

 ימוינמ בר וניצמו
 ,טס תובותכ

 ₪ ו הרבו ימותניבר

 לאומש רמא אדא רב נ"רא :אל הציבב
 ,(אדא רב ןמחנ בר אסרגה :ד? ןיבורועבו)

 תיב הל השע רמא .בק ןיבוריע רכזנו

 ימוחנ ברד הירכ

 ,רתומ די

 הרפז הב ימוחנ"בר

 ייבאמ יעבש וניצמדכ | ,ייבא דימלת
 הימשמ רמא ,,בק ןיבוריע ,,זכק תבשב
 ל"א : הכ ק"בבו ,: זמ ,זמ הציבכ ייבאד
 אמר רבכ אתפידמ אחא ברל אניבר
 ,ייבאל הירכו רב ימוחנ כר הילהינ

 אוה) אניברד הירב רמ וניצמ | וריבח
 רמאש :וט תותירכ | ,,ולק תבשכ (אנבר
 רב ימוחנ ברו אנא אניברד הירב רמ
 ,אנימגרת הירכז

 3 יח. 'רד..הירב .ימוחנ'ר

 שרופמכ ויבאמ ותרות לבק אוה
 ב"ה א"פ יאמדבו ,ב"הס ג"פ תוכרב
 ,'וכו תועמ ול ויה אבא רמא

 שרופמכ ןהכ היהו ןירסיקב היה ומוקמ
 ,;: דלדא"ה ז"פ .ריזנ

 :2-א ה ג'יפ :תובהב  הכזנו

 ,א"בחרד הירב הימחנ
 'ר םשב

 אינוחנ



 הנקה ךב אינו ד - -אנומ

 איגוחנ

 ימידבא 'ר
 .א"ג"קפ

 .:גכ תוכרב אינוחנ רב ףסוי בר
 תינעת .אינוחנ ברד ' הירב אהב בה
- 

 ,(אינוחנ בר וא)
 םילהת 'דמ אינוחנ רב

 איוניר

 והלוכל והניתליאש רמא :הנ ןילוחב
 אברעמד (תופרט ינידד תוארוה ירומ) יאפורמ

 תילו אפפ רב שיכרכ אתכלה יל ורמאו
 ,אברד הימשמ אריוע ברכ אתבכלה

 י"אמ ודריש םימכחה ןמ היה הארנה יפכו)

 .(אברו ייבא ןמז ףוסב לבבל
 אינוחנ 'ר ,נ ק"ב רכזנ אינוחנ 'ר הזו

 ,"וכו אכהמ רמא

 .ןתרוח יב תעקב שיא אינוחנ 'ר

 ,אינוח 'ר ךרע

 ןתנילא ןב .אינוחנ 'ר
 .ילבבה רפב שיא

 דיעה ה"מ ו"פ תוירע הנשמב רכזנ
 אוהש תמה ןמ רבא לע עשוהי 'ר םִע
 .רזעילא 'ר לע ןיקלוחו אממ

 אינוחנ 'ר םתפ אתיא 'ג הנשמ םשו
 אוה ס"לבו עשוהי 'רו א"ר םע קלוחו
 .ןתנילא ןב נ"ר

 איגוחנ 3

 ,אדגדוג ןב ןנחוו
 'ר הע .אדנדוג ןב

 .(ןתינתמד אנת) ,הנקה ןב איגוחנ 'ר
 ז"םיר ימיב .'חודה 0 רבכ היה אוה
 ! ינב וידימלתל ז"ביר לאששב : י ב"
 -- יוג םמורת הקדצ בותכה רמאש והמ
 -- עשוהי 'ר הנענ -- רזעילא 'ר הנענ
 -- יעדומה א"ר -- לאילמג ןבר הנענ
 7 ז"ביר ל"א---הנקה ןב אינוחנ 'ר
 ירברדמ הנקה ןב אינוחנ 'ר ירבד ןיארנ
 רבכ זא היהש עמשמ הזמו  ,םכירבדמו
 תבית סרוג וניא ס"קדב ךא ,רודה לודג
 רשפאו ,הנקה ןב אינוחנ ךא וארקו "יבר,

 השפה ית ןת רו וי

 תובאב בשחנ אלש ףא וירימלתמ היהש
 ,וידימלת ןיב

 היהש ב"מ ב"פ תוכרב הנשמב רכזנו
 רבד עראי אלש רמה"בל ותסינכב ללפתמ
 האדוה ןתונ היה ותאיציבו  ,י"ע הלקת
 ,וקלח לע

 לבקמה לכ רמא ה"מ ג"פ תובאבו
 תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ, הרות לוע וילע
 הכו /א"ר לועו

 רזעילא 'ר תקולחמ ג"מ ו"פ תוידעבו
 אבומ הנשמהו ,אינוחנ 'רו עשוהי 'ר םע

 ןב אינוחנ 'ר אתיא םשו 0 ןילוח
 'ר .יכ .ם?מ . .אוהש הארנ- לבא | ,הנקה
 שיא ןתנילא ןב אוה םש תוידעב אינוחנ
 םע ריעהש ב"מ םש רכזנה ילבבה רפכ
 .עשוהי ר

 תחא הכלה ךא ונטמ ונל ראשנו
 תא השוע היהש ,חכ םיחספב תערונה
 ,ןימולשתל תבשכ םירופכה םוי

 ג"מפ א"ררפב רמאמ ונממ אצמנ ןכו
 ,'וכו הערפמ הבושתה חכ ךל עדת רמא

 שמיש לאעמשי 'רש וניצמ וידימלתמ
 לאעמשי 'ר ןנחוי ר"א ,וכ תועובשכ ותוא

 תא שרוד היהש הנקה ןב נ"ר תא שמישש
 .'וכו טרפו ללכב הלוכ הרותה לכ

 רחאל םג יה היהש ןיאור ונא  הזמו
 ןטק רענ היה לאעמשי 'ר יכ  ןברוחה
 הארש יתבר תולכיהבו | ,ןברוחה ןמזב
 השקו | ,ג"הב י"רו ג"בשר תגירה ויניעב
 %תמדקהב ם"במרה בתכש המ ןיבהל דואמ
 תא האר אל הנקה ןב נ"רש םיערול
 .ןברוחה םדוק היהש ונייה ןברוחה

 והולאשש ,חכ הליגמכ םימי ךיראהו
 ימימ ל"א םימי .תכראה המב וידימלת
 לע התלע אלו ,ירבח ןולקב יתדבכתנ אל
 ;יתייה ינוממב ןרתוו ,ירבח תללק 'יתטמ

 רפס וא ריהבה רפס סחייתנ וילאו
 ונל ןיא ךא ,חכב אנא תלפתו ,האילפה
 ,תורתסנב קסע

 ינוחנ
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 .ססבפ ןב ףסוי ןב אינוחנ

 ,חביה .ר"פ .תוחמשנ . ,ן?פר .. ריב, .הכזג

 .ןהכ היהש רכזנ םשו

 ודנה איות ר

 המב ולאש ע"רש רפוסי ,חכ הליגמב
 אקו (םיתרשמה) י'זווגנ ותא םימי תכראה

 ל"א אלקרד אשירא ביתיו קילס היל וחמ
 ,דחא רמאנ המל שבכ רמאנ םא ! יבר
 ל"א ,והוקבש אוה ןנברמ אברוצ ל"א
 ,ורדעבש דחוימ רחא
 ,יתורמ לע .יתרמע אלו ,תונתמ יתלבק
 ,יתייה ינוממב ןרתוו

 הז ןיא לודגה נ"רש תצק עמשמ הזמו
 ,הנקח .ןביינ"ר

 ,ןיחיש רפוח אינוחנ

 היהו ,תיבה ןמזב רוע היה הזה דיפחה
 ילועל ןייוצמ םימ והיש תוארל הנוממ
 היהש םש ארמגבו ,ה"פר םילקשכ םילגר
 ןיד יאה עדי הוהו תורעמו ןיחיש רפוח
 היב תיא ףיכ ןיד יאהו ,אימ ררוקמ ףיכ
 ,ירורבש

 אונוחנ לש :ונהנמ: ,היח:ךכ :נקובו
 רפוח היהש ,תורעמו ןיחיש תורוב רפוח
 םייק םימכח ורמאו ,םיברל רפומו חתופו
 ,ה הכלה, תא -- הו

 רובל הלפנ ותבש : אבק תומביבו
 -- אסוד ןב אנינח 'רל ועידוהו ואב לודגה
 וב קפעתמ קידצהש רבד -- התלע ל"א
 ,וערז וב .לשבו

 תמ ונבש רפוסיו ,נ ק"ב אוה ןכו
 ויביבס םע .קרקדמ הבק"הש -- אמצב
 ,הרעשה טוחכ וליפא

 השעמ הדוהי ר"א :חי הטוס וניצמו

 השאהש ןיחיש רפוח אינוחנ ונינפל דיעהו
 אבומדכ ל"צו ם"ט אוהו ,הנושו התוש
 הדוהי ר"א .ה"ה ב"5 הטוס ימלשוריב
 ,ע"ר [םושמ] ןיחיש שיא הימחנ | ריעה
 .הוב שיגרה אל רה"סבו

 יאל ימימ ל"א

 הימחנ 'ר--םסכפ ןב ףפוי ןב אינוחנ

 :הימחנ .בר..וא הימחג

 .די ןיטיג הימחנ ברד הירב רמ  אנוה
 ,גחבי"פ ר"הק הימחנ רב אייח

 |[ והציב הימחנ .ברד הירב .יבומ בר
 .:חפ תוחנמ (אנת) הימחנ רב הדוהי

 ,אע תומבי הימחנ ברד הירב אנהכ בר
 ,טבדא"פ ר"כיא הימחנ רב ]ןדוי 'ר
 םילהת 'דמ הימחנ רב ןהכה עשוהי 'ר

 ,פ"פר
 ,: ונ תבש הימחנ רב אתולג שיר ןבקוע

 .(ןיתינתמד אנת) .הימחנ 'ר

 הימחנ עזנמ היה הזה לודגה אנתה
 ואצמש ב"ה ד"פ תינעת ימלשוריכ החפה
 '4 הב בותכו םילשוריב ןיפחוי  תליגמ
 ,אתשרתה ןב הימחנ ןמ הימחנ

 ךא םוקמ םושב וניצמ אל ויבא םש
 'ר ,דנ םיחספכ הרותב לודג היהש עודי
 רואה ףא "ויבא, םושמ רמוא הימחנ
 .תושמשה ןיב ש"עב וארבנ ררפו

 היה הימחנ 'רש ורמא :זמק תבשבו

 ,ש"ע .יארוהנ 'ר םג ומש

 םידימלתה העבשמ רחא היה | אוה
 ןוילכמ הרותה תא וליצהש ע"רד םילודגה
 אקר גהא"ספ ר"בכ ,רתיב ןברוח רחא
 ,מ"ר ןה ולאו ע"רד ידימלת 'ז  בישח
 'ר" רמאד תיאו -- יסוי 'ר ,הדוהי 'ר
 רו יפי "ה מידו הימחנ 'רו הדוהי

 ,רלדנסה י"רו יאניכח ןב אנינח 'רו
 ,הדוהי 'ר .בישח אק ו-אי"פ ר"הקבו

 לש ןנב א"רו . ,י"בשר .,הימתג 'ר ,מ"ר
 .הלחנסה יהו. ,נ"היר

 הימחנ 'ר םש רכזנ אל :בס תומביבו
 : אמוי 'םפותב ךא ע"רד ידימלת ילודנ ןיב
 ו ה חנ,,(רש .ובתב .ןיב..ק"ד :מ
 עמשמ ,: בס תובותכ אתיארכ ע"ר דימלת
 ,ג"אס"פ ר"בכ םש םתפסרג היה ןכש

 'ך לאש ר"פ ערוצמ ארפס וניצמו
 ,רחא שבכ רמאנש המ הימחנ 'רל אביקע
 הלחתמו ,רחא רמאנ המל שבכ רמאנ םא
 תא לאש ע"רש ל"צו פ"ט אוהש יתבשח

0 
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 ,חכ הליגמ אבומדכ | לודגה אינוחנ 'ר
 ןיאש הננובתאו יכרד יתבשח כ"חא לבא
 ארפסב יכ תואסרגה שבשל םיכירצ ונא
 חכומדכו ותוסנל ודימלתל ע"ר לאש תמאב
 התלע אלו ותונעל למע הימחנ 'רש םש
 .תמאה לע ודימעה ע"ר וברש דע ודיב

 ךומסל אלש ורזגשכ דמשה תעשבו
 מ"ר תא ךימסהו ע"א ןכיס אבב ןב י"רו
 בר רמא םערפשל אשוא ןיב ויריבחו
 'ר תא םג ךמסש ,די  ןירדהנסב איוא
 טעמ תוריזגה ורבעשכ כ"חאו ,הימחנ
 הגיגח ורמא ןומר תעקבב וצבקתהו
 הדוהי 'ר ,מ"ר םשל וצבקתהש א"ה ג"פ

 י"הו .י"בארו הימחנ רו ' ,ש"ד ו וו

 : .רלדנמה
 וניצמ רצק ןמזל אשואל ואבשכ כ"חאו

 ורמא ג"ב"פ ר"שהשכ םש  ותוא םנ
 אשואל וניתובר וסנכתנ דמשה יפלשב
 ,'וכו הימחנ "רו תרוהו יל

 וניצמ הנביל רצק ןמזל ולגשכ כ"חאו
 םרכל וניתובר וסנכנשב :גס תוכרב
 'רו. .יסוי 'ף  הדוהי 'ר -.םש רוה ו הנרוכ

 -- יאנפכא דובכב םלוכ וחתפ --- הימחנ

 ,'וכו רמאו (הדוהי 'ר רחא) הימחנ 'ר חתפ

 .הנשמב ויתוכלה
 ה"מ ג"פ תורשעמ ,ז"מ ח"פ תומורת

 ,(יפוי 'ר םע)

 ,(הדוהי 'ר םע קלוה) .ד"מ 'ח"פ .תבש
 םירדנ ,ו"מ ה"פ תומבי ,ד"מ זי"פ םש

 ר"מ ה"פ המטוס ,ד"ה מ"פ ריזנ ,אי"מ ג"פ
 .(ובר ע"ר לע קלוח)

 םיחבז = ,ג"מ י"פ | ,ו"מ . א"פ "ןורדהוש
 .(רזעלא 'ר םע קלוח) ו"מ גי"פ

 ,ה"מ אי"פ םיעגנ | ,ה"מ חי"פ םילכ
 םיבזו ,ב"מ ג"פ םירישכמ  ,ג"מ מ"פ הדנ
 .(ש"ר םע) ג"מ ד"פ

 ל"צש ,חל תוכרב וניצמ ם"שב ויתוכלה
 ,ץראה ןמ םחל איצומ

 יצח אוה תושמשה ןיבש :דל תבש
 ,לימ

| 
 ,חכ תבשכ הדוהי 'ר םע דימת קלוחו

 ,,ל : ןישודיק >,  השיש  ,(ם אמ | םש
 בתכיו בותבש המ רמא רח םשו) .אי תוכמ

 ,טלקמ ירע א"חו הרותבש םיקוספ 'ח אוה עשוהי
 עשוהיש הימחנ ר"א ,ומ ב"ב  שרופמ תמאבו

 ןילוח ,,גק םיחבז | ,(הרותבש םיקופפ 'ח בתכ
 דע -- ל"א אטחמב דחו אדיב קדב דח) ,ונ
 ,(לארשי לש םנוממ הלכמ התא יתמ

 ר"א ,ל תוחנמ ,,בי תבש וניצמ ןכו
 | ,הימחנ!'ר .הל ירמאו הדוהו

 ןיבוריעכ בקעי ןב א"ר םע קלוח ןכו
 ,הפ. םיחבז  ,,בפ מ"ב ,: אמ

 רמ ,ביי חלינפיי 5. .תופרפ "רע
 ,םה םיבר הדגאב םירקיה | וירמאמ

 תבשב רמאש המ םהמ םידחא ךא איבנו
 ,האב הבירמ םנח תאנש ןועב ,: בל

 ךמעב ליכר ךלת אל : ג"א"פר האפו
 ,הזה לכורבכ אהת אלש

 ד"ע דימת המה ארקמב וישוריפו
 הפדה תארקנ המל ,גי הליגמכ טשפה
 ,רהתסא ש"ע רתסא

 ר"מל הכירצש הבית לכ :גי תומביבו
 ,הפוסב א"ה ליטה התלחתב

 ,םחל ול ןיאיבמ ןיברועהו ה"גל"פ ר"בו
 ,שממ ןיברוע

 ט"רס"פ םשו
 ,יהומחרמ

 המכ וילע הלת ינועמש תלחנ רפסבו
 הימחנ 'רל ןיכייש םניאש שרדממ םירמאמ
 יארומאמ הימחנ 'ר אוה ךא אנתה
 ,ןרוי .'רד . וחיבחי .היהשי ,י"אר .(אתקנאר
 ,הזב ונרצק ןכלו

 אמיט הל תילד אמיס ונל ריאשה אוהו
 ונידיב הלבקש מכ אתפסותה איה
 -- הימחנ 'ר אתפסות םתסש ,ופ ןיררהנס
 .ע"רר אבילא

 ,ופ תבשכ הבכרמ השעמ שרוד היה ןכו
 ינע היהש וניצמ םיטרפה ויארקממ

 הימקל אתאד אוהה :זם תובותכב לודג
 ל"א דעוס התא המב ל"א הימהנ 'רר

 רשבב

 תעיס והערמ | תזוחאו
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 ימע לגלגתש ךנוצר ,ןשי ןייו ןמש רשבב
 לדוג תא ןיאור ונא הזמו ,'וכו םישרעב
 ,הימחנ 'רד ותוינע

 ותבאלממ קחוד פ"ע אצמ רצה ומחלו
 אבומ ןכו  ,םירדק השוע היהש השקה
 'לשורימ אוהו דמ"פ חרפו רותפכ רפסב
 יורדק רפמ רדק הימחנ 'ר ינת ו"פס מ"ב

 היבג אתא היתלוג םירא ןירבת שנ רבל
 ןעמל ל"א לזיא ל"א אנינח 'רב יסוי 'ר
 ,םיבוט ךרדב ךלת

 ילשוריב םינטק םיתועט לפנ קפס ילבו
 רסמו הוה רדק הימחנ 'ר | ,ינת ל"צו
 שיאהמ חקלו ןרבשו שנ רבל יורדק
 ,אתפלח ןב יסוי 'ר ינפל אתא | היתלוג
 'ר הזמ השענו ח"ביר ת"רב בותכ היהו
 .רורב הזו אנינח רב יסוי

 ןכו ,אשוא ירדהנסב ולוק עמשנ אלו
 קלוח וא רבדיש םוקמ םושב וניצמ אל
 ובשייתה םרט רטפנש תוא הזו ג"בשר םע
 ,אשואב

 .(אתדגאד ןנבומ ימלשורי ארומא) .הימחנ 'ר

 ר"בכ והבא 'ר םשב רמאש | וניצמ

 ד נימפ

 אחא 'ר '"םשב  עשוהי "רו הימחנ 'ר

 ,ר"כיאד אתחתפ שירכ
 | טםנ"פ ריבב הוי 'ר םע
 םילהת 'דמכ סחנפ 'רו היננח 'ר 'םִע

 ,ביחב"צפ
 ;הריבפ" םשי היכרב רו הירוק 'ר :.םע

 בקעי 'ר םשב ופיד ןמחנ 'ר םע
 ,החו"פ = ר"קיוכ | ןירפיקד

 קחצי 'רב לאומש 'ר םשב
 ,בחג"פ

 ,םישרדמב םימעפ הברה רכזנו

 ר"מב

 הימחנ ₪

 םיאלכ ימלשורי הימחנ 'ר םשב רמא
 .ד"הסב אבומ ןכ ,ב"ה א"פ

 ימלשוריב ןייע אלש ודובכמ הליחמבו
 הימחנ 'רכ אלא יברד 'ינתמ םש ורמאש

 ןיחיש רפכ שיא הימחנ--הימחנ 'ר

 תעלד איה תימרא תעלד הימחנ 'ר םשב
 ייפהו ימלשוריב ןטק תועט לפנו ,תירצמ
 םש רמואש) יברד 'ינתמ ,אוה רורבה
 (הצומרה םע םיאלכ הניא תירצמה תעלרר

 רמא הימחנ 'ר יכ ,הימחנ 'רכ אלד
 ,הזב הז םיאלכ םהש (א"פ םיאלכ אתפסותב)

 :תוכחנ בר

 לבא  ,איוא בר םע קלוח ,גכ תבשב
 ,קחצי רב ןמחנ בר ס"קד תפסרג

 הימחנ בר הינימ אעב .בק תומביבו
 דח םשב 'פותב אבומ םש לבא ,הברמ
 ,ךורב רב הימחנ ל"צש יאמקמ

 ,אתולנ שירד הוחא הימחנ אנבר
 .ררנוהיתרב רב הימחנ אנבר ךרע

 ,ילד תיב שיא הימחנ
 .(ןקזה ג"ר .דימלת ילבב אנת)

 ע"רא ז"טפ תומבי הנשמב רכזנ

 יתאצמ הנש רבעל אעדרהנל יתדרישכ
 יתעמש יל רמאו ילד תיב שיא הימחנ
 דע פ"ע י"אב השאה תא ןיאישמ ןיאש
 -- ימשב םהל רומא -- ב"ביר אלא דחא

 ,'וכו ןקזה ג"רמ יינלבוקמ ךכ |
 ע"ר דיעה ה"מ ח"פ תוידע אבומ ןכו

 ,דחא דע פ"ע השאה ןיאישמש ומשמ

 ךרע .ןתרוח תעקב שיא הימחנ 'ר
 ,אינוח 'ר

 ,ןוחיס רפכ שיא הימחנ 'ר

 תשש יכ קוספה שרד ה-בי"פ ר"ב רכזנ
 ןנברמ אוהו ,וילע קלוח הירזע 'רו ,םימי
 ,אתדגאד

 ,ןיחיש רפב שיא הימחנ

 ריעה הדוהי ר"א ב"פ הטוס ימלשוריב
 השאה ע"ר [םושמ] ןיחיש שיא הימחנ
 אסרגה השבתשנ חי הטוסבו ,הנושו התוש
 יכ ימלשוריבכ ל"צו ןיחיש רפוח הימחנל
 ,תיבה ןמזב היה ןורחאה

 בפ"ס םילקשו האפ ףוס ימלשוריבו
 היב עגפ ןיחיש שיא הימחנ רפוסי

 ימלשורי



 ןבקוע רמ  רכ הימהג 'ח- רועלא ןב הימחב ד

 אתלוגנרת ארח ינע הכז ל"א דחא ימלשורו

 ךל אה ל"א | (לובאל תלוגנרת יל ןת "יפ)

 ,תמו לכאו (רשב) רפוק ןובז ליזו היתימומ
 ,הימחנ לש וגורהל ודפסו ואב רמא

 :וס תובותכ אבומ הז השעמ ןיעבו

 ,הימחנ 'ר לע

 .רזעלא ןב הימחנ 'ר
 ירמאו היכרב 'ר . ,גרב"פ ה"בוא ךפש

 .רזעלא ןב הימחנ 'ר הל

 .ךורב רב הימחנ
 רמא ירמ ארא רמא ,זט ק"ומ רכזנ

 ר"א ןיבא רב אייח ר"א ךורב רב הימחנ
 .'וכו הדוהי

 ןמחנ ר"א ירמ אדא רמא :וס תבשבו
 ס"קדבו ,'וכו ןיבא רב ישא. ה"א"יךומב ב
 ,זומ ק"ומב אבומרכ ל"צש י"כמ אסרג איבמ

 הימחנ רי הינומ .אעב בק תומבוו

 [יאמקמ .דח 'פותב .אוה  ןב /ךורפ יש

 ברל ןנבל ' .הויזחר .םש רמאו = הפה
 ,אקושל יקומ תוגוז 'הב קפנד הדוהי

 !אנוה ברדנ הירב תוטחנ מה

 .יאלינח רב
 אתתעמשב קסעש רפוסי :גמ ןיבוריעב

 אדסח בר ל"א (תכשב) םוחתל ץוח אציו
 .רעצב יורש ךדימלת הימחנ נ"רל =

 הימחנ בר אצמ אלש בתכ דה"סבו
 הימחנ בר ךא יאלינח רב ה"רד הירב
 ש"ארהו ף"ירה תסרג לבא ,יאלינח רב

 רב ה"רד הירב הימחנ בר  ןיפףונ
 ,:; רמ םש ל"צ ןכו  ,יאלינח

 .אבא רב אייח 'רד הירב התנה

 ,יטוחנ "ד רש

 ,אגינה רב בתו וש

 ןדוי 'ר ה"עפ ןשיה םילהת 'דמב רבזנ
 ,איוח רב קחצי 'רו אנינח רב הימחנ 'רו
 ,תרחא אסרג רבוב 'מבו

 .עשוהי ברד הירבו היבש ה

 ברל והניתחכשא רמא :םי ק"ומב
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 לבא | ,ירמאקו יבהיד אפפ ברלו יפפ
 .ףסוי ברד הירב הימחנ בר ם"קד תפרג

 .ףסוי ברד הירב הימחנ בר

 הוה רמא ,חכ הציבכ אבר דימלת היה
 הדרחל היל ירמאו -- אברד הימק אנמיאק

 .'וכו יל רמאו -- רמ דיבעק |
 ה"חו \ יפפ ברה אפפי ברחה הביי יהוה

 רטאש | =:םי קמפ  עשחהי ברח היפב

 ,ירמא אקו יבתיד והניתחכשא

 ,הס תובותככ וריעב שירה | היהו
 יאתא אברד הירב ףסוי ברד והתיבד
 ל"א ףסוי ברד הירב הימחנ ברד הימקל
 ארמח יל קופפ ,הל קספ ינוזמ יל קוספ
 ותשד אזוחמ ינבב אנעדי רמא הל קספ
 ,ארמח

 אטוז אנוה 'רב הברל חלש ,טס םשו
 ךמקל אתתיא אה היתא יכ אעררהנמ
 ,אלבורטציאמ וליפא םיסכנ רושיע הבגא

 תונואהש האירה קרוב היהש ,חמ ןילוחבו
 ובר אברש פ"עאו) ירושפב ידדהל ןיכירס
 ,(אתוקידב והל תילד רמא

 רומח רטפל הדופ היהש :ט תורוכבו
 ,יקלישב

 ,ףסוי בר .ירבד שרפמ  !'נ .תבש" רכוג\
 ,הימחנ ל"צו ,ןמחנ בר אתיא ,אי תורוכבו

 הירב ימידיבר .דכ| ןירדהנכ כמה
 ברד "הירבי' פיקד ,היסחנ| מנ בלס
 ,ףסוי

 :ןבקוע  דרביהומהג
 בקעי רב יסוי 'ר ה"ה האפ ימלשוריב

 רב הימהנ 'ר ,והבא| רי" םשב" יהב/ חב
 .ןנחוי 'ר םשב הב וממו ןבקוע

 ןבקוע רמ הבי הימחג 'ר

 יפו יסד כ

 ,א"ה " די"פ .תומבי ":יימלשוריב "רבב
 התצי יה"ד "יי ,גיקי ייתוטביש -- םותב ו בומו

 :הרוהי "ר םשב  הימחנ חף םשו

 אנבר
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 אבקוע רמ ויחאו הימחנ אנבר

 :ברד היתהב מב

 ירשה םהש םהילע ורמא ,בצ ןילוחב
 ,לארשימ םואג

 :אנ ב"בכ אדסה בדד ידימלת ויהו
 יברבר רמ קיבש אדסח ברל ול ורמאש
 .(רזעלא 'ר) ארמטוזכ דיבעו (בר)

 שירד הוחא הימחנ אנבר :כ תבשבו
 הייזח הימק יבתי ווה ייבאו ןיברו אתולג
 ויחאש עמשמ הזמו ,אסכטמ שיבל הוהד

 תסרג לבא ,אתולג שירה היה אבקוע רמ
 וניצמו ,אתולג שיר הימחנ אנבר ס"קד
 ועב אתלמ אה ישא בר רמא :אצ מ"ב
 [ל"שרהמו פ"קד ,אנבר ל"צ] בר יבד יאנימ
 אלה לורג אלפו ,'וכו אתולג שיר הימחנ
 אנוה אתולג שירה היה ישא בר ןמזב
 ס"קרב הרקי אסרג יתאצמו !ןתנ רב
 ,אתולג שיר אנבר בותכ היהש 'ה י"כמ
 ,אתולג שיר הימחנ בר השענ הזמו

 :ופידיחימתנ 'ר

 םוחנת 'ר ימוק יעב : געק כ"רדפ רכזנ

 'ר אוה ילואו ,אמיס 'ר םשב אמח רב
 .וכרע ןייע  ,ופיד ןמחנ

 .(אנת) ,ינוסמעה הימחנ
 תוכרב ימלשוריב ע"רד ודימלת היה

 שמישש ורמא ה"ה ה"פ הטוסו ה"ה מ"פ
 םימגו םיתא ודמלו הנש בב ע"ר תא
 'ה תא ל"א ,ןיטועימ ןיקרו ןיכא ,םייוביר
 ,ותרות תאו ותוא ל"א והמ ארית ךיהלא
 ק"ב ,:זנ ןישודיק ,:בכ םיחספ וניצמו

 ירמאו ינוסמעה ןועמש ,ו תורוכבו ,,אמ
 םיתא לכ שרוד היה ינוסמעה הימחנ הל
 ךיהלא 'ה תאל עיגהש ןויכ  הרותבש
 םיתא לכ יבר וידימלת ל"א ,שריפ ארית
 םשכ ל"א ?ןהילע אהת המ תשררש
 רכש לבקא ךכ השירדה לע רבש תלבקש
 ,'וכו שרדו ע"ר אבש דע השירפה לע
 ,ע"ר םדוק היהש הזמ עמשמ כ"א

 אתיל םשו י"כמ איבמ ם"קדב יתאצמו

 ןמחנ בר--אבקוע רמ ויחאו הימחנ אנבר

 הזב כ"או "יבר וידימלת, ל"א תבית
 "כ לבק תמאבש ימלשוריהו ילבבה אחינ
 שורדל עדי אל 'ה תא ךאו ע"ר וברמ
 ,ףוסבל ובר ע"רמ עמשש דע

 .האישנ יבד הינתח הימחנ

 היתיזח אנא רמאש .חע אמוי רכזנ
 אימד אמקרוע וטמד יסא 'רו ימא 'רל
 ,שובלמ ךרד והורבעו

 ,ןמחנ בר

 ריק תבע" ןמחנ ברד הירב אחא בר
 ול תומבז" נ"רד הירב ןוה
 ,ופייב"ב :נ"רה  הירכ  אנוה רמ

 : גמ תוכרב נ"רד הירב ארטוז רמ
 םופיב ןמהחנ ברב אייה 'ר

 ונמ"ב 2"רה-הירכ .אפפ- בה

 ,טיק תבש נ"ר רב הבר

 רצ בב: 47 רב :ןיבר

 .(םתס) ןמחנ בר
 י"שר ןיב הלודגה תקולחמ עודי רבכ

 הוו ןמחנ פר  םהפ אוה ימ  'סותו

 ןיטינב אוה רוקמהו ,קחצי רב וא בקעי
 יוה קחצי רב ןמחנ ברו אברש ,:אל
 בקעי רב ןמחנ בר ליזאו ףילח ווה יבתי
 לוא אבר -- אבהרד אקרהוגב ביתיד
 ,הומגל ילוא אל. קחצי רב נ"ר = ,היבגל
 אתולג שיר יבד ישניאמ אמלד רמא
 אנכירצ אל אנא ,והל ךירצ אבר ,והנינ
 תאישנד הינתח ןמחנ ברד י"שריפו ,והל
 קילס יב שרופמ םשו ,,דכק ןילוחכ הוה
 הרמא ימא 'רל היחכשא איעשוא בר
 יכהו אלוע רמא יכה הימק היתעמשל
 .םושמו (ימא 'ר) ל"א ,ןמחנ בר היל רדרהא
 לולומ אוה האישנ יבד הינתח | נ"רד
 םש ןיטיג 'סותבו ,ןנחוי 'רר היתעמשב

 רב נ"רד סרטניקב שריפ ל"זו אנא ה"ד
 ושוריפלו ,הוה האישנ יבד הינתח קחצי
 ,קחצי רב אוה ארמגבש ןמחנ בר םתס
 אוה ןמחנ בר םתסד עמשמ םש ןילוחבד
 ,הארנ וניאו  ,אתולג שיר יבד | הינתח

 ןיאיבמו



 ןמחנ בר

 ןכו ,: גמ :חי  ןיבורועמ היאר | ןואיבמו
 נ"ר םתפר שוריפב עמשמ :םטל ןיטיגמ
 'פותה ובתכ ןכו  ,אוה קחצי רב ואל

 .בותו הד ומ
 תערכ קדצהש קפס םוש ילב הנהו

 אלו בקעי רב אוה נ"ר םתסש 'םותה
 ילבב ס"שמ תויארה לב איבנו ,קחצי רב
 ,ימלשוריו

 ז"עו היה ה"ע חונמ נ"רא .אס תוכרב

 ,קחצי רב נ"ר ישקמ
 הובא רב הבר רמא נ"רא :טס תבשו

 ה"ד י"שריפו: ,קחצי רב 'נ"ר/ ךיהמפ עמ

 קחצי רב נ"ר ןיבו נ"ר ןיבו ל"זו אכפיא
 םגש שוריפב ןיאור ונא הזבו  ,יגילפ אל
 ,'סותה תערב ל"ס י"שר

 ,רוסא ול הפיו קמטצמ נ"רא :זל םשו
 ל"ס אלה קחצי רב אוה נ"ר םתס יאו
 אסיכ היל ןיהשד ,רתומד םש ליעל
 ,ליכאו אנסרהד

 נ"רו תשש בר תקולחמ ,בי ןיבוריעו
 ,קחצי רב כ"ה. -רמא

 קחצי רב נ"ר ביתי | ו גמ :חי םשו
 ,נ"רד הימק אבר ביתיו אברד הירוחא

 רב .נ"רו =: ;הירל. לר לבא. כ שו
 .ץרתמ קחצי

 ,י"רכ הכלה בר רמא נ"רא :בע םשו
 ימנ ןתינתמ  קחצי .-רב נ"ר, רמא

 .אקיד
 עשוהי ברד הירב ה"רא :מ םיחספו

 רב נ"ר ול רמא -- לאומש רמא נ"רא
 .י"רד הירב ה"רל קחצי

 אלא -- אישק אל נ"רא ,הכ הציבו
 .קחצי רב נ"רא

 .דנ אמוי = ,:ז תינעת . ,: ןב ,םש בו
 נ"רא כ"חאו ,םירמוא םימכחו אנת נ"רא

 ,אנינת ימנ ןנא ףא קחצי רב
 נ"רא ימוינמ רב י"רא :אק תומביבו
 .קחצי רב ,נ"רא בש

 ,אל אכסנ לבא --- נ"רא :וכ ריזנבו
 ,אכסנ וליפא רמא קחצי רב נ"רו
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 הדוהי ברל אלוע ל"א :םי ןיטיגבו
 ןייד  י"שרופו) נ"רו א"ר אהד תכירצ אל
 רמול רשפא יא כ"א (האישנ יבד אנתחו הוה
 ימ קחצי רב נ"ר אוהש רובסי י"שרש
 היאר ואיבי אברד רבח דימלת היהש
 ,הדוהי ברל וירבדמ

 מ"ב ,,רפ ןימיגמ תשרופמ היאר ןכו
 מ תועובש :,,בנק איק.ם"ב-רצ נצ
 וריבח היה תשש ברש לכל עודי ןיד ןמ רבו
 ילבבבו ,ם"שה לבב ותוקלחמ לעבו נ"רד
 ימלשוריבו ,נ"ר םתס םשב דימת רכזנ
 תשש בר םע בקעי רב נ"ר דימת קלוח
 ;א"ה :י"פ  תועיםש+ ,ה"ה ה"פ ' תופרבב

 רועו ט"ה גי"פ תובותכ ,ג"ה ר"פ הבוס
 .תומוקמ המכב

 ברו נ"ר תקולחמ תובותכ ףוס ןכו
 נ"ר שוריפב אהיא םש ימלשוריבו תשש
 .בקענ רב

 ןנא היניתחא ןנא נ"רא :אל ב"ב ןכו
 אל אניד יבד אתוליזל היל  ןניקפמ
 ב"פ תובותכבו םש ימלשוריבו  ,ןנישייח
 .בקעי רב נ"ר שוריפב אתיא ב"ה

 םעפ ףא רכונ אל קחצי רב נ"ר לבא
 היהש אבר םג יכ .ימלשוריה לכב תחא
 ,ימלשוריב א"פ ךא רכזנ ובר ומכ

 ךיא הלאה םיתימאה םירבדה ירחאו
 וניברש רמולו תערה לע תולעל רשפא
 ? תומוקמה ולא לכ האר אל י"שר שודקה

 אל םלועמש וכרד הרוי תמאה לבא
 נ"ר םתסש רמול י"שר תער לע התלע
 הנמדזנ תעטומ אסרג ךאו ,קחצי רב אוה
 ,י"שר ירבדב 'סותה ילעב וניתוברל

 י"שרו ארמגה ןושל תינש קיתענו
 יבתיווה קחצי רב נ"רו אבר :אל ןיטיגב
 אבר -- בקעי רב ג"ר ליזאו ףילח הוה
 היבגל ליזא אל קחצי רב נ"ר היבגל ליזא
 אתולג שיר יבד ישניאמ אמלד רמא
 אנכירצ אל אנא והל ךירצ אבר והנינ
 האישנד הינתח ןמחנ ברד י"שריפו ,והל
 'יפ םש 'םותבו ,ל"בע ,רכק  ןילוח הוה

 סורטנוקב
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 הינתח קחצי רב ןמחנ ברד סורטנוקב
 ,'וכו השקו הוה האישנ יבד

 ,י"שר לע תמאב השק םתסרג יפלו
 ,ןמהנ בר םתס ךא אוה י"שר תסרג לבא
 ,קחצי רב ןמחנ בר לע ללכ יאק אלו
 קחצי רב נ"ר רמאש המ שרפמ י"שר ךא
 ,והנינ .אתולג שיר יבד ישנאמ אמלד
 רב נ"רש ןילוחמ רוקמה י"שר | איבמ
 ,האישנ יבד הינתח היה בקעי

 המ יזח את ורמאש :חכ הליגמב ןכו
 י"שריפו לבבד ידיסחל י"אד יפיקת ןיב
 אקד ,טמ המטוס לבב ידיסחמ קחצי רב נ"ר

 אכיאד אטח תארי ינתת אל אנתל רמא
 נ"ר םתס ךא אתיא ארמגב תמאב ,אנא
 ג"ר לערותנוכו י"בנר:'בותב היה .י"שרבה
 ,רורב הזו קחצי רב הזמ השענו בקעי רב

 המ םילופלפהו תוישוקה לכ ורס הזבו
 המ קחודב י"שר תמיש בשויל ולמעש
 ,תמאה דגנ אוהש

 נ"ר םתס יבאש רוריבב ונל עודישכו
 ייח ימי תודלותל אבנ בקעי ומש היה
 ,הזה לודגה שיאה

 ינייד ירפפמ היה | ויבא
 נ"רא :זמ מ"ב שרופמכ

 ,הוה לאומש רמד ינייד
 ,וס הדנ ,: וכ הציבכ ויבאמ לבק אוהו

 ,ינת אבא ה"רב הברל נ"ר ול רשאש
 ,אבא יל רמא יכה נ"רא .ונ םיחבזו

 לע אבא םשב נ"ר תנובש רמול רשפא יאו)
 בר תומיב יב ןעי הז םשב דימת ארקנ היהש בר

 רשאבו ,ןטק דלי היהש וא ,ןיידע זא ג"ר דלונ אל
 ,(ראבב

 לאומש רמד

 ירפסמ אבא

 .םיקהבומה ויתובר
 ףסאמה דע םימיה ירבד ינתוכ לכ

 לאומשש ורמאי ו"הארה תונחמה לבל
 ,ובר היה

 ןר [ב6 רצ " די"פ יש רול "יל"
 ןיבוריע לאומש דימלת היה נ"ר יב ונעדי
 ןמיס נ"ר ךרע ד"הס ירבד קיתעהו ,:זמ

 םושמ נ"ר שרד ,ובר היה לאומש לזו 'ג

 ןמחנ בר

 ןיבוריע ,: חל תוכרב לאומש ונמו וניבר
 :זט

 ולאה םינויצהמ םרוקמ לכ ובאש םאו
 טושפ רברה יכ ,םהירבדל רוקמ םוש ןיא
 הלוגה ינב לכ לש ןבר היה לאומשש ןעי
 םושמ,, ןושלה רמא ומש תא ריכזהשב ןכל
 המכ וניצמש ףא הנהו ,"לאומש וניבר
 :זכ תוכרבכ לאומש רמא נ"רא םימעפ
 ו וי יבוריע  >זנ תבש חל ",םכ
 םיחספ | ,:דפ ,ם ,טנ זמ ,במ :אמ :בל
 ,ב5:תופבי וכפ אמוי \ ;וק  :המ :מ
 ה ו ו תובותכ + +: הפ + זס : אס ,ונ
 ק"ב | ,,הס ןישודיק ,: תפ :גל ןיטיג ,,זפ
 ,:חק ,הע :הנ ,טל :רי מ"ב ,: הצ : אס
 ,:בס ןירדהנס ,,ונק :מצ :בפ :1 :ב ב"ב
 ,: איק .דמ ןילוח | ,,ג | תוירוה | ,,זנ ז"ע
 אל ם"שה לכב לבא , ןיכרע | ,,ביק
 לאומש םע נ"ר רבדיש םוקמ םושב וניצמ
 םלועמ היה אלש ןעי הזו ,ול השקיש וא
 ומצעב נ"ר רמאש ומכ ךאו  ,ודימלת
 לאומש רמד ינייד ירפסמ אבא :זט מ"ב
 אנריכדו עבש רבכ תיש רבב אניוהו הוה
 דלונ נ"רש ןעי הזו = ,'וכו יזרכמ הוהד
 ויבאו לאומש םוקמב אעדרהנב קפס ילב
 ואיבה יאדו לאומש לצא | דימת היהש
 לבא ,ותוארל הכזו לאומש רמ תבישיל
 ,ודימלת היה אל םלועמ

 םידומ ע"וכ הז יכ ,הזל הרורב היארו
 ךא רטפנ ברו) ברד ודימלת היה אל נ"רש
 רמא וניצמ כ"פעאו (לאומש םדוק םינש עבש

 ,גי .םיחספ ,: בע .ןיבוריעכ בר רמא נר
 המ ים  ,ח תובותכ ,,די 'הליגמ .,: המ
 ה וןוחרהמפ ,:רפל 'ב"ב ,,רצ מ"ב ,:בי

 ו"טפ תומבי ,,חכ הדנ | ,,בי ןילוח  ,:בפ
 ומשמ תוכלה רמאיש ינפמ םא ןכלו ,ד"ה
 בר םגש ורמאי אל המל כ"א ובר אוה
 אלש קפס לכ לעמ הלענ לבא ,ובר היה
 ןעי ךאו = ,ויתובר ויה לאומש אלו בר
 יפב םירוגש ויה לאומשו ברד | תויווהש
 ,םמשב נ"ר רמא ןכל הבישיה ימכח לכ

 הזו



 פח ₪ר

 ,וניבר  ירבדמ .הכ :הציב "שת "תנופה

 רמולכ ,היה לאומש לש ודימלת נ"רש
 לארשי לכ לש ןבר לאומש היהש ינפמ
 ,וניבר ול וארק ןכל

 הובא רב הבר היח יתימאה ובר לבא

 ,אכ תוכרב שרופמכ בר לש ודימלת
 ןעב הובא רב הבר יב ןניוה יכ נ"רא
 וירבדל היאר נ"ר איבמ ,דס ז"עבו ,הינימ
 הובא רב הברד הימקל ותאד והנהדמ

 יעב :נ"רל הר ל"א = .בע ומצפה
 ל"א ,אנ ז"עבו ,הובא רב הברמ הינימ
 ,הובא רב הברל יתלאש ייבאל נ"ר

 :ול תוכרבכ הובא רב הבר רמא :נ"ר
 נ"ו אתיא םשו) זנ ,הכ י תבש | ,:בס
 ,(ס"קדו ש"ַארה תסרגב ג"ר ל"צו קחצי רב

 :לק :טכק .ק ,םע וע :םס דם חנ
 ,חע :וע :הע :דס

 0: ע זי ,ומ םיחספ | ,,ופ | ,הפ : אפ ,אפ
 הניגח | ,: גמ הכוס + .ה"ר. = ורמי א

 : רפ::וגס + ממ + דל תומבא- רב הב
 ,דצ :גצ זפ :טל תובותב | ,,םיק ,גפ
 :זנ ןישודיק | ,,מע : גע ,גס ןימינ = ,,חצ
 ק"ב ,:הכ המופ ,: דב  םירדנ הע 8
 הע ,: טס ,המ ,הב מ"ב יאט( ו ה
 : במ .גב ,טי :ח ו ב"ב ,,םצ ,חצ :אצ
 ;זנ :ונ : אנ ןירדהנס ,,זמק : אס ,זנ : גנ

 ;אנ :המ :ומ/ד"ע : ,: טמ-.תועובש ה ול

 וצ .,הצ דע : דמ | םיחבו הע ה
 ,גל :גי ,ח ןילוח ,: חק תוחנמ ,,גק ,זצ
 ,.\ ןיכרע ,זט : בי + י תורובב  ,,גבק (מ
 ,הפ + ב הדנ  ,,גי - תותירכ = ניב תלוו]ק
 ,:הכ

 היאר נ"ר איבמש וניצמ .מ םיחספבו
 ,יתתל ןיבא רב . .אבב יב אהל וש
 ,הז םש םיקמ םושב וניצמ אל תמאבו
 ל"צש ס"קדו ח"ר תסרג חונ רתוי לבא
 .הובא רב הבר

 תסרג ,ח"בבר :רמא :נ"ר קה קלב ו
 ,הובא רב הבר רמא ם"קד

 נ"ר רמאש וניצמ הובא רב הברמ ץוחו

 :טכ ןיבוריע ,,טמק
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 .! בלק ןילוחכ אנינה 'רב אחא 'ר םשב
 ןיבוריעכ הכהא רב ארא בר רמא נ"ר

 ,.הלק  תבשבי/רל" השקה" יהב ליבי וג
 ,: יק תומביכ א"ב אדא ברל נ"ר היחכשא
 ,במ .תוחנמ

 השקה ,: אלק תבשב קחצי ר"א נ"ר
 ןירדהנס ,,וט הליגמ ,,ה תינעתב קחצי 'רל
 ,; וצ

 .: ומק תבשב ןנחוי 'רד הימשמ רמא

 ,אגח ינת נ"רא ,1 ןיברע וניצמ ןכו
 : טמ תוכרבכ בר רמא אליש ר"א נ"ר

 .(אניבא רב אליש 'ר אוהו)

 יכ אתולג שירה תיב םע ןתחתה נ"רו
 ול תמסרופמה השאה אתלי תא חקל
 רשאכו םיאישנה תיבמ התיה איהו השאל
 ,ןלהל ראבנ

 תב התיה אתליש דה"פעב תער הנהו
 ןיטיג .י"שרב אבומ ןכ תמאבו אישנה
 תשאו אישנה תב נ"ר תשא אתליש :זס
 לודג לופלפב הזב ךיראהו .,הבושחו ר"בא
 הברד : 5 תומביב אתיאד יתעדל רמאיו
 ןמחנ ברב ונייע ןנברל רמא הובא רב
 יפל יתב ול ןתאו לבה הלעמ ורשב יא
 הנה טעמ אלא ןקז ול היה אל נ"רש
 (ג"פ ב"ח) ג"שרד תרגאבו ,הנה טעמו

 עודיו יתא דוד ינבמו ,וערזמ אוהש בתכ
 אתלי כ"א  ,דוד ערזמ ויה םואישנה יכ
 ;ליבע הובא הב. הכר תב תפוח

 אתליש תורוצנו תושדח ונל הליג הנהו
 היה אוהו .. ,קובא "רב: תבר) תב "תה
 ר"יש ןואגה אבו ,נ"ר ימיב אתולנ שירה
 ןייע .ל"זו חי תוא י"א ךרע ןילמ ךרעב
 ם"בשרה .בתכו .ה"רל .נ"ר 'ל"א הס יב"ב
 הבר אתולג שיר האישנ יבד אנתח נ"ר
 ,ל"בע "וה תובא רב

 רצ ב"חב ץערג םכחה אב וירחאו
 שיר לש | ונתח היה נ"ר  ךמאו 1
 ,הנמלאה ותב אתלי תא ול חקל יכ הלוגה
 אוה ןמחנ בר האשנשכ הנמלא התיהש ורוקמו)
 ןמחנ בר אהו םש רמאש גיס"ס אריו תותלאשמ
 ,(ב"יצנה וניבר 'יפב ןייעו אתליל היל ארש

 ונתוח



 ןמחנ בר 2

 םיניידה שאר תלעמל ותוא םירה ונתוח
 ;לפבב

 הזו די"פ ג"ח ד"ודב ו"הארה וירחא אבו
 הובא רב הבר היה םהה םימיב,, ונושל
 שאר -- אעדרהנב בשווי אתולג שיר,
 אתלי ותב תא אישמ היה הזה הלוגה,
 לאומש תמ רשאב יהיו --- בקעי רב נ"רל,,
 ףא הלוגה שיר ונתוח המהמתה אל,
 אעררהנב : ןייד תויהל | והדקפיו ענר,
 התיה תאזה הריקפה םעו לאומש תחת,
 ןכבו .וקלח .הבישיה שאר תדיקפ םג,/
 אעררהנב לאומש לש ומוקמ אלמנ,
 .ל"בע

 לע וכמש ולאה ' םימכחה לכ : הנהו
 תרות לעמ הברה רתוי דה"ס לש ולופלפ
 הזה לופלפה לכ םא ורקח אלו ,השמ
 ראבנו ,םימיה ירברב ףנעו שרוש ול שי
 ,דחאל דחא

 שיר היה הובא רב הברש וניצמ ןכיה (א
 ימיבש שרופמ אלה  ,אעדרהנבו אתולג
 יח היה זא ריעה ןייד רבכ היהשכ נ"ר
 ןמזב םג היהש עודיה אבקוע רמ ןיידע
 דימלת היהש ףא אתולג שיר לאומש
 ראובמכ ירפכב היה ומוקמו לאומש
 הימקל יאתאד איהה .מע תובותכב ,וכרעב
 ןנע בר לזא ארטשל נ"ר היערק | נ"רד
 ןמחנ ,רמ יזח ל"א אבקוע רמד הימקל
 רמו ,'וכו ארטש ערקמ יכיה האלקח
 ,'רל קרצ ןתנ אבקוק

 ףא הובא רב הברש ול דיגה ימ (ב
 רקיה ודימלת תא :דואמ בהא ס"לבש
 ? תמאבול ןתנ ,ותב תא ול ןתיל הצרו
 תב התיה אתליש הזב ןימאנ םא םנו
 םלועמ היה אל אוה לבא ,הובא רב הבר
 ,אתולג שיר

 אל ג"שרד תרגא לע ךומסיש המו
 וניבר ןושל הז יכ ,םישודקה וירבדב ןייע
 םיארומא ויהש םירחא םימכח םש ויהו,
 קבלו. - ,אלוש ברו ,לאומש .ןונכ דבל
 יכ היה םיאישנה תיבמו  ,וננקז הובא רב

 " ונחנא םיאישנ תיבמ יכ ונידיב הלבק ןכ
 ןכ םאו ,ל"כע  ,"הובא רב הברד ערזמו
 שירה היה הובא רב הברש אצמ ןכיה
 תיבמ, היהש ךא רמאי אלה % אתולג
 ןואגהל היהש ןעי ךא הז םגו ,"םיאישנה
 הברד ערזמו ,םיאישנ תיבמ אוהש הלבק
 ,הובא רב

 ןכש רבסש: דע כ"ב זפחנ ןילמ ךרעבו
 ודובכמ הליחמב לבא ,ם"בשרב שרופמ
 ג"ר, ם"בשרה ןושל הז יכ םש ןייע אלש
 םוקמב ליגרו הוה האישנ יבד  אנתח
 ? איבהש חסונה אצמ ןכיה לבא ,"םיניידה

 הברש רמאיו םיעגרה ףא ןויכ רו"דבו
 המהמתה אל הלוגה שאר ונתוח הובא רב
 ,אעדרהנב ןייד תויהל והרקפיו עגר ףא
 תדוקפ םג התיה תוניידה םעש אצמ היאו
 נ'ך ץיברה ס"לבש ףאו ? הבישיה שאר
 שיר םלועמ היה אל לבא הברה הרות
 אתביתמ שירה היה וימיב יכ | ,אתביתמ
 גהנש הדוהי בר םגו ,ארוסב אנוה בר
 ויה כ"פעא אתידבמופב הלודג הבישי
 ךלה נ"ר םגו ,ה"ר תחת ןיפופכ םלוכ
 רשאכו ה"רמ הברה לבקו ארוסל דימה
 .ראבנ

 לאומש תריטפ רחא ףכיתש אצמ ןכיהו
 ןיידל הובא רב הבר פ"ע נ"ר הנמתנ
 ךופיהל שממ שרופמ אלה +אעררהנב
 תושבי לח :יב"פ\ | כ"ה = ג?שרר - תרגאב
 בירחהו רצנ רב אפפ אב תורטשל ע"קת
 וננקז הובא רב הבר ךליו אעררהנל
 בר םתה הוהו אזוחמלו יחלשלו ביצנכשל
 ,ל"כע (אבר יבא) אמח רב ףסוי

 ,וכ ןיבוריעכ שוריפב ןכ וניצמ תמאבו
 ,אזוחמ הלוכל הל ברעמ הובא רב הבר
 יקפנד ירטש ירת והנה :וטק תומביבו
 ,הובא רב הבר והב יבגאו --- אזוחמב
 אזוחמב הובא רב הבר שרד :טנ תבשבו
 ירחאה ואו \ ,ונממ ' נ"ר  לבק' םשו : ,'וכו
 ןמחנ בר ךלמ זא הובא רב הבר תריטפ
 ל"זו ותרגאב ג"שר רמאש הזו  ,אזוחמב

 חו
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 ,אעררהנד ןנבר םע אזוחמבו יחלשב נ"רו
 התיה אעררהנ ריעש ןעי יכ ,ןב תמאהו
 אעררהנ ימכח לכ ואב ןכלו הברח ןיידע
 ינפל כ"חאו הובא רב הבר ינפל אזוחמל
 ותאד ןנברו ,טל ןיטיג ורמאש הזו | ,נ"ר
 היה אל לבא ,נ"רא ז"רא ירמא אזוחממ
 הרענתה אעררהנ ריע יכ בר ןמז םש
 נ"ר רזח זאו הלת לע תינבנו הרפעמ
 ,הברה הרית ץיברהו םשל  וידימלתו
 הימקל אתאד אוהה ,גנק ב"ב שרופמכו
 אוהה :דל | ןיבוריעבו ,אעדרהנב נ"רד
 .'וכו נ"ר ל"א אעדרהנל אתאד אסומלופ

 ןימזהשכ :ע ןישודיקב ררובמ רתוי רועו
 בר ל"א -- אנידל הדוהי בר תא נ"ר
 הנתמ בה .אכיא אה . ןמחנ .ברל . הדוח
 אעדרהנל הייזח אל הנתמ בר ,יתווכ יאקד
 הזו  ,'וכו אתא אמוי אוהה ינש רסילת
 לאומש תריטפ ירחא םינש שמחש עו
 אלש תובר םינש ורבעו ריעה הברח םבר
 ובשייתהשכ כ"חא םגו ,בושי םוש םש היה

 ןמז ךשמ םשל הנתמ בר אב אל זא םג
 ,םינש גי

 םימיל ריעצ היה נ"ר ,הרצקב ראבנו
 ה"סקת תנשב לאומש רטפנשכ דואמ
 ששו םישש לאומש רחא יח נ"ר יב) תורטשל

 לאומש תריטפ ירחאו (ןמקל איבנ רשאבו הנש |
 שלש רובע דע אתביתמ שיר הנמתנ אל
 תוצע םושל ולכי אלש אוה ם"לבו םינש
 אתביתמה עובקל םוקמ הויאב םשפנב
 וא לאומש םיקמ אעררהנב םא הלודנה
 אעדרהנ ריעש ןעי לבא ,בר םוקמ ארוסב
 וארש רשפאו רפסה לע תרמוע התיה
 ,אבל הבורק הנבסהו ברחיל תדמוע איהש
 ח'פקת תנשב תחא העד ללכל ואב ןבל
 היהש אנוה בר שארב תוכלמ רתכ םושל
 ח"רת רע הנש םיעברא ךלמו האישנ יבמ
 ,ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב הז לכ ראובמב
 רועב הלודג .הבישי כ"ג דסי הרוהו 2
 ץיברה אבא רב הימרי בר ןכו ,אתידבמופ
 הובא רב הברו "אימט םוש, ריעב הרות

 ברד םילודגה  וידימלתמ כ"ג  היהש
 שמח הברחנש אעררהנמ דורנ קיחרה
 ביצנכשל | ,לאומש תריטפ ירחא | םינש
 חונמ אצמ םשו | אזוחמל כ"חאו יחלשלו
 ,אעררהנ ימכחמ וילא וצבקתהו ולגר ףכל
 ןמחנ בר ביבחה ודימלת היה םשארבו
 ריבי הובא רב "הבר תזה (ם?לב6 ףשא
 רשפאו ,לאומש רמד אתביתמב ויבאל
 רב הבר וחקלו נ"ר יבא רטפנ זאש
 ,ויפנכ תחת הובא

 התיה אתליש רה"פ תעדכ קרצה ילואו
 השאל אתלי תא ןתנו הובא רב הבר תב
 רב הבלש דעה מ ביבחה". רדוטלפל
 תחפשממ רמולכ םיאישנה תיבמ היה הובא
 ןכל ותרגאב ג"שר תודעב אתולג שירה
 ג"רד ' םושמו  ,דכק  ץילוח ="אלוע. דומא
 ,הוה האישנ יבד הינתח

 ןושלה .הס ב"בב ם"בשרה איבמ ןכו
 ובתכ ןכו  ,הוה האישנ יבד אנתח נ"ר
 שיר יבד הינתח נ"ר :אל ןיטיג 'סותה
 ,הוה אתולג

 ,אתלי ה"ד :זס ןיטיג י"שר בתכש המו
 ל"צ תמאב ,אישנה תב איהו נ"ר תשא
 הבר תריטפ ירחאו ,"האישנ תיבמ איהו,,

 שירל ומוקמב נ"ר הנמתנ הובא רב
 תינש אעררהנ התנבנשכ כ"חאו ,אזוחמב
 ןייד היהו םשל וידימלת לכ םע נ"ר בש זא
 ה"ד .ע ןישודיק י"שר רמאש הזו ,ריעה
 ןיידו אעדרהנב שאר ןמחנ בר ,יעבימ אל
 היהו ,האישנ יבד הינתחו אתולג שארל
 שירל ןיידו ןתח היהש הרצקב רמימל ול
 ךא היה אוהש ונרמאש ומכ הזו ,אתולג
 ,םיאישנה תחפשממ איהש תבל ןתח

 ןתח היהש ד"הס תעדרל תצק היארו
 "ה .ארקשה :ונוצמ ופ הובא. .ךב:..הבר
 יבא ש"ע אוהו הבר םשב ול דלונה ונבל
 ,ונקז

 היהש תומוקמ .המכב וניצמ תמאבו
 הכוס ,:טל ןיבוריעכ אתולג שירה תיבב
 .: חצ תופותכ : הפ" ם"ביןוגם "ב | )

 יו
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 רב הבר יכ רשעתנ אתלי ותשא י"עו
 מ"ב שרופמכ וינתח ןיב ורשע גלפ הובא
 תודש ויבאמ םג שרי הארנה יפכו ,:דיק
 רב אדא בר ל"אש ,חכ הגיגחכ םימרכו
 ךיבא תיב לש ןתואכ נ"רל הבהא
 ,(ח"ר ,םיבנעו םיתיז הברה םהל ויהש)

 ,זמ הדנכ תוחפש ול היהש וניצמ ןכו
 ,: גי תוכרבכ ורד םשב עדונה ודבעו

 ,וטק םיחספ ,.אנ תבש
 תמאב היה ןנוקיתכ םינשה ובששכו

 רשועב ךרובמו רודה ילודג ישארמ נ"ר
 נ"ר שקבשב : חה תינעתכ דובכבו המבחבו
 אלפנה לשמה ל"א  ,וכרביש קחצי 'רל
 בער .היהו רבדמב ךלהמ היהש םדאל
 ןיקותמ ויתוריפש ןליא אצמו אמצו ףיעו
 ויתחת תרבוע םימה תמאו האנ ולצו
 המב ןליא ןליא ל"א התשו לכאש רחאל
 תועיטנ לכש ןוצר יהי אלא --  .ךכרבא
 המב התא ףא ,ךתומכ ויהי ךממ ןיעטונש
 ,הרות. ךל שי ירה הרות םא | ,ךכרבא
 הלודגו -- רשוע ךל שי ירה רשועב םא
 ,ךתומכ ךיעמ יאצאצ והיש ר"הי אלא

 עלקיא א"פש רפוסי :אנ תוכרבבו
 ביהי אנוזמ תכרב ךירב נ"ר יבל אלוע
 בי -רש הפ ברל  אתברבד  אסב" חיל
 אוהו אתליל אתכרבד אסכ םג חלשיש
 התלעו הסעב אתלי העמששכו ,הצר אל
 ,ארמח ינד האמ 'ד הרבתו ארמח יבל

 ריעה ןייד היהש תומוקמ המכב וניצמו
 ארה תשש ברל רמאש :רצ תובותככ
 תשש בוש) ,אנייד ואל רמו אנייר אנאד
 ,(אמופ היהש ןעי ןייד תויהל לובי היה אל

 הדוהי בר אתולג שיר ל"אש ,וס מ"בו |
 ול רמא ירמאד אכיא -- ךרמשל ערק
 אנירצ = ידיה יבנל עבה הערה | יקררד
 ,והנינ יקדרד

 אוהש נ"ר לע ה"ר רמא :וצ ק"בו
 ,אנידב לאומשל חא

 אתכלה ה"ר ול רמאש ,הס ב"ב ןכו
 ,אתולג שירד אבבל ותיברקמר  וכייתווכ

 ןמחנ בר רמאש המ אלפל אל ןכלו
 תונוממ יניד ןד אנא ןוגכ ,ה  ןירדהנס
 אנידב נ"רכ אתכלהד ןניטקנ ןכלו ,ידיחיב
 ,יק מ"ב ,:טנ ןישודיק ,,גי תובותככ

 האישנ יבד אנתח היה נ"רש ףא הנהו
 אתביתמה לבא | ,אתולג שיר יבד ןיידו
 ארוסב ךא התיה לבב ץרא לכב הלודגה
 ןח רול ילודג לכו . ,ה"ר תואישנ תחת
 טרפבו ,ה"ר תערכה עומשל המש ןיאב
 וניצמ ןכל ,ונממ הברה ריעצ היהש נ"ר
 ארופל ןמחנ בר אב היהש םימעפ הברה
 הום רצ .תובותכ = ,:רי הכופכ

 ןמחנ בר טי ןילוח :חמ תועובש ,: בלק
 ,ארוסל עלקיא

 יל אשרפימ ידידל רמא ,תכ הדנבו
 ,ה"רד הינימ

 יהברל היאר נ"ר איבה ,מ םיחספבו

 ,אנוה ברמ
 ןימיג | ,; םפ תובותככ ה"רל השקה
 7 הרנלבכ

 ו; זי תוחנמ ,:זטק םיחבזכ ה"רל .ביתוא
 רבכ אלועל ול ורמאו וקופ רמא נ"רו

 .רנ ו"עב לבבב ךתעמשל ה"ר אמגרת
 המל יפנו: פונג 'ח"רל רמא ,נלק ב"בו

 ,'וכו הלע ןל תרמאו -- ךל

 ל"א -- בר רמא ה"ר רמא :עק םשו
 הוה אתיירב ךה ברל היל עימש יא נ"ר
 הופ ררה .אלו היל עימש ל"א -היב  רדה

 תמשפ אל ט"מ ה"רל רמא :הפ םשו
 ,יבו היל

 כ רט" אמינו נ"ר ל"א + בכ הציבו
 ולפיה אל .נ"ר ל"א .במ ןיכוריעבו

 ,לאומשד הילע
 'ח"רל רמא ,טנ תובותכ ,,אצ תומביבו

 ,דכש רק המקל יפנה יבוגג
 ביתי נירו ה"ר ביתי :ה םיחבובו

 ,והייבג תשש
 םיעברא ןמז ךשמ ךלמ ה"רש ןעיו

 ימיל ברקתהו םינשב נ"ר אב רבכו הנש
 ,רבחל ובישחה נ"רש אלפל אל ןכל הנקז

 הזו
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 ,:חע זמ ןישודיק ,+ בנ ןיטיג וניצמש הזו
 וארקש ,ונ ןילוח ,:חלק ב"ב ,:וצ ק"ב
 ןיבוריעכ אנוה םתס וארק וא ,ןירבח אנוה

 .: זמ ב"ב .,,אע מ"ב חס .תובותפ ו
 אנוה וארקשכ םגש אלפ הז הארו

 ןישוריקב .ותערכה לבק זא םג  ןירבח
 ןירבח: אנוה נ"ר .רמאש ומ מ"ב מ
 ,'וכו ירחוא .ילימב הל םיקומ

 אב אנוה יל רמא נ"רא :חע םשו
 ,'וכו ךלמיל

 אנת אנוה יל רמא נ"רא :חלק ב"בו
 ,'וכו א"מר

 -- הוה אל אשירמ נ"רא .בכ ןיכרעבו
 .'וכו ןירבח אנוה ברד אהל אנעמשד ןויב

 ל"א -- נ"רמ הינימ ועב | ,זמ הדנבו
 .'וכו ברד הימשמ ןירבח אנוה רמאדמ

 שישק היה ה"רש רוריבב הרומהז לכו
 ודימלת היה תמאב יכ. ונממ הברה
 נ"ר וילא ךלה |פלו לאומשו ברד .לודגה
 ,ויתובר תרות ונממ לבקל

 ןיבוריעמ נ"רא ה"רא איבמ דה"סבו

 הבר אוה םשש םינפב האר אלו ,זע
 ,נ"רא ה"רב

 ,זנק ב"בב ןירבח יריעזל .נ"ר ארק ןכו
 ,יריעז רמא נ"ר :אס ז"ע וניצמש ףא

 נ"רמ הברה לודג היה הדוהי בר ןכו
 זירכאש שיאה ותוא ןימזהשב :ע ןישודיקב
 נ"ר ינפל אוה ארבעד הילע הדוהי בר
 אנוה ..ברל ..הדוהי בה ..ךל 8
 ,אל וא ךלי םא ויפמ הצע לואשל
 הבר ארבגד םושמ ךליל ךירצ ךניא ל"א
 םוק האישנ יבד ארקי םושמ אלא תא
 דיבע אקר ואצמ נ"ר לצא אבשכ ,ליז
 ןויכ -- רמ הל רבס אל ול רמא הקעמ
 רופא .רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש
 הנטק העש ךשמבו ובו הבאלמ תיישעב
 לוכי אלו םימעפ המכ ונושלב נ"ר לשכנ
 המכחה ותשא אתלי העמשש דע ,ובישהל
 אלד ונממ ונרמפיש רמול ול החלשו
 ונימזהש רבכ חבש ג"רו) ,ה"ע = ראשכ ךיוושנ

 ,םויה הנה ינודא אב המל ל"א (וינפל ןידל

 נ"ר ל"א ,ךינפל ןידל יתוא תנמזה אלה ל"א
 ךנמזא ינא אנרימג אל רמד אתוש אתשה
 רמש הדוהי בר איצוה זא %ינפל ןידל
 זאו ,אקסד אהו ארבג אה ל"או הנמזהה
 ,הרותב ותלודג תא הדוהי בר ול הארה

 הדוהי ר"א :זל ןיטיג וניצמש המו
 ל"צ ם"לב . ובו רטול |. ,םדא .ןמאכ כ"רא
 יב :בתכ ..קיתעמהו .,פהירמא הלו ,בר

 השע ינשה קיתעמהו ,ןמאנ תבית םימעפ
 ,ןמחנ ןמאנמ

 לודג רתויה החמומה היה נ"רש ףאו
 לודג היה הדוהי בר לבא תונוממ ינידב
 ןידה ,הדוהו .בר יתמאשב ..ןנ .ב"בב רנממ
 רמוא דחאו םימח הלכא רמוא דחא םאש
 ול השקה נ"רו ,הקוח ז"ה םירועש הלכא
 כו .אתשה יכה הדקה ירק וש

 ערק .הרוהי בפ ב"רל לאש ומ ובו
 הבר ארבג ? היערק יקדרד ל"א ךירמשל

 .(אנשיל דחל) היערק
 נב ק"ב יל .תוברב .ןתוקלהמ םיצטו
 הי ב בות מב

 ,ז תוחנמכ ונממ לודג היה ימיבא ןכו
 המכ נ"ר ול השקהו ימיבאב ענפ נ"רש
 ל"א | ,בי ק"בו ,ול םצרית אוהו תוישוק
 .ימיבא ינתד אברל נ"ר

 :גנק .ב"בב אבא לב . הומרי בה קןכה
 אעדרהנל נ"רד הימקל אתאד אוהה
 .'וכו אבא רב י"רד הימקל היחלש

 גלו הפה הוקפה
 ןמחנ בר םע ביתי יפפ רב ימיבא

 ,גנ תובותבב
 ןמחנ בר .יבג ביתי הנתמ רב אדא בר

 ,:ה םיחבזכ
 ,.מ ק"בב רפוסי  ,בקעי רב אחא בר

 י"ב אחא ברב נ"רל אבר היל חבתשמ
 ל"א היבגל אתא יכ -- אוה לודג םדאד
 הלאש ולאשו -- אתלמ יאנימ יעב נ"ר
 נ"ך ל"א דוע ולאש ובישהש םרטו תחא
 ,אתיימקב רגתסיא ןקבש

 יאה נ"רא :חל ןירדהנפב ,תידיא בר

 ןאמ
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 תידיא ברכ םינימל רודהאל עדיר ןאמ
 ;יריא בר" ם"קדיתפלמו | .ררהיל

 ישוב "אב רודה לידג "היה מאר
 איעשוה בר קילפ יכ .,רבק ןעחב נר
 יבד אנתח נ"רד םושמו ימא 'ר ל"א
 ? ןנחוי 'רד היתעמשב לולזמ אוה האישנ
 נ"ר הרוהש ימא 'ר עמששב ,אנ תבשבו

 ןיטיגבו :,וילע רפקיא תבש ןינעב אריתהל
 "ד ןיב" ,אנידב .תקולחמ .היהשכי " נפ
 ,ימא 'רד הימקל הוחלש ודימלת אברל
 ימא 'ר רמאשכ :זמ תוכרבכ ז"אז וארו
 תבשו נ"ר ל"א ןיפרטצמ תבשו םינש
 י"אמ ימא 'ר דרישכ היה הזו +אוה ארבנ
 ,וכרעב ראובמכ רצק ןמול לבבל

 ק"ה ביתי בל .ןיבוריעב .יפא .'ר כו
 ביתיו ןתנ רב אברו יסא 'רו אבא רב
 .רש"י - והל..::רמא"-- והויבנ ןמחנ . בר
 ס"קדב) קחצי רב ןמחנ בר ,טיק תבשבו
 ףתכמ | (ןובנ אוהו  ,קחצי בר תבית אתיל

 ימא 'ר יל ןיעלקא ולא רמא --  לייעו
 ,והיימק אנפתכמ אל ימ יפא 'רו

 ארופב היהשכ נ"רל .ביתוא אנונמה בר
 קט אל .בבכ

 .:הב הציבכ י"אב ונמזב אקירז 'ר
 ,: בל ןיבוריעכ וריבח אבא רב אייח 'ר
 : אי תובותכב וריבח ןיבא רב אייח בר
 תובותככ וריבח אדמג רב אייח בר
 הס וע ב

 אבא נ"ר ל"א הנתמ בר רב אייח 'ר
 ,\(ם הדנכ %תרמא תאו -- ינת

 ונמזב אתידבמופב אנזיב רב אנח בר
 .\ ב"תובותכב

 הציבכ .ןירבה נ"ר וארק | ,ארפח בר
 ב ק בכי .ארפה ,ארפה | ערקו | ,הכ
 לוע ארופל נ"ר אב היהשכ דימת וניצמו
 תובותכ | ,: די הכוסכ אדסח בר היבגל
 המ תועובש בלק בב ,טצ

 נ"ך וארק :הפ תובותכב ,אסח בר
 םיהלאה נ"רא :אכק תומבי ןכו  ,אפח

 ןמחנ בר

 נ"ר רמא ,זנ מ"בו ,אסחל ארווכ וליפא
 | יפו אטהו ב 58 "רה

 רמא -- קיתשיא -- נ"רל ימר יבט
 ףוס 'וכו אהב ךל עימש ידימ נ"ר ול
 ,הרומת

 נ"ר ל"או נ"רמ יעב אבס אביי בר
 ,;(טמ ק"בכ (ינודא יננע) ירומ ינע

 נ"ר םדוק רטפנ יריא רב בקעי 'ר
 .: הכ הציבכ

 קו תופרבכ רמ נ"רל וארק קחצי 'ר
 קחצי 'ר ובישחהש ךיא ו תינעת רפוסיו
 .ליעל אבומרכ

 ,וס מ"בכ וריבח ימוינמ
 עמשמרכ ונמזב בקעי רב אישנמ בר

 הצו םי'ב
 ג"ר ול השקה ,ע תבשב ,ארפס בר

 ,וילע קלוחו
 ונירבח נ"ר וארק : חל תוכרבב ,אלוע

 מ"בכ אלועל רמ וארקו ,י"אמ םידרויה
 [ורונ "תוכרבכ נר יבל עלקיא ,:מ
 ,וזס ןיטיג ,:טל תבשכ נ"ר ול השקה
 אלועו נ"ר ביתי ,,רכק ןילוח ,,וט םיחבו
 ןיפו ופי טלרל  אלוע ל"א = ,,גנ תובותככ
 נ"רוהל רמא ,דנ ,.פ םיחספ וניצמו ,,זס
 ,'וכו אלועל ל"או (וקופ וא) וליז

 אניד היל הוה יאליע ברד הירב אלוע
 ,ל תועובשב נ"רר הימקל

 ,המ ןיטיגב ונמזב שיליע בר
 אניע ל"א נ"רל ימר אבס אניע בר

 םייתפת ךנימו ינימ אמכוא איתפ -- אבס
 .: די הליגמ ,,חפ םיחספכ אתעמש

 ןמחנ ברמ שישק היהש ףא םרמע בר
 תוכרב וניצמ לבא :זכ תורוכב שרופמכ
 נ"ר ל"א .בסק ב"בו ,נ"רמ לאשש :טמ
 | ,אה ל"נמ

 וו רט ג"ר דארק נע בר
 ו ביבר ע מ"בכ ול" השקה  נ"רו
 'וכו לאומש רמ יב ותיוה יכ ולאש נ"רו
 האלקח ןמחנ נ"רל ארקו ,:אכ ןישודיק
 בר היל חלש :הק םשו ,,מע תובותבכ

 ןנע



 ןמחנ בר

 ,'ובו רמ היניידינ נ"רל .ארבג אוההל ןנע
 ,מ םיחספכ ונמזב ןיבא רב אבר
 אחתפא שרד יטוז אנוה בר רב אבר

 אבאל ל"א וקופ נ"ר ל"א -- אעררהנד
 ארזיחא ידשו ךוביט | אליקש | (ירבח)
 ,: מכ הצובב

 ,: בל ןיבוריעכ וריבח ןתנ רב אבר
 ל"א ,ןצ תובותכב לאומש רב  ימר
 ,ל"על ןלישבמ תאצמנ ניאו

 ,:ה םיחבזב ידדהב בתו (תשש בח
 אנא :אמ תועובשב תשש בר לע רמאו
 ירפס ארפס אתכלה אנינתד תשש ברו
 ; דצ תובותכבו | ,ארמג אלוכו אתפסות
 אנייד ואל רמו אנייד אנאד אדח נ"ר ל"א
 כ

 ,וירמאמ ירטואו וידימלת
 4ע :ןיבוריעכ נלהב( יעב אבא 7
 תובותכבו ,:ג  ןיבוריעב ומשמ ייבא

 ב"בו ,נ"ר רמאהו ףסוי ברל השקה זנ
 ברד הימק אנינח רב הבר אנת + גיק
 תולחנ ןיד אמלד ייבא ל"א -- ןמחנ
 .תרמא אק

 ןמחנ ברל השקה ה"ר רב אחא בר
 .: וע .ןילוחכ

 ,: חמק ב"בכ נ"רא ימוינמ רב אחא בר
 ,וק ק"בכ נ"רל ביתוא

 הימקל אתא הנתמ בר רב יובדחא בר
 .אנק...בייבכינרל

 ,: המ ןילוחכ נ"רד הימשמ רמימא
 ,יבב הגינחב, נ"רד הימק- ינח יבוב/ה
 השקה .,: גב מ"בכ נ"רמ יעב בו וה

 לם כ
 תוכרבכ רמ נ"רל ארק ימוינמ רב לדיג

 | ,טמ
 ל"א .,.ביק ןילוחב נ"רמ | יעב וחד

 .: דע םיחבזב נ"ר
 ןילוחב .נ"רמ יעב .ףסוו .ךכ ימיה בכ

 נ"רד הימק אנידל היתעבת היתחאו ,,בי
 תיתא אל יא נ"ר היל חלש ,אתא אלו
 .:אנק ב"בבכ 'ובו אוליפב ךל אניחמ
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 נ"רד הימק .ביתי .אייח ..רב ,אנוה בה
 ה"ר םשב .נ"רל רמא א"פו !,  זמק ק"בב
 תמא םא לואשל ה"רל חלשא נ"ר ל"א
 ,איק ב"בב אוה

 .;וטק תבשב ה"רמ יעב בולח רב ה"ר
 ו תובותבב .- "תא נוגה תב ה

 .הנק .,ב"ב | בם ןשותיק
 :מ םיחספב .נ"רא החנהי ,,ברבו הר

 הי .ם"בכ הימשמ ובו בר
 ,:ופ אמויכ נ"רא איבוט רב ארטוז רמ
 : םֶל ןימוג. כ . הילס גרא .אריו'ר

 קיפ .תובותבבו ים לובי בב
 בקע .ףב דיל חלש (ו"ר ני"ה בזה

 ול רמא :הכ הציבב ,ןויצ חילש אמה
 אמלוסא ליזו ףיקא םתהל תקלס יכ נ"ר
 ,נרוא...רב.. םקענ .'רה  .היבגל | ליזחגותוצד

 נ"רד הימק אנת ףסוי רב אייח בר
 ,: בל. .הציבכ

 נ"רד הימקל אתא האזוח אנינח בר
 קצ .ויסוסכ רבו

 השקה אניטק בר רב ןנח בר
 ,טי  ןילוחכ

 ל: "ה לייא: -איק. ב/בב אלבפ ב
 ןילוחבו .ךל אניתמשמ אל יאו ךב רדהא
 נ"רו ,רוטפש הרוה אלבט בר < ,בלק
 ט"מ ל"א הימקל אלבט 'ר לזא ,היבייח
 וכו "כת רט" יבש

 כר לכ יפומ"יפר
 נק ב" בכ "רד

 ןבקנע רמי םשפ רח ,החָי יה: הפו ,"ר
 ןיבודיעכ .בקעי רב ןמחנ בר םשב דחו
 ,א"ה ז"פ

 בשיש :וס תומביכ ונממ לבק ףסוי בר
 בותו מק קבוע ב" רק היס תלשב
 בותיו .איוח. .רב. ,ת"רד , וירוחא | ףפוז"יבר

 :רמ -ב"כג- \ בירה קימקו את בבע חלל
 דח"פבו בקעי רב גיירד) הימק פףסוי .בר .ביתי

 ףסוי בר רמא : כ ןישודיקבו ,(הזב גנש
 ףסוי בר ,יניפכ יארק ינהל נ"ר .והנישרד
 אהק ניל -םג .לבא.-- ל. תיבשת בג גרא

 ברל

 נ"רל

 הימקל אתא אנתמ
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 ןתוקלחמ | ,,ל ןיבוריעכ | יניס ףסוי ברל
 הל תוכרב

 ,;;גמ ןיטיגב נ"רא אמח רב ףסוי בר
 רמא .ק תובותכב ,ימוינמ רב ףסוי בר

 בר רמא ,נ"רד הינימ יל אשרפמ ידידל
 ,ורע הס" .ןיפוריעי מכ - תוכרבכ מב
 ,ט ןיטיג ,:אפ תובותכ ,,הק :אק תומבי
 בדבי בלי ןפ טייב הצ ק"ב" שקע והפ
 .טנק ,המק ,בלק

 ,גנ תובותכב נ"רמ יעב אבס רמיי בר
 רב ןמחנ בר םשב רזעלא ןב קחצי 'ר

 ,ופ"ר תבש ימלשוריב בקעי

 ביתי אתרמ רב לאומש רב :קחצי 'ר
 הרשכ ירו ג טרה הומק

 ןמחנ ברד הימשמ אניברד הירב רמ
 ,: ופ תבש ,;חנ תוכרבכ

 ודימלת יאלינח ברד הירב  הימחנ
 ,: גמ ןיבוריעב

 רב נ"רל חלש אדסה בר רב ןמחנ בר
 ב"ב ,: דק תובותכב וניבר ונרמלי בקעו
 ,רכ לח ןירחהנס ומ

 אברו אברד ירוחא ביתי קחצי רב נ"ר
 0: גמ ןיבוריעב ןמחנ ברד הימק ביתי
 ,לועל  ןייעו .,יבנק ב"ב

 נ"ר ינפל חבתשה אבר ,הרוחס בר
 ריתהל וינפל אבשכו ,לודג םדא אוהש
 .: בכ םירדנכ וילע נ"ר רפקיא רדנ ול

 ןמחנ ברל ביתוא אמח רב אבקוע בר
 אבקוע בר ונלש תסרגו ס"קד תסרגל :דל ןיבוריע)

 ימר ויחא םע אתאו ,,הס מ"ב ,(אבא רב
 .:רצ תובותכב ג"ר ינפל אנודל

 ביתי :דנ תבשב ,לאומש רב אפפ בר
 רמא אקו ביתיו (ל"שר תפרגל) נ"רד הימק
 נ"ר ל"א -- וכו דליל תערובש העשב
 ?אתלי התישע כ"א

 אלו .נ"ר יבל עלקיא 'אבש רב "בר
 ומאג נ"ר ל"א ול ונתנש המ לוכאל הצר
 ,איק ןילוחכ אבשל

 םוימ רשא ,קהבומה ודימלת היה אבר

 ןמחנ בר

 רב ףסוי בר ול רסמ ,אבר יבא םוקמל
 ומע היהו ודימלהל אבר ונב תא אמה
 ,וכרעב ראובמכ וייח ימי לכ

 הבר ביתי :ופ תומביב וניצמ ,הבר
 הבר ,נ"רד היקריפ יהלישב ףסוי ברו
 לבא ,:דס תומבי ,:וק םיחספכ נ"רא
 נ"ראש ,מ םיחספכ דואמ ובישחה נ"ר

 (י"שר  ,תונבר ןושל) אבאל היל תייצד ןאמ
 ,אשופיעד אמהנ ליכא

 תנש ב"ר בל עלקיא ה"רב הבר
 רב וארק נ"רו ,,זע ןיבוריעכ נ"רא ,,טיק
 בר ועלקיא א"פו ,,הכ הציבכ ןירבח
 והנינגא אתולג שיר יבל ה"רב הברו ארסח
 יי תכוסב  ,הכופב נר

 ןמחנ ברד הימק ינת אנינח רב הבר
 תיק ,ב"בכ

 י: הנק ב"בכ נ"רא אליש בר רב הבר
 ןיבוריעכ נ"רל ביתוא אמח רב ימר

 ווק ריבכ ג"רל ל"א ,,הס מ"ב | ,:רל
 רמ ויחאו אוה אבו ,:טל ןיטיגכ נ"רא
 ,ו דצ תובותככ נ"רד הימק אנידל אבקוע
 .;זכ תורוכבכ אבראב ילזאק יוה

 .זע ןיבוריעב נ"רא יבזיש בר
 ןמחנ בר רמא אנסיב רב לאומש בר

 .ק תובותכב
 הינימ הלבק קחצי בר רב לאומש בר

 6: ההנפ 1 -רה

 ,תורקיה ויתודמו ותלודג
 בז .ריגבו

 יניב לודג יקב היהש המ רבלמ הנה
 אנא ןוגכ ,ה ןירדהנפ רמאש דע תונוממ
 רמא ,זל תורוכבו ,ידיחיב תונוממ יניד ןד
 ,דיחיב (רזכב םומ) ריתהל לכוא אנא ןוגכ
 ,:געק ב"בכ יאסרפד ינידב יקב םג היה

 רמאשכ ,דס ןיבוריעכ לודנ וינע היהו
 ירו צי ךמא טימ ודימלת אבר ול
 ול רמא -- אנינח ר"ב אחא 'ר רמאהו
 כ רררה

 תבשכ תבש רובכל לייעו ףתכמ היהו
 'גב דואמ ריהז .ּהיהו  .(ם'קד תפרגל) .םיק | אזוחמל נ"ר םע הובא רב הבר אבש

 תודועפכ



 39 אדא רב ןמחנ בר--ןמחנ 'ר

 תוצמבו תבשב תודועס
 ,:חיק םש

 םינקז ינפ רדהל דואמ ריהז היהו
 אוה ךא ,םדיב קיזחהל ושמש חלוש היהו
 ותרות "דובכב * לזלזל .הצריראל 52
 רב תבית) ןמחנ המכ הרות ואל יא רמאו
 תוא .גב הליגמ ס"קדב ןכו י"שרב אתיל אבא

 ןישודיקכ אקושב אכיא (ןב י"בט אובמ 'ם

 ,גל
 .; חכ הליגמכ .לבבד ידיפחמ ארקנ היהו
 ורמאש דע כ"כ הלדג ואמה תארי

 נ"ר עלקיא .דכ ,:זל :תומבי : ,זחי 'אמוי
 'סותכו 8 איוה ןאמ זירכמ ביצנבשל
 אנתל רמאש המ אלפל אל ובלו  ,םש
 אכיאד אמח תארי ינתית אל המוס ףוס
 הלשמ ותשא הארנה יפכש ףאו אנא
 האמ 'ד הרבתש ליעל אבומדכ וילע
 כ"פעא :''(ןהכרעב . ראובמכו אדמה ונח

 אבי אלש ידכ ךא אמויל איוה ןאמ זירכמ
 .הריבע .רוהרה יול

 :די הליגמ רמאש וילשמש הארנו
 ליזאו ליפש ,יכלפ אתוש ידהב אתתיא
 אתוריהי האי אל ,יפייטמ היניעו אזוא רב
 ,אתלי ותשא דגנכ תאו רמא ,ישנל

 תומביכ .נ"רד הירב ןוה וניצמ וינב
 הל

 רמאו ,ז ב"בכ נ"רד הירב ארטוז רמ
 ,םימעפ המכ  ומשב

 ,ומ ב"בכ נ"רד .הירב אייח בר
 ,גיק .מ"בכ נ"רר היבו ד
 ,טיק תבשכ ןמחנ בר רב הבר
 (תותלאשה תסרגל קדיד וא) גנוד ותבו

 .ע ןישודיקב

 ובשנש תונב יתש ול ויהש וניצמו
 ויהש ,המ ןיטיגב ןהילע .רפוסי רשאכ
 אלפתה שיליע ברו והיידיב ארדק ןשחב
 נ"רר היתנב ובשנש עריאש דע ז"ע
 ןאצמו אוהה םוקמל הבשנ שיליע בר םגו
 ,ש"ע כ"ב תועונצ ןניאש

 הוה אברש ,חכ ק"ומ רפוסי ותרימפ

 ל"א ,םסוג אוהד .הויזח נ"רד הימק ביתי שרופמכ .םיציפ
 רמ ל"א | ןרעצל  אלד רמ היל אמיל נ"ה
 ושח ןאמ ל"א + אוה בושח םדא ואל
 רמ יל יזחתיל ל"א ,עיקר ןאמ ןופס ןאמ
 היה םא ולאשו היל יזחתא ,(התימ רחאל)
 אתינב לחשימכ ול .רמא ,התימ רעצ ול
 אוההב ליז ה"בקה יל רמא יאו ,אבלחמ
 אניעב אל (תינש דלואש) תיוה דכ אמלע

 ,היתותיעב שיפנד
 רטפנש אבומ םיארומאו םיאנת ררסבו

 ליעל ונאבהש יפכו \ ,תורטשל א"לרת
 דלי זא היה (ה"סקת) לאומש תריטפבש
 תגלפומ הנקול עיגה כ"א ,עבש רבב ןמק
 תחא הנשב רטפנו ,םינש עבשו םיעבשל
 ,הבר ודימלת םע

 ותרימפ הרכזנ אל ג"שרד תרגאב לבא
 ,תותביתמ ישאר ךא ריכוזי ןואגהש ןעי
 היה אל לבא הבישי גהנש ףא נ"ר לבא
 .ליעל אבומרכ אתביתמ שיר

 ,(ישימחה רודב ימלשורי ארומא) ןמחנ 'ר

 אנמ 'ר ימיק בשיש ימלשוריב ךא הפו
 ב"פ מ ומשב רמאו (הנוי 'ר לש  ונב)
 ק"ומ ,הפ"ס םיחספ ,א"ה ב"פ- תבש ג"ה
 היה א"פ

 ןמחנ 'ר שדחה 'פ יתברו כ"רד 'ספבו
 ,יאחא 'רו יסוי רב א"רו

 ,הזב שיגרה אל דה"סבו

 ,אבא רב ןמחנ בר
 לבא בה רמא אבא רבימיר מל ןיעב

 ,אבר רב ןנח בר ש"ארהו ף"ירה תסרנג
 המכ הרות ואל יא נ"רא ,גל ןישודיקבו
 תבית תמאב ,אקושב אכיא אבא רב ןמחנ
 אתיל ןכו ,םש י"שרב אתיל אבא רב
 ןכו .'ם תוא ,גכ הליגמ אבומרב ס"קדב
 ארמגה איבמש ז"מקס א"ח ץ"בשתב אתיל
 ב"ר ברע .ןייעו .,רורב דתו "ה םתמ םשב
 .אבה רב

 .אדא רב ןמחנ בר
 פשו) :5 : דל ןיבוריע לאומש רמא

 בק
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 בר :אל הציב אוה ןכו ,אדא רב ימוחנ ,כק
 .(אדא רב ימוחנ

 הנוי ר"א ר"ה ב"פ תוכרב ימלשוריבו
 ,אדא רב ןמחנ בר אנת

 .איעשוא רב ןמחנ בר
 תינעה רפונ  ,,הכ .תבש ןנחוי .ריא

 רב ךיר נלש אכלנו ,י"ץ .תסרגל \לפ
 ,יתזפשוא

 .(יתרפשוא) יתזפשוא רב ןמחנ בר

 רזג אפפ ברש רפוסי :דב תינעתב

 ףרש ידימ םעטו היביל שלח אתינעת
 אתא אלו ימחר אעב אםסיידד אכניפ
 ףירש יא יתזפשוא רב נ"ר ל"א ,ארטמ
 ארטמ אתא הוה אתירחא אכנפ רמ
 .(ל"א קוחש ךרדבו)

 ומא םש אוהש רמאי רב ךרע ךורעבו
 כ"עבו ,יתרפשוא רב סרוגו אפפ בר לש
 .קתצי רב ,1-ר אוקש . רמול נא ןיכילצ

 .אקיא .ברד הירב ןמחנ בר
 אנינח 'ר ל"צ לבא ,.אכ תוכמ רכזנ

 ,אקיא ברד הירב

 ,ימא רב ןמחנ בר
 ףמא זס ןיבוריע = רכזנ

 ,אנפלואד
 ןינח בר סרג ינפלוא ךרע ד"הסבו

 ימאלב [ינח 7% פרוג: ם"קדבו ,ימא רב
 .יפליאד הימשמ

 רב רב אפכג בכ לא !בכ קומו
 ,ךורעה תסרגל ימא

 ,ךורב רב ןמחנ בר
 רב 'בנ"רא ירמי אדא רמא .+וסייתבשב

 ,הדוהי ר"א ןיבא רב ישא בר רמא ךורב
 .ךורב רב -הימחנ 'ר סרג: "טו/ק"ומבו -

 ,אירוג ברב ןמחנ בר
 אעררהנל עלקיאש רפוסי ,הצ תבשב

 ל"א ןגוהכ בישהל עדי אלו הינימ ולאשו
 םיקרבו ,חוה ".אמטאפ נק ""ליטק .ךבר
 ,אירוג רב אמח בר אסרגה

 הימשמ

 אנוה בר רב ןמחנ בר---איעשוא רב ןמחנ בר

 ,אנוה בר רב ןמחנ בר
 אוהש בתוכ ד"פ ג"ח ג"שרד תרגאב

 רב ידיא בר רחא איפחמ אתמב ךלמ
 תורמשל ו"סשת דע ג"סשת תנשמ ןיבא
 דימלת דוע היה הז יפלו ,אדמש לפנ זאו
 בר רב רמ יכ ח"לשת רטפנש ישא בר
 ,אנוה בר רב נ"ר רחא ךלמ ישא

 ,חוהומת תורמג המכ ונל ררובי הזבו
 ביתכד -- קחצי רב נ"רא .בכ תובותבכ
 רמאי ךיא ןיבהלו ,ישא אנברר אניד יב
 רטפנשכ ירהו ישא בר לע י"בנר ןכ
 ? םימי לוע דוע ישא בר זא היה י"בנר
 אוהו ם"ט אוה קחצי רב תבית ס"לב ךא
 3 ןירדיטלת ::תמאב | היהו | ,ה"רב ג"ר
 ,ישא

 ןמחנ בר ל"א :ו ןישודיק וניצמש הזו
 ,ישא ברל

 -- ישא ברל אניבר ל"א .5 ןילוחבו
 ,ישא ברל נ"ר ל"א

 ףיקתמ -- רמא ישא בר :זט ז"עבו
 ,ןמחנ בר הל

 קחצי רב) ןמחנ בר ץרתמ ,וכ םיחבזבו
 השקהש ישא בר ירכד (םופדה תועט אוה

 .ארמוז רמל
 :גנ הדנכ אניבר םע ותוא וניצמ ןכו

 אל םלועל רמא נ"ר ,ךופיא אניבר רמא
 ,'וכו .ךופית

 .זכ  ןיבוריעבו
 ,ןמחנ בר

 נ"ר רמאהו ארמגה ךירפ ,ז תובותכבו
 .ןתנ רב אנוה יל רמא

 הזש רורב אוה תומוקמה ולא לכב
 וה 'בר רכ .נ"ר

 רכס כר ךב נ"ר שרד ,אָס  תוכרבו
 םש ס"קרב איבמ | ,רצייו ביתכד יאמ
 םפ םימ אווה ךא ,ה"רב נ"ר אסרנ
 ,קחצי רב נ"ר ול השקה

 יח יה .לעב . ןואגה רביר .בטיהו
 ונא ןוגכ ,דפ ןילוח נ"ר רמאש המ ,זמ

 אמיתיאו אניבר רמא

 נ"ר אוה | ,ינע היהש הזמ עמשמו ,ןיול |

 ה"רב



 קחצי רב ןמחנ בר--אדבז בר רב ןמחנ בר

 הישע :היהש . עודי \ (םתס) קי
 (ןורחאה) אניברד ויחא היה אוהו ,גלפומ
 ,אנוה בר רב

 .אדבז בר רב ןמחנ ב]
 רמאד אברל ייבא ל"א :הכ תבשב

 אבר רב נ"ר הל ירמאו יאדבו "ב
 בר רב ןינח בר םרוג םיקדבו

 ,ארסח

 .ןינח רב ןמחנ 'ר
 ר"בב . רקי רמאמ ..גנממ .: ונל ,

 רחא טוהל אוהש ימ לכ רמאש זחא"מפ
 ותוא ןיליכאמש ףוס תוירע לש סומלוב
 ,ורשבמ

 .אדסח בר רב ןמחנ בר
 וריבח עדונה ארסחה בר אוה ויבא

 נ"ר ל"א ,ח ןירדהנס שרופמכ תשש ברד
 הימשמ ךובאד הובא רמא יכה בקעי רב
 אוהו ךמאד הובא ל"צו ס"ט אוהו ,ברד
 ונתחו דימלת היהש אבר רב ןנח בר
 ,םכרעב ראובמכו אדסח ברד וימחו ,ברד
 ה"ד  .דמק ב"ב " יםותה| תער אה בג

 ,אברד ופיג היה כ"א  ,ידידל
 תבש וניצמדכ ויבאמ ותרות לבק אוה

 .הימשמ שרדש ,זמק
 בקעי רב ':נ"ר היה * קהבומה הבה

 נ"רל חלש :דכ ןירדהנס ,:'דק תובוחבכ
 חלש :ומ ב"בו ,וניבר ונדמלי בקעי רב

 וניבר .ונדמלי .י"בנרל/יארסח 'ברומ
 הימק ףסוי בר ביתי הוה -- דיעמ סירא
 דה"סב ןיבהו | ,'וכו לאומש רמא יכה ל"א
 אדסח בר רב נ"רד הימק בשי ףסוי ברש
 בשיש טושפה טשפש איה הגגש הליחמבו
 .בקעי רב נ"רד הימק

 ג"הכ הברד הימק חלשש וניצמ ןכו
 .פ ןיטיגכ יאמ

 ריעב ןשרדהו שירה היה הארנה יפכו
 תרקורד ריעהש :אב תינעתכ תרקורד
 ואציו ,ילגר .תואמ שמח האיצומ התיה
 רב נ"ר רזגו :.דחא: םויב .םותמ-" הגממ
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 שקבש םש רפוסיו .אתינעת ארסח בר
 ל"או ,ולצא רודל אביש קחצי רב נ"רל
 םדאה ךא םדאה תא רבכמ םוקמה אל
 יא .ח"ר רב: נ?ר ל"א ,ומוקמ תאייטבבמ
 אבי בטומ ל"א ,רמ יבגל אנא םוקינ יכה
 .'ובו הנמ ןב הנמ לצא סרפ ןב הנמ

 ריכהו שדחה וריבחב קבד וילא אבשכו
 היה ח"ר רב .נ"רש ףאו הרותב והלודנ
 ונממ לודג היה י"בנר לבא וריעב שירה
 אמר. ח"ר- רב .נ/השי קש .בבפ הרוחב
 תרבע קחצי רב נ"ר ל"א ןנברדא אגרכ
 ינב וחלששכ :ול םשו ,'וכו אתיירואדא
 ונדמלי ארסח בר רב נ"רל ארהנ םופ
 רלוהג .לכו .אחא .'ר...רהל .רמא. -- נובל
 .אתובר קחצי רב נ"רא ,'וכו ירמא רודה
 ?ירבג בשחימל

 ןילוח ,:בי תועובש ,:גס תובותכבו
 .אבר רמא -- ח"ר רב נ"ר שרד :חפ
 יאמ קחצי רב נ"ר ול רמא ,ארכוב אה
 ,'וכו הילהינ היתירמא אנא אתרכוב

 .אלבמ 'רד הימשמ שררש וניצמו
 ,חע תוחנמכ

 : םי ה"רכ יאמיס 'ר דיעה שרדש
 ,בי .תלגנמ

 הכוס ,,אס תוכרב ויתושרד וניצמ ןכו
 .:הל ז"ע ,,ונ

 שרדש המ אבר עמששכ : י תוירוהבו
 אמלע ירת ילכא יא יקידצ ומא רמא
 ? והל ינס ימ

 .הדוהי רב ןמחנ בר
 בקעי 'ר ח"ה ו"פ ןיבוריע ימלשוריב

 רמ םשב רמא דחה --- ז"רו"" אהא רב

 ם"ילבו" ,החוהי רב .נ"ר  םשב ירח [פקוע
 השענו ,בקעי רב אוהו י"בנר בותכ היה
 ,הדוהי "רב . 'הזמ

 .קחצי רב ןמחנ בר

 רמאש :אב תינעתב ומצע תודע פ"ע

 סרפ ןב הנמ אנא ארסח בר רב נ"רל
 םשב ךא רדימת ארקנ ויבאש ןעי י"שריפו

 קחצי



 ל

 ןואגנה .לבא ,ךמסנ אלש ללכמ קחצי
 דובכב לקיש הלילחש שרפמ םש "בעי
 ןעי שרפמ ךא  ,היהיש ומכ היהי ויבא
 :חכ ק"ומכ גלפומ רישע היה אדסח ברש
 הנמ וארק ןכלו רישע היה נ"ר ונב םגו
 ומצעב אוה קחצי רב נ"ר לבא ,הנמ ןב
 לבא ,אנא ה"דות : אל ןיטיגכ רישע היה
 ע"א ארק ןכלו רישע היה אל קחצי ויבא
 .סרפ ןב הנמ

 רפוסי רשאכ 'ה תארי התיה ומא

 אבנג ךירב יאדלכ הל רמאש :ונק תבש
 יסכ ל"או הישיר ייולג היתקבש אל ,הוה
 אתמיא ךלע ווהיתד יכיה יכ ךשאָר

 יאמא עדי הוה אל ,ימחר יעבו אימשד
 םירג אקו ביתי דח אמוי ,היל הרמא אק
 הישירד היולייעמ אמילג לפנ אלקיד יתות
 הירצי הימלא אלקידל אזח היניע ילד
 אל לקדהו) הינישב ארוביקל היקספ קילפ
 ,(י"שר ,היה ולש

 (אייח וא) אחא בר תוחא התיה ומאו

 בר לזאו ךימתסימ ,טק תבשכ ףסוי רב
 קחצי רב נ"רד היפתכא ףסוי רב אחא
 ארפס בר יבל ןניטמ יכ ל"א היתחא רב
 -- הינימ אעב הילייע וממ יכ | ,אנילייע
 רמ אעב יאמ (ייננר) ל"א אתא קפנ יכ
 ,'וכו הינימ

 ותרות לבק י"בנרש רמול רואמ בורקו
 ,ודודמ

 וניצמדכ ,אדסח ברמ לבקל דוע הכז ןכו
 וניצמו ,ארפח בר רמא י"בנר ,גס ז"ע
 הירוחא קחצי רב נ"ר ביתי :גמ ןיבוריע
 נ"ר ל"א.  ,נ"רה הימק אבר .ביתיו אברד
 היל איעבימ אק יאמ אברל קחצי רב
 ילכגר -בוחי ..בגק כלבו ,!ובו,(אהסח ..בהל
 נ"הד הימק אבר ביתיו אברד הירוחא
 הידיב היל היוחאו -- הינימ יעב אק
 יאמ אברל  י"בנרא םק יכ | ,קיתשאו
 ליזאו ףילח :אל ןיטיגבו ,'וכו ךל יוחא
 הוה י"בנרו . אברו  ,בקעי רב ןמחנ בר
 קחצי רב ג"ר (היבנליילזא - אבר  ,יבת>

 בקעי רב נ"ר אזחדכ --- היבנל לזא אל
 ,היבגל .ליזא הוה

 דא רבכ היה ףסוי בר ייחב דועו
 ףסוי ברל ייבא ל"אש :זל תבשכ לודג
 קדקדמ) אדבועד ירמ קחצי רב נ"ר אה

 תבית אתיל ס"קרב לבא ,(י"שר ,וישעמב |

 ןכו ..ינצנוש םופרב אהיל ןכו קחצי רב
 ץרתל קחצי רב נ"ר הצרשכ ,נע 'אמוי
 לא ייבא ל"א הבהא רב אדא בר תישוק
 .'וכו היל תיושמ רז

 וארקו ףסוי ברל דואמ בישחה אוהו
 ,בי ק"ומ ,,ל ןיבוריעב יניס

 נ"ר א"פר ןיבוריע וניצמש המ לבא
 'ך ל"צו ם"מ אוה ל"ביר םשב קחצי רב
 .ל"בירד ודימלת היהש ןמהנ רב קחצי

 במ הביןמחמ בר" :ה"ה :ב"פ = הדג ןכו
 .בקעי רב נ"ר ל"צ אנוה ברל לאש קחצי

 לאש קחצי רב נ"ר א"ה ט"פ ק"ב ןכו
 ,בקעי רב ל"צ

 ב"ב רכזנש רמאי ימלשוריה אובמבו
 ,לאומש רמל עייסמ ארק רמאש ג"ה ג"פ
 ימלשוריה יכ הזמ .היאר םוש ןיא לבא
 םשו ל"א ה"ד :חל ב"ב ם"בשרב אבומ
 תמאב .יכ | ,בקעי רב אוהש נ"ר  םתס
 וברחנ 'רבכ .קחצי רב נ"ר תלועפ ימיב
 ,י"א תובישי

 :ה ןילוח וניצמו
 הכי הצ שר

 יעב: ,ןיבא .רב  אייח 'רמ לבק ןכו
 תבש ,,ו תוכרבכ ולאש ,,זצ ב"בכ הינימ
 ,בכ ןיכרע ,.י .ק"ומ ,: בל םיחספ ,,ק

 בר ינת ,דק תובותכ רמאש וניצמ ןכו
 ,אוק רב הדוהי

 דוע וריבח אבר םע הרות ץיברה אוהו
 (תיטרפ הבישי אברל ול היהש) ףסוי בר ייחב

 ,בכ ב"בכ הלכ שירה םש היה היה אוהו
 יתייא  אעררהנמ ימיד בר םש  רפוסיש
 אברל אתולנ שיר ל"א הניפסב תורגורג
 היל טיקנ אוה ןנברמ אברוצ יא יזח קופ
 -- אבא רב ארא ברל חלש אברו ,אקוש

 י'עו

 ל"צו יסא ר"א י"בנר



 ןמחנ בר

 בר לצא ךלהו הידיד תורגורג דיספ י"עו
 דחא לכו אבא רב אדא בר תמו -- ףסוי
 ,ףסוי בר היהשינע אנא רמול ןנואתה
 קחצי רב נ"רו ,אבר ,ייבא . ,ומיד .בר
 שיר קחצי רב "רד ,היתשינע אנא רמא
 ,'וכו (אבר תבישיב) הוה הלכ

 ביתואש ,דמ ןיבוריע וניצמש ףא הנהו
 תובותכ ,.בק תבשכ אברל השקה ,אברל
 -- ש"ת אבר רמאשכ ,ופ ב"בו ,:דכ

 ידימ אבר רפקיא ךפששב קחצי רב נ"רא
 ךא ודימלת היהש אל לבא ,ינתק ןכפש
 היה אוהו הבישי שירה היה אברש ןעו
 ןכלו שממ םירבחכ ויה לבא ,הלכ שירה
 הכלה רבד רמאיש םוקמ םושב וניצמ אל
 ,רמ םשב ותוא ארקיש וא אבר םשב
 פ"רל רמאש ,ח תותירכב א"פ רבל
 .אברד הימשמ

 אברל רמאש ,בנק ב"ב וניצמ הברדאו
 וניצמ :הל תוכרבו ,"ךל יוחא יאמ,
 היתדועס והיילע עבק יא אברל ב
 ,'וכו רמאיו והילא אבישכל ל"א יאמ

 םוקמ 180 דצ ג"ח דו"רב אצמ הזמו

 לודג היה אלש רמולו י"בנר לע לפנתהל
 ןכש ול עודי ןיא םאה הזב נגשו ,הרותב
 לע םדימעהלו ז"עז דיפקהל םירבח ךרד
 | וניצמדכ ,םהיתובר דגנ וליפא םנו תמאה
 ףא ובר ה"רמ היפא רדהאש ףסוי בר

 הלוגה ינב לכ לש ןבר היה אנוה ברש .
 ,וכרעב ראובמכ

 בר ייחב דועש ליעל ונאבה רבכ הנהו
 ,אבר תבישיב הלב שיר י"בנר היה ףסוי
 |  תרקורד ריעל כ"חא ךלה הארנה יפכ לבא
 | בר רב נ"רש :אכ תינעת רפוסי רשאכ
 ושקב םש ןשרדהו שירה היהש אדפח
 י"בנרד י"שריפו) ,ןבגל .יתיל רמ םוקיל ל"או
 ,(יאה ילוב יבישח ַאלד ארבג ןיב ביתו הוה
 םדאה תא דבכמ םוקמה אל יכ ובישהו
 נ"ר ל"א ,ומוקמ תא דבכמ םדאה ךא
 יבגל אנא םוקיא יבה יא אדסח בר רב
 לצא סרפ ןב הנמ אבי י"בנר ובישוהו ,רמ

 258 קחצי רב

 ,הנמ ןב הנמ
 ולצא ותריד עבקש חכנומ תמאבו

 .הברה הרות םש ץיברהו
 רב נ"רל םירואה ירבדכ ויה וירבדו

 ,:בי תועובש ,:גס תובוהככ ארסח בר
 ארסח בר רב נ"ר שררש :הפ ןילוח
 נ"ר ל"א ארכוב אה הז לע רמא אברו
 הילהינ אתירמא אנא ארכוב יאמ קחצי רב
 אמר אדסה :בר ;רב לר ה בכ ,'וכו
 .תרבע קחצי רב ןמחנ בר ל"א ןנברדא אגרכ
 אבכש אוהה :דצ תבשבו ,'וכו אתיירוארא
 נ"ר ארש (תרקורדב ף"ירבו) ארקורדב הוהד

 .תילמרכל היק גופאל | קחצי רב

 קחצי רב :חנ :הדנ ןכו
 ,'וכבו הב שיש ריעכ תרקורד
 9 וירבד שרפמש אל ישא בר רחא

 .(ס"שה

 יאהו נ"רא
 רכזנש ףאו)
 ירדפממ אוה

 ייבא .תריטפ ירחאש הארנה יפכו
 רודה שיר זא היהו אזוחמב אבר ךלמשכ
 וליחתה רודה ימכח לכ ףוריצב אוהו הלוכ
 נ"ר חקל זא ס"שה רודיסל דופי חינהל
 םהכאלמב לודג רתויה קלח קחצי רב
 אל אנא :הק םיחספ וש הזו ,השודקה

 אלו (אתביתמבש םכהה אל) אנא האמיכח

 אנרמג אלא אנא האדיחי אלו אנא האזוח
 ,אנא אנרדסו

 ןכל פ"עב םדומיל בור היה זאש ןעיו
 םייקתיש םירימלתה לעמ לקהל לדתשה
 וניצמדכ םינמיס השעו םדיב םדומלת
 ,.אּכ תומָבי --,,י תינעת = ,:ם .נל תבש
 ,המ הדנ .אי ןיכרע ,,וק ןילוחה ,,חכ ז"ע

 .טי ז"ע :דנ ןיבוריע רמאש ותנוכ הזו

 ,היתמייקו היתדיבע אנא
 הכלהה סורגל שדוקב וכרד היה ןכו

 ןישודיק וניצמש הזו קוידב הרמוא ש"ע
 אייח 'רב ןיבא 'ר אל אנא רמאש ,דמ
 םתס ןיבא 'ר אלא כ"ב ןיבא 'ר אלו
 ,הידידא הידיד אמרימל מ"נ יאמל

 רב לודיג אל אנא רמא ,זק םיחספ ןכו
 לודיג אלא אמוינמ רב לודיג אלו אישנמ |

 אמתפס
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 ,'וכו  אמרימל מ"נ יאמל אמתס
 אילפהל רע היה ארקמב ותואיקבב ןכו

 יזע תבשכ םנוכמ לע תואסרגה י"ע דימעהו
 ןמחנ בר רמא העימג וא האימג לאשנש
 ,'וכו .יניאימגה .קחצי רב

 ןאמ רמא :הל הציבו
 | ,'וכו שבתשמ אל

 אל הנושאר ינהד ןאמ ,זי  תומביבו
 ,(קחצי רב תבית רסה םשו) שבתשמ

 ,שבתשמ אל הביל ינתד ןאמ .ס ק"בו
 אל ןיקיסמ ינתד ןאמ :זטק םשו

 .'וכו שבתשמ
 אל ישנא ינתד ןאמ | .אס ןיבוריעבו

 ,(קחצי רב תבית רפח םשו) שבתשמ

 וניצמדכ הרופמב אלפנ יקב היה ןכו
 :הנ םשו ,ביתכ ןרקמ :חכ תבש רמאש
 םשו ,ביתכ ודיפח :חל אמויו ,ביתכ ינב
 תכסב :₪ הכוסו ,ביתב םפסחמ :הע
 תומביו  ,ביתכ ברו :וט הלינמו  ,ביתכ
 םחני :טס תובותכו ,ביתפ הבשבו :הס
 תוירוהו  ,ביתכ = הלעיו : רכ "עו ,ביתכ
 ביתכ ימ ,ח ןירדהנסבו ,ביתכ תוצמ ,ד
 .ביתכ ויתעמשו ,םכעימשאו

 ס"שה לכב םיאלמ הכלהב וירמאמו
 ללכב ללכנ אוהש רמול לכונש טעמבו
 היחה חור היה אוהש אברו ייגאד תויווה

 ןירישמ ינתד

 ,אברד אתביהמב םינפואב
 לודג דיפח היה הרותב ותלודג רבלמו

 ארבועד ירמ ייבא וארקש :ול תבשכ
 .(ליעל ןויע)

 ןנואתמ היה אבא רב אדא בר תמשבכו
 (.םש 'סותה 'יפב) .בכ ב"בכ י"ע שנענ ןפ

 תחנהש ךתער חונת רמול ליגר היהו
 .:ל ןירדהנס ,:בל םיחספכ יתעד תא

 תרועסמ הנהנה לכ :ו תוכרב רמאו
 תוברוחמ תחא הנב ולאכ וחמשמו ןתח
 ,םילשורי

 תלפתב ריהז םדא אהי םש רמאו
 ,תירחש

 ושפנכ וילע רקי היה וירבח דובכו
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 אלד אנמחר ךירב רמאש :ומ תבשכ
 ,איוא ברל אבר היפיסכ

 המ ולש אנתל לאששכ :טל תוכרבו
 םולשו התא םולש ל"א ןמלש ל"א ךמש
 ,ךתנשמ

 ,םילודגה וירבח

 רחיב ויה עשוהי ברד הירב אנוה בר
 ירבד לע ביתמ ,.בכ ב"בכ אבר תבישיב
 םיחספכ ול ץרית אוהו קחצי רב ןמחנ בר
 חונת י"בנר ול רמא : ל ןירדהנפבו ,,גל
 .יתעד תא תחנהש ךתעד

 ,בנ ב"בב ,דישדרא זימרוהמ אייח בר

 ,'וכו יל .יעתשיא י"בנרא
 וילע רמא (אנבוד) אניברד הירב רמ

 יעבו ,,אכ תבשכ םימש ארי אוהש י"בנר
 ,חק םש י"בנר הינימ

 ב"בכ אבר .תבישיב ומע היה פ"ר
 ,ח תותירכ אברד הימשמ פ"רל רמא ,.בכ

 היחכשא :טל ןיטיגב אהליאש רב אבר
 ,ולאשו י"בנר

 י"בנר ל"א :טל תומביב אמח רב ימר
 ?ירד רושבא

 רחאה אתולג ישאר ינש ויה ונמזבו
 אנא רמאש :הכ הציבכ לאומש רמ
 אלומל אשמשמ לאומש רמל היתקיפא
 ךלהש :וס הדנכ ירמ אבא כ"חאו ,'וכו

 .ליבמתש ותשא תא םייפל י"בנר
 וימח היה ירמ אבאש בתוכ דה"סבו

 נ"רש רמאנ םא תלוז) הזל ריקמ םוש ןיאו
 חכומ םשו (האישנ יבד אנתה היה קחצי רב

 ,ולש םכחה היהש ךא

 ,ומשב םירמואהו וידימלת
 ןיפחויבו ,,ג ז"עב ול השקה אחא בר

 ,יאלילג אחא בר םרוג
 ,בנ ב"בכ הימשמ בקעי רב אחא בר
 יתוכ תפ לכאש :הל ז"ע רפוסי ,וביא

 ,הידהב ועתשת אל י"בנר רמאו
 אתירמא רמא ,בק תוחנמב ,ישא בר

 יכרג םש 'פותבו נ"רד הימק אתעמשל
 ,קחצי רב נ"ר וא כ"רד הימק

 בר

/ 



 אעדרהנמ ןמחנ בר--בקעי רב ןמחנ בר

 .;\ תוכרבכ ולי השקה  יביב בה
 י"בנרו .היבגל עלקיא..:נ?רד תירביהה

 ,:;ופ םיחספכ םיניד המכ ל"א
 אנוה יל .רמא נ"רא וניצמש המ לבא
 ;אנוה בר רב :נ"ר אה ו תומ

 אניברד הירב רמד הוחא ןנחוי 'ר
 ,:רצ תבשכ ול השקה

 ,יהק םיתספכ הינימ יעב אניבר
 ,מ .תוירוה

 וניצמ אל ותחפשממו םיטרפה וינינעמ
 תערה > ינינאמ -היהש המ .ידבל | ולב
 ,ל אמויכ

 הלודגה אתביתמהו אבר רטפנשכו
 נ"ר ךלמ זא ,שרנב ךלמ פ"רש הקלחתנ
 דע ג"פרת תנשמ אתירבמופב קחצי רב
 ג"שרד תרגאב אבומדכ תורטשל ז"פרת
 ,ג"פ ג"ח

 יב הביש תונשל עיגהש יאדול בורקו
 ףסוי בר ייחב םגש ליעל ונרמאש ומכ
 היהו םימכחה ןיב עדונ ומש .רבכ הוה
 ףסוי ברו  ,דועו םישלש ןבכ ם"לב וא
 ,םיעבשל בורק יח אוה .ב"א ר"לרת רטפנ

 ןמחנ בר ךרע :בקעי רב ןמחנ בר
 ,(םתס)

 .ןהכ רב ןמחנ בר
 ,(יעיברה רודב ימלשורי ארומא)

 יסא ר"א ןהכ רב ןמחנ ר"א ,ה ןילוחב
 י"בגר ונלש אסרגו ,ס"קדו תצבוקמ הטיש תסרגל)
 .(הכומד תועט אוה

 נ"ר שרד :ז ןירדהנס ,; הק תובוהכבו
 ונואש ךלמל המוד ןייד םא -- ןהב רב
 ,'וכו ץרא דימעי םולכל ךירצ

 ןישודיק תחא הכלה ונממ ונל שי םגו
 ,ימד ךלהמב בובר
 שרד :ה ב"ב  רכונ ם"קד תפנה

 .בהזה תא וחקי םהו קופפה

 .ןתנ רב ןמחנ בר
 ,ל"פ םש ש"ארה תפרנל : חה ב"ב מ
 ,בהזה תא וחקי םהו ארק רמא רמאש
 .נ"ר םתס ונלש אפרגו
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 .אפפ רב ןמחנ בר
 פרפל ירבר/ לע ביתמ" ים משש רבו

 .אפפ רב
 ול-הוהש שם + ןולוחכ :לוהנ .דיסח הוחו

 אתא ימחר אעב ,חמצ אלו ערזו הניג
 ,יסא ברד ונייה רמא ,חמצו ארטמ

 .אבר רב ןמחנ בר
 פ%5דבו .,:הכ תבש רכזנ בר .רמא

 רכזנה אוה ס"לבו ,אבר רב ןינח בר סרג
 וז בר רמא אבא רב נ"ר םשב טל ז"ע
 ,תינתלוס

 ןמחנ רב לאומש רב ןמחנ בר
 ,(ינמחנ וא)

 ומשב רמאו ויבאמ ותרות לבק אוה
 .ו"ט"פ ר"ב ,ר"הס א"פ תבשכ

 תרובעל ספתנש ר"ה ט"פ ב"ב רפוסיו
 ,ימא 'ר ימוק ידבוע אתא ךלמה

 'ר םשב דכדחנ (רעבוב) אמוחנת רכזנו

 ,ןשיה אמוחנתבכ ןמחנ ל"צו הימחנ
 לאומש רב ןמחנ בר הוצת שיר םשו

 ,ינמחנ רב תבית רסחו
 ,ובלח 'רל בישה א"הס א"פ הליגמבו
 בירא אפוחנתה'ר "הב פיש" רלוקפו

 הליכאי לפ <-- אמהנמ 'רו 3"בשרד הירב
 הרותב תאזה הליגמב רמאנש היתשו
 ,רבדמ בותכה ט"עמבו

 .ופיד .ןמחנ 'ר
 בקעי 'ר םשבירמא 'דדננפ .היביידכמ

 ,ןירסיקד
 ןמחנ פו ;. הימחנ <": הדן יפד ר"קתבו

 .ןירסיקד בקעי 'ר םשב ופיד
 'ך םשב רמא ח-ירחא אמוחנתבו

 ,סהנפ
 .אעדרהנמ ןמחנ בר

 אנהב ברל . .עלקיא . :.הצ ןילוח הבז
 ל"א -- יירופכד אמוי ילעמב ארהנ םופל
 ,'וכו ..לוטאו ..לוקש . ב"ה

 םש ןילוחל וישודחב א"בשרה תסרגו
 .אעדרהנמ ןנח בר

 בר
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 ,איטהרפמ ןמחנ בר
 ימנ רמ ,ישא ברל רמא ,אפ ןישודיקב

 ,אטרפ ןב אסרנה ןיסחויבו  ,'וכו יקליל
 ,איטפרפמ נ"ר דה"סבו

 .אבס ןמחנ

 ,ריפר הקיט .דיה  ב"פ 'תוכרב "רבונ
 ןמהנ נה .רמא (0הנ ה הלובפ) יסוי 'ר
 ,אבס

 ,(זדז"פ הימחנ ,ינמחנ) ,ינמחחנ

 יבא היה אוהו ,עדונה ינמחנ רב הבר
 ןנבההןקהבה :אנינה ' "רוי איעשוא "ר
 ,ייבא יבא ליליילכ יבאו ,םכרעב ראובמכ

 .הכ תורצ ינמחנ הב איית יר

 ,זט הגינח נ"ב הדוהי 'ר

 אמוחנת ינמחנ רב ןהכה עשוהי 'ר
 ,הדאשת

 33 .ןילוח .ינמהנ רב  בלעי "ד
 רב" .לאומש ה. "יטמחנ .ףכ :.קחצי "יר

 .דל תוכרב ינמחנ

 ,נפכהנער

 ,ומשב אליא 'ר ב"ה ר"פ םילקש רכזנ
 רמא ינמחנ 'ר רדב"נפ םילהת 'דמבו

 ר"ב אבומ רמאמה ךא ,'וכו ריתהש ש"ע
 טוקליבו ,נ"בשרד הירב ןמחנ ש"ע ב"לפר
 ,הימחנ 'ר םשב םש

 ,אשחנ

 םילהת שרדמ אשחנ רב קדזורפ 'ר
 'ר אנשת זמר םילהת םטוקליבו ,א"צפר
 ,אשחנ רב ירידזורפ

 .איהג"פ ר"הק ןושחנ רב ינינע .ןושחנ

 .ןושחנ 'ר
 רמא ,ב"נשת זמר םילהת םוקלי רכזנ

 הז ונל אצמנ ונלצא תעגמש הרצ לכ
 שרדמבו ,הרצב יכנא ומע בותכה רמאש
 רסח םשו רמאמה אבומ ומ"פס םילהת
 ,רמואה םש

 ,:המ ןילוח אנוה בר  רמא ,ילוינ

 ,הבשב שחנ גרה :אכק תבשב .יתוינ

 יכמוקינ--איטהרפמ ןמחנ בר

 .ומיקמ ש"ע ארקנו היה לארשי י"שריפו

 .ףוזינ
 ,: וטק תבש (אנת) ףוזינה ןב ןנחוי 'ר

 ,םש אתפסותבו

 [ בה רב איג 'ר
 יעב ט"פר תומביכ | ,הנוי 'ר דימלת

 םשב רמא ו"ה ח"פ םשו ,הנוי 'ר ימוק

 רב .אחינ 'ר ט"פר םיאלכבו הנוי 'ר
 ב וניר ל"צ) ..ןנחוי - 'ך הבס
 ,אריעז

 .(ע"ר תשמ) ,יפרגה עשוהי'ר יחא םומינ

 תורוכבו ג"פ ןירישבמ אתפסותב רכזנ
 'ר לש ויחא םומינ יל חס | יסוי ר"א זי
 .'וכו ברועה תא טחושהש יפרגה עשוה*

 ,דרנה (םומיגבא וא) םומיג

 מ"ר ןמזב ה"וא ימכחמ לודג ףוסוליפ
 תיחנד רמע לכ מ"רל לאשש :ומ הגיגחכ
 .'וכו קילס הרויל

 התמ ידרגה םומינבא גידב"פ ר"ורבו
 אצמו םינפ ול תוארהל מ"ר הלעו ומא
 ויבא תמ ןמז רחאל ,םילבא ןיבשוי םתוא
 המודמכ ל"א ןתכאלמב ןיקוסע מ"ר ןאצמו
 ךיבאמ רתוי ךילע הביבח ךמאש ינא
 -- המא תיבל השא ביתכ ןכ אלו ל"א
 ,ךל בא ןיאש תרמא הפי ל"א

 ב-ר"כיאד אתחתפבו כ"ה"ספ ר"בו
 ןיפוסוליפ ודמע אל אנהכ רב אבא ר"א
 ,ידרגה םומינבאכו רועב ןב םעלבכ םלועב
 ךאיה ץראה ל"זר תא לאש גי"פר ר"שו
 אבא לצא ךל ל"א -- הלחת תארבנ
 .'וכו יאנבה ףסוי

 .אסנ 'ר ךרע .אםסינ 'ר

 :הנה םיימפונ

 השעמ יסוי 'ר רמא ,חצ תומבי רכזנ
 ,ומאמ ויחא תשא אשנש רגה םיימפינב

 .יכמוקינ
 ,ה"ה א"פ ק"ומ ,ח"זה ח"פ םיחספ רכזנ

 ,הריעז 'ר ימוק ינת אי"ה ו"פ ןירדהנס
 רונקינ



 7 אסנ 'ר--רונקינ

 .רונקינ

 הנשמב רכזנו ינש תיבב לודג דיסח

 ,ויתותלרל םיסנ .ושענש י"מ נ"פ אמוי
 ,ויתותלדל ושענ םיסנ המ ,חל םש ארמגבו

 .תותלד | איבחל = רונ קינ ךלהשכ ורמא
 דמע ותריזחב םירצמ לש אירדנסכלאמ
 ןהמ תחא לטנ ועבמל םי לש .לושחנ
 ,ופעומ םיה חנ אל ןיידעו ,םיל הכילשהו
 אוה רמע ,התרבח תא לימהל ושקב
 חנ דימ ,המע .ינוליטה והל .רמא הכרכו
 ,התרבח לע רעטצמ היהו  ,ופעזמ  םיה

 תחתמ האציו הצבצב השביל ואבשכ ףוסל
 התעלב םיבש הירב א"יו  ,הניפסה ינפוד
 םש הנשמב וילע ורמאו ,השביל התאיקהו
 ,הכרבל קידצ .רכז

 םירעשה לב ג"מ ב"פ . תודמ :אוה ו
 רונקינ רעשמ ץוח בהז לש תויהל ונתש
 ןהשחנש ינפמ א"יו ,םנ םהב השענש -
 | ,ביהצמ

 רונקינ חתפ לע .ה"מ א"פ הטוסבו
 תא ןירהטמו | תוטופה תא ןיקשמ :ויה
 .םיערוצמו .תודלויה

 אל רונקינ רעש :הפ םיחספ  ןכו
 ,םש ןידמוע ןיערוצמש ינפמ השרקתנ
 חרזמב היה ורעשש ןעי ה"מ ט"פ תוָּכרבו
 ושאר לקי אל ןכל  ,ג"ה ו"פ םילקשכ
 תיב דגנכ .ןווכמ אוהש חרזמה רעש .דננב
 .ק"הק

 םינוי ירשמ דחא עשר רונקנ שיו
 אבומו  בי"פ תינעת תלינמב אבומדכ
 -- היררנסכלאל רבוע .היהש : חי תינעת
 םילשורי דגנ ודי ףינמ היה םויו םוי לכבו
 םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו --
 ,םילשורי דגנ והואלתו ושאר תא וכתח --
 רונקנ רעש ארקנ ןבלש רפוסי תוינומדקבו
 = ,עשרה רונקנ תא םש ונרהש ןעי
 תערה ןיא יכ הנשמה ירבד ונילע ונמאנ
 .דימת עשר םש רכזיש לבוס

 .רסיק ןורינ

 ותוא וחלש םיאמורהש רפוסי ,ונ ןיטיגב

 אצמ י"אל אבשכו םילשורי תא בירחהל
 יתתנו ל"א ךיקוספ יל קוספ ל"או קונית
 ,רמא לארשי ימע ריב םודאב יתמקנ תא
 ירופכל יעבו היתיב יבורחל יעב הב"וק
 רייגיאו לזאו קרע +ארבג אוההב הידו
 ,ריאמ 'ר הינימ קפנו

 תיג בר

 ארבוע .רבעימל רכס | ,אוק ב"ב רכזנ
 ספא -- לאומש ל"א בצקה ןב הירכו 'רכ
 ,הירכז

 .עוקת שיא יאתינ
 איבהש י"מ ד"פ הלה הנשמב רכזנ

 ימלשוריבו ,ונממ ולבק אלו רתיבמ תולח
 אל ןכל לודג םדא היהש ןעי שרפמ םש
 .הבוח ועבקל ודמלי אלש ונממ ולבק

 במ:ירפ יאגג

 רב הבר ןמזב היהו : וטק תומבי רכזנ
 ,םכח םש וניאו הובא

 ,םננ

 .עדונה סננ ןב ןועמש
 נ"רד תובא םננ ןב לואש אבא שיו

 ךא ל"צו ס"מ אוה םש לבא בדמכ"פ
 ,לואש אבא

 ,םלא ןב עשוהי 'ר ךרע .בצקה סננ

 הסיניהאסינ--הםנ--אסנ יד

 ,יעיברה רודב ימלשורי ארומא
 אסנ 'ר ב"ה ד"פ תיעיבש ימלשוריב

 ,רזעלא 'ר םשב
 םשב רזעלא 'ר אתיא  ה"פר ןיטינבו

 .ךופיהל ל"צו אסינ 'ר
 ןוב ה -םשב .אסנ 'ף הזה םיפ  קלבו

 ,אייח רב
 'ר. ,רזעלא "הג נוי "רג "פר בו

 ,אנינח 'רב | יסוי 'ר םשב ףיסומ אסנ

 ירמא א"רו י"ר ל"זו השמ ינפה 'יפו
 ,ח"רביר םשב ףיסומ אסנ 'רד והייורת
 היה אסנ 'ר יכ איה הגנש \ הליחמבו
 א"רו ןנחוי 'רש טושפה םשפו רחואמ

 ירמא
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 רמא ח"רביר םגש ףיסומ אסנ 'רו ,ירמא
 .םהירבדכ

 קרמא :הנוי - 'ר.א"הַמ | ב"פ : ןיבוהועבו

 .םיספה ןיב לטלטל והמ לאש אסנ 'ר
 הסנ 'רש ךופיהל וניצמ ג"פר מ"בו
 היהש הזמ הארנו הנוי 'ר םשב רמא

 ,וריבח
 אנא אסינ ר"א תומורת ףוס ימלשוריבו

 אמיאו (ויבא תא ריכה אלש) אבאל םיכח אל
 ול ןיאש ימ רמא הוה ךובא יל הרמא
 ,הכונחב הפרש ןמש קילדמ ןילוח לש ןמש
 ,ח"ת היה ויבאש ןיאור ונא הזמו

 ןינמז המכ אסנ ר"א ב"ה ז"פ תוכרבו
 קוחמל ךירצו) אבא אפילחת םע תילכא
 יביבח ייסיס רב איינינא םעו  (אבא תבית
 ,תורעש 'ב יתאבהש דע ילע ןינמו אלו
 םשו גדא"צפ ר"ב אבומ השעמה לבא
 אפילחת 'ר םע תילכא ןינמז יסא ר"א
 ,יביבח יסיס רב אנינח 'רו

 םימעפ המכ הבלהב רכזנ אסנ 'ר הזו
 ,ג"ה ב"פ םיאלב | ,,אבחא"ה ג"פ תוכרבכ
 ,ו"ה ג"5 תבש ,א"הס ג"פ

 ק"ב ימלשוריב םימעפ הברה רכזנ ןכו
 ,ב"בו ,מ"ב

 ומשב םירמואה
 .א"הס ז"פ תבשכ

 ןיבוריע לאש אסנ 'ר ,רמא אפידר 'ר
 ה א"פ

 ר"א ןוב 'רב י"רד הירב לאומש 'ר
 .ז"הס ז"פ תובותכב הסנ

 .ןירפקד אסינ וא אסנ'ר

 ןירפקד ןנבר  וניצמ

 יתבר :הכיאו = (ם5"73 ר"םא | רכונ

 ,וכ-אתחתפב

 ,םיפנ יד

 ,יסנ 'ר ל"צ ילואו טיחוט"פ ר"ש רכזנ

 ,אחפנ

 .ערונה אחפנ רב קחצי 'ר

 ןיועוהחפנה ':ןב= ארקנ נחוי  'ח:>ןכו
 ,םכרע

 ןוירוג ןב ןומידקנ--ןירפקד אסנ 'ר

 ,ילתפנ 'ר
 ןהכ היהש ר"פר תינעת ימלשוריב

 'ב אנמ 'רל לאשו המוקע עבצא ול היהו
 קחצי בר שיו ,ןכודל תולעל ול רתומ םא
 ,וצ תובותכ ילתפנ רב

 .ןוירוג ןב ןומידקנ
 תינעת שרופמכ ינוב היה יתימאה ומש

 םילשוריד ירישע השלשהמ היה אוהו ,,כ
 םילשורי לע םיאמורה ורצשכ ,ונ ןיטיגכ
 םירישעה ויערמ ינשו אוה וילע םימעה
 'אכ ךשמ ריעה לכ תא לכלכלו ןוזל
 ,תורצואה לכ ופרשו ומק ינוירבה ךא ,הנש

 תינעת רפוסי ןומידקנ ול וארק המלו
 לגרל לארשי לכ ולעשכ א"פש :םי
 ,תותשל םימ םהל היה אל םילשוריל
 תוניע 'בי ונממ הולהו דחא ןודאל אבו
 ודרי אל םאש עובק ןמז ךשמ לע םימ
 ,םרובע ול םלשי אוהה ןמזה דע םימ
 אב אל רטמ ןיידעו ןמזה םלשנש םוינו
 ,םימה ריחמ ול םלשיש ןודאה ול חלש
 ללפתהו שדקמה תיבל ןומידקנ אבו
 ודריו ותלפת עמש 'הו ,םימשג ודריש
 תורובה לכ ואלמתנש דע כ"כ םימשג
 ןעי לבא | ,רתוי דועו םימ ןודאה לש
 ןעמ המחה העקש רבב ודרי םימשגהשכ
 רבכ יכ םימה ודרי ותושרבש ןודאה
 ללפתהו קמה"בל סנכנו רזח ,המחה העקש
 ול וארק ןכלו ,היה ןכו המחה חרזתש
 ,ורובעב המחה הדקנש ןעי ןומידקנ

 אצוי היהשכ וילע רפוסי :וס תובותכבו
 וילגר תחת ןיעיצמ ויה דמה"בל ותיבמ
 ןיחקולו םיינע ןיאב ויה כ"או תלימ ילכ
 .ןמצעל ןתוא

 םיבוהז תואמ 'ד םימכח וקספ ותבלו
 ברחשכו ,דחא םויל םימשב לש הפוקל
 תהא תכיר א"פ זב"יר האר "ק"מהב

 לש ןתמהב יללנ ןיבמ םירועש הטקילש
 תב ל"או הסנרפיש ונממ השקבו םיברע
 ינא רוז וידימלתל רמאו ,איה ימ
 הב בותכ היהו התבותב לע יתמתחשכ

 ףלא



 ןתנ 'ר--אסוקנ

 ץוח היבא תיבמ בהז ירניד םיפלא ףלא
 ,'וכו זב"יר הכבו הימח לשמ

 המשש אבומ המדא"פ יתבר הכיאבו
 ,םירמ היה

 תרמוש התיהש ותלכש ,הס תובותכבו
 יקיצל ןיי םיתאס םימכח הל וקספ םבי
 ,ש"על ש"עמ הרדק

 (אנת) אסוקנ ןב הדוהי 'ר .,אסוקנ
 ,,חי אמוי

 ,ייקנ

 היהש ב"ה ב"פ ש"עמ ימלשוריב רכזנ
 תיאו ,תיבה ןמזב אעבצ (לודגמב) שמש

 ,היה .רפוס ירמאד
 דצ סקורק ש"ררהל םילמה רפסבו

 ימיב תרוסמ לעב היה אוהש איבמ 366

 ,םיאנתה

 רכזנ :םילשוריבש תעדה ייקנ
 ל .,גכי ןיררהמ

 ,ואברג

 ,ונ םיחספ ג"הכ יאברנ ןב ןנחוי

 .יאבדנ ןב ןנחוי אסרגה ,חכ תותירכבו

 ,הידג ךרע ,הירנ

 ,הישרנ

 ,א"הס ג"פ םיאלכ הישרנ רב ןועמש
 | ,הישרג תועטב אתיא םשו

 העדונה ריע םש אוהש רמול דואמ בורקו
 ,וט הציב  ,,טס אמויכ האשרנ םשב
 ןילוח ,,חס מ"ב ,:טס ןיטיג  ,,זןק םיחספ

 .,זבק

 , הכ הדנ שנ רב לואש אבא .שנ

 ,ילבראה יאתנ
 היחרפ ןב עשוהיד ד"באה היה אוה

 שיא רזעוי ןב יסוי תוגוזהמ ולבק המהו
 תובאכ םילשורי שיא ןנחוי ןב יסויו הדירצ
 .ז"מ ו"מ א"פ

 = רמאש רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו
 לאו עשרל רבחתת לאו ער ןכשמ קחרה

 ,תוינערופה ןמ .שאיתת
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 עשוהי םע קלוח ב"מ ב"פ הגיגחבו
 רמוא אוהו ט"ויב הכימס ןינעב פ"ב
 ,ךימסהל

 וב

 םינקזו ןופרט 'ר ורמא :מ ןישודיקב
 ,רולב הזתנ תיב תילעב ןיבופמ ויה

 ,יאוזתנ

 אתרקסיד ןוגכ נ"רא ,חנ ןיבוריעב
 ,שיאה ותוא לש ךרכ י"שריפו יאוזתנד

 ,ןתנ בר וא ןתנ
 .(בדז"פ 'ב לאומש ,איבנה ןתנ)

 ,ר'ה ג"פ ק"ומ ןתנ רב אבא
 ,,ממ ןילוח ןתנ רב (אחא וא) אדא בר

 ,(ימא 'ר םתס אוה) ]תנ רב ימא

 ..בס תוכרב ןתנ רב יסיא
 ..גנ תבש ןתנ רב יסא בר
 ,,במ תוכרב ןתנ ברד הירב אנוה בר
 ..אמ םיחספ נ"רד הירב אייח בר
 ..ם תוכרב ןתנ רב הדוהי
 .: ₪ תומבי ג"רד הירב  אנהכ בר
 ,,וטק םיחספ נ"רד הירב הישרשמ בר
 אבא אוהו) : בל ןיבוריע ןתנ רב אבר

 .(ןתנ רב

 .(ןיתינתמד אנת ילבבה) ,ןתנ 'ר

 שי לבא ומשב רכזנ אלש ףא ויבא
 אבומ ןואג יאה וניבר יפמ הלבקב ונל
 ,לבבד אתולג שיר היהש ארמק ךרע ךורעב
 נ"רל גב"שר ל"אש : גי תוירוהמ אוהו
 ,ר"בא יוהימל ךובאד ארמק ךל ינהאר יהנ
 ןישבולש בהזו ףסכ לש הרוגח אוה ארמקו
 ,םרפ יכלמ ינפל םירשה

 רמול דואמ בורק ותרות לבק יממ
 ונל עדונ אלש לבבב ויתובר דבלמש
 לכמ לבקו .י"אב היה "" ,רבד " וש םהמ
 תבש עמשמרב לאעמשי 'רמ רודה ילודג
 וסקנפ לע בתכו הטהו ארק ןהנ ר"א :בי
 ויניעב הארש ומכ עמשמ ןושלהו ,'וכו
 רמוא :גמ הדנ ,:זס םיחספו ,השעמה
 ,לאעמשי 'ר םושמ

 ןכ כו
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 םיחספכ רזעילא 'ר םושמ רמא ןכו
 :טי הכוס ,,חמ

 ,: חל תוחנמכ ילילגה יסוי 'ר םושמ
 חלשב אתלכמב יזוחמה יסוי אבא םושמ

 ,ג"פ
 רמא אל ןתנ ר"א ,זצ םיחבז וניצמ ןכו

 הזמ עמשמו ,דבלב וז אלא ןופרט 'ר
 ,ונממ לבקש

 י"אב = תוריזגה ורבגשכ כ"חא ךאו
 ךלה זא 'ה תוצמ םויק לע וחבטנו וגרהנו
 רמאש הזו ,ויבא תיבל לבבל ןתנ 'ר ול
 ו"פ שדוחב 'סמ ורתי אתלכמב נ"ר
 ןהש לארשי ולא יתוצמ ירמושלו יבחואל
 ,תוצמה לע םשפנ ןינתונו י"אב ןיבשוי
 ,ינב תא יתלמש לע גרהיל אצוי ךל המ
 ,הרותב יתארקש לע ףרשיל אצוי ךל המ
 הצמ יתלכאש לע בלציל אצוי ךל המ
 מו

 ויחא תא תוארל ךלהש ותוא וניצמו
 ןתנ ר"א :זמ ןילוחכ תורחא תונידמב
 תחא השא התאב םיה יכרכל יתכלה א"פ
 תמו ינש תמו ןושארה הנב הלמש ינפל
 ,םודא היהש ויתיאר ינפל ותאיבה ישילש
 וב עלביש דע ול יניתמה יתב הל יתרמא
 ויהו היחו ותוא הלמו ול הניתמה ומד
 בושו ,ימש לע ילבבה ןתנ ותוא ןירוק
 התאב איקטופק תנידמל יתכלה א"פ
 -- תמו ןושאר הנב הלמש ינפל השא
 קורי היהש יתיארו ינפל ותאיבה ישילש
 וב לופיש דע ול  יניתמה יתב ל"א --
 ילבבה ןתנ ותוא ןירוק ויהו היחו -- ומד
 ,ימש לע

 ו אב ןפקהב תוריזגה קש ז"ב הנהג
 ךחא םוקמ לא ץבקהל ןילוכי ויה אלו
 ,םישדח עובקל וא םינש רבעל וליפא
 רבעמ עשוהי 'ר יחא ןב היננח זא היה

 ךשצב > לבא , ,לבבברופפ .רהנב \ םיגש
 ידימלת וליחתהו תוריזגה טעמ | ורבע
 ןומיר תעקבל ופסאתנו ץבקתהל ע"רד
 ,י"אב םינש רבעל םהישעמ תישאר היה

 ןתנ 'ר

 אלש י"ר א"ב היננחל חלשל וכרצוהו
 םאש שרופמה ןירכ ל"וחב דוע רבעי
 הניא ל"וחב והורבע זא י"אב רבעל ןילוכי
 ,תרבועמ

 תא ולצא וחלשש ,גס תוכרב רפוסיו
 [ב ירבו לש כב ןבו .רפיכ .ןב ,יפוי 'ר
 קחצי 'רל ןירגיא 'ג י"ע וחלשו ,לטובק
 ןירדהנסוח"ה ו"פ םירדנ שרופמכ ןתנ 'רו
 ןימיל ודמעיש םהמ ושקבו ב"ה א"פ
 רבעי אלש רואל רבדה איצוהל םיחולשה
 הצר אל אוה ךא  ,י"אב היננח דוע
 אביקע רביע המ ינפמ רמאו םהל עומשל
 ותומכ חינה אלש ןעי  אעררהנב י"ב
 םק זא ,יתומכ יתחנה אל ינא ףא ,י"אב
 ידעומ הלא אתיירואב ארקו קחצי 'ר
 םה הלא (ביתכ אלה) ,רמא ,י"ראב היננח
 לע דמוע התא םא 'יפ) ןבג ל"א ?'ה ידעומ
 ןיכירצ כ"א י"א יחולש לוקל עמשת אלו ךתעד
 ,(היגנה .ידעומ הלא ארקלו הרותה שבשל ונא

 הרודמה לע שאו םיצע ףיסוה ןתנ 'רו
 רבו הלוה .אצת ילבבמ יב ארקו םקו
 יכ (ביתב אלה) והל רמא ,דוקפ רהנמ
 הארשכו ,ןבנ ל"א 'וכו הרות אצת ןויצמ
 לואשל ךלה זא וילע ורשק םלוכש היננח
 ןיביצנב הריתב ןב .י"ר רודה ןקז יפמ הצע
 אלש וילע לבקו וב רזח ותצע פ"עו
 םום לע בכר ומצעב אוהו ,דוע רבעל
 ריגהל י"ב = תובשומ תומוקמ לכל ץרו
 .תועמ אוה ונובשחש םהל

 העמ 389 רצ ב"הב ץערג םכחהו
 הפיחו ימלשוריה טשפב לודג תועמ
 וכ הנח לע ןכ אל רשא םירבר '

 ילבבה ןיב תקולחמ םוש ןיאש האר אלו
 ימ תא "רפוסי יילבבב ךאו ,ימלשוריהל
 ימ וחלש ימל רפוסי ימלשוריבו | וחלש
 .דוקפ רהנב רודה ילודג זא ויה

 שלח היננח 'רש רפוסי :זמ ןילוחבו
 וו םיילוצג:.לכו ןתנ .'ר היבגל לע
 עשוהי 'ר יחא ןב היננח אוה ס"לבו
 ראובמכ היננח םשב םימעפ המכ רכזנש
 ,וברעב

 הנהו
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 תוריזגה ולטבהנשב כ"חא הנהו
 אישנל הנמתנ ג"בשרו אשואב ובשייתהו
 הביחב לבקתנו המש ןהנ 'ר אב זא
 שרופמכ ןיד תיב באל והונימו הריתי
 ויבאש ןעי (א ם"לב היה הזו ,,גי תוירוה
 ,דוד תיב תחפשממ אתולג שירה היה
 היהש ןעי (ג  ,םיחולשהל רזעש ןעי (ב
 ורמאש ומכו תונוממ ינידב דואמ לודג
 אנויד  ןתנ 'ר + זיק מ"ב ,2ג מל מ
 היה הזו אנידד אקמועל | תיחנו אוה
 ,םש י"שריפ ןכו ד"באה תונמתה

 .הנשמהו ןתנ 'ר
 ,םימעפ יתש ךא הנשמב רכזנ איה

 םושמ ךתרות ורפה רמא ה"מ ט"פ תוכרב
 קלוח ה"מ ב"פ םילקשו ,'הל תושעל תע
 תמה רתומב תושעל המ ןידב מ"ר םע
 ,ורבק לע שפנ ול ןינוב .רמוא ןתנ 'רש
 ,זמ הרומת | ,: בצ תובותכ וניצמ לבא
 יברש 'ופ) ןהנ 'ר תנשמ וז אינת ורמאש

 הנשמב ,חצ םיחספו .(היבילא הנשמה םתס

 ימלשוריב ורמא החספ הרדבאש הרובח
 לאומש תנוכ הז ילואו ,איה ןהנ 'רש םש
 ,הנשמ ףוס ןתנ 'רו יבר ,ופ מ"ב רמאש

 ובשחנ ע"רד ידימלת ימכח רוד ךא יכ
 היה אלש ןתנ 'ר ןכ אל הנשמה ימכחל
 אוהו ,מ"ר רבח היהש ףא | וידימלתמ
 ויהש ףא ןתנוי 'רו הישאי 'ר ומכ שממ
 ,הנשמב רוע ורכזנ אל יברמ הברה םינקז
 אשואב ד"באה" היהש ןעי ןתנ 'ר ךאו
 רוע ורכזנ הנשמה ומצעב רדיסש יברו
 תותיירבב לבא | ,תודחא םימעפ הנשמב
 ,םימעפ הברה רכזנ

 | תומביכ ה"בו ש"ב תקולחמ שרפמ
 ..גמ ןישודיק ..אע םירדנ ,,בס

 קלוח .ע תבש תומסרופמה ויתוכלהו
 .תאצי קלחל הרעבה ל"פו יסוי 'ר לע

 .ע"א אשונ יח ,דצ םשו
 ,וריתה הכירצ תובש ,הס םיחספו
 ונימב וקיבדה םא רפוש :זכ ה"רו

 ,רשב

 1 ןתנ

 ןיאיצומ םסרופמה וניד ,טי תובותכו
 ,הזל ןנתונו הזמ םיאיצמש ןתנ 'רדמ

 םויה הז לש וירבד ןיעמוש :וכ םשו

 כ
 הפראתנש תחקפ לארשי תב ,ונ םשו

 ,המורתב תלכוא שרחתנו ןהכל
 .רהומ ותצקמש רדנ שי :וכ םירדנו
 הצחמ םלשמ רושה לעב ,גנ ק"בו

 ,הצחמ רובה לעבו
 ,הריפמב תונקנ תויתואו הניפס : הע ב"בו

 הטיחשל הנוב ןניעב אלד : בי ןילוחו
 ,ןילוחב

 אבי אלב אוהש לכ א"פ הבר א"רדבו
 ,לוספ דלוה

 ונממ םיניד המכ הל"פר נ"רד תובאבו
 ,םילשורי .ריע תודוא

 : בכ םיחספכ | ,ןינמ רמול וכרד ןכו
 ,ריזנל ןיי סוכ םדא טישוי אלש ןינמ

 ןיאצוי לארשי לכש ןינמ :חע םשו
 ,רחא הספב

 ער בלכ םדא לדני אלש ןינמ ,ומ ק"בו
 ,ותיב ךותב

 ר"ש איצומל הרהזא ,ומ תובותכו
 ,לינט

 רמאש .בי תוכרבב וירמאמ ואצמנ ןכו
 תומורעת ינפמ תורבדה תרשע רמול ילטב
 ,ןינימה

 ועירכה אל ןיסקרט המא ,בנ אמויו
 ,םימכח וב

 ויה הלקמ רפא פא :ומ תינעתו
 .ןינתונ

 וחקמ םדקש ןמזב יתמיא אנ ןיטיגו
 ,'ףכו

 לש היה הליש לש חבזמ :אס םיחבזו
 ,ללק תשוחנ

 :זמ תוכרבב ,הדגאב םירקיה וירבד
 לע הזוזמ ול ןיאש לכ ה"ע והזיא רמא
 ,וחתפ

 ןינמ ,ח םשו
 ,םיבר לש ןתלפתב

 סאומ הב"קה ןיאש

 ה"ר
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 ו

 ,העש לבב ןודינ םדא ,זמ ה"רו
 לש ותשא התמ םירדנ ןועב ,בל תבשו

 ,םרא
 המב הנב ולאכ רדונה :טק תומבי ןכו

 .ןברק וילע בירקה ולאכ ומייקמהו
 יכרד ינפמ תונשל הוצמ :הס םשו

 | ,םולש
 ,ךרבחל רמאת לא ךבש םומ : טנ מ"בו
 תבש וילע ללה רמא אשת אתלכמו

 .הברה תותבש רומשיש ידכ תחא

 דרומ םדאש הדמב א"פ חלשב םשו
 ,ול ןירדומ הב

 ,יחק תבשכ הישאי 'ר ,ותוקלחמ ילעב
 ,ג"פ םיטפשמ אתלכמ

 אסוד 'רו ןתנ 'ר אינת ,גפ ןיבוריעבו
 ,'וכו ורמא

 ,.וצ ןיבוריעב ינומיקה ןתנוי 'ר
 קלמע 'פמ חלשב אתלכמב הדוהי 'ר

 א"פ

 ןגחתאו ,הרפפו וכ הכוס יסוי "ל

 ,ה"פ

 ו: די .ןימינ . ,: מע ןישודיקב בקעי 'ר

 כ יב

 קבע ביפ יאב  אתלבמב ה וקחצי .'ר
 ,ב"פ םיטפשמ

 רו ןתנ ..,יה

 ,א"פ
 'ר םושמ קחצי 'ר ,חל תוחנמ וניצמו

 ,ןתנ
 'ך רמא דציכ ונממ לאש םוכמוס םע

 ,.בנ תובותבב עשוהו
 ..גע ב"ב ןתוקלחמ
 תבש א"פ ךא ותוא וניצמ גב"שר םעו

 יליבח התעמ אלא ןהנ 'ר ל"אש ,חכק
 ,ולטלטי תורומז

 ,םימעפ 'חל ךרעל אתלכמב רכזנו
 רמתא .הנ תובותכ וניצמש המ לבא

 הנוי 'ר לצו טיט פה ןתנ .'רו בר
 יקב היה הרותב ותלודג דבלמ הנהו

 אב םש םירמוא קחצי

 ןח
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 ולוכ בושיה לכ רמוא ןתנ'ר והילא יבד
 המחה תומיב -- בשוי .דחא בכוכ תחת
 תמכחבו ,'וכו עיקר לש הפוגב תכלהמ המח
 ,:זמ ןילוח חכומדכ האופרה

 לבק אשוא ירדהנסב רד"באה ותויהבו
 וו ופרש . ,אלק  ב"בב ..ונממ . יבר
 'ךל לאש יבר אי"ה ד"פ תובותב ימלשוריבו)
 [₪-ןרב ןב י"ךכ הכלה זרמא מ"מ ילבבה ןתנ
 ינפ יתזעהו יב התיה תודלי יבר רמאו
 ןושלה םש ימלשוריבו ,ילבבה | ןתנב
 תא תחפק ל"א ויבא היבגל יבר אתאש
 ,.רלק תבש הז םשב ארקנו) ,ילבבה ןתנ
 ה ם"כ ,:.הפ ןומוג

 םיארומאו םיאנת רדסב אבומש המו
 פ"מ אוה ריאמ 'רמ ולבק ןתנ 'רו יברש
 ,מ"רו ןתנ 'רמ לבק יברש ל"צו

 ןיטיג | ,:בצ תובותככ יבר םע קלוחו
 .המה בים קנס

 'ךב אדא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 אוה ךא ,ךלגר רומש 'פ ר"הקב ןועמש
 ב"פ תוכרבב רמאמה אבומדכ ל"צו ס"מ
 .ןנחוי ר"שב ג"ה

 ,א"פ ר"אדכ ומשב ירוא ןב אנינח 'ר
 אתפסותכ ומשב יסוי 'רב לאעמשי 'ר

 ,ה"פ תולהא
 תובאכ יבר וארק שרח ןב איתמ 'ר

 ומכ אוהו ודימלת היה אל ךא) א"פר נ"רד =
 .(רמ

 5 ,,רייקונב ומשכ .ןומיפ .'ה
 ,: תנ :נ ןילוחכ ומשמ אליש רב ןתנ
 ,ע ןיטיגכ ותא רביד והילאש וניצמו

 .'וכו שילש לובא והילא ל"אש
 רבד עריא אשוא ירדהנסב היהשכו

 היהש | ,גי תוירוה רפוסי רשאב לודנ
 אב היהשכ תוינומדק םינשמ | גהנמה
 םלוכ ויה םכחה וא ד"באה וא אישנה
 הצר גב"שר לבא ,הושב םהינפמ םידמוע
 ,םּכההו .ר"באה .ןיבל .ונוב רכיה .אהיש
 םעה לכ ודמעי אישנה סנכישב | ,ןיקתה
 ינפמו ,ובש םהל רמואש דע ובשי אלו

 דע ןאכמו ןאכמ הרוש ושעי ד"באה | אנת ,רצ םיחספכ תולזמה תמכחב לודנ
 בשיש
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 דחא היהי םכחה ינפמו | ,ומוקמב בשיש
 גב"שר תאז ןקיתשכו ,בשוי דחאו דמוע

 ועדי אלו  ,מ"רו ןתנ 'ר םע ךלמנ אל
 דעוה תיבל ואבשכ רחמל | ,םולכ הזמ
 ,םהל הרח בטיה הזה לודגה יונישה וארו
 גב"שר תא ריבעהל רשק םהיניב ושעו
 יקב וניא גב"שרש ועדי המהו ,ותואישנמ
 רחמלש םתעדב ורמגו | ,ןיצקוע 'פמב
 םהינפל דומליש ול ולאשי אישנה אבישכ
 היהי אל יאדו אוהו | ,תאוה אתכסמה
 האנ ימל ורמאי זא םבישהל ותלכיב
 (אתביתמ שירו אישנ תויהל) 'ה תורובג ללמל

 זאו  ,ותלהת לב עימשהל לוביש ימל
 מ"רו אישנל אשנתי ןתנ 'רו  ,הירבענ
 ,ר"באל

 רבדה עדותנ גב"שר תחלצהל לבא
 ,הבישיב היהש אנתה ישרק ןב בקעי 'רל
 אפוסיכ ידיל רבדה אבי ם"לב רמאו
 ירוחא ול בשיו ךלה ,השע המ ,גב"שרל
 ,ןיצקוע אתכסמ סרגו גב"שרד | אתיילע
 תאזה אתכסמה סרוגש עמששב גב"שרו
 (תרחא 'פמ ודמל יאדו זאש) הנמזב אלש

 ןתנ ןכלו ,ןכ השוע םנח לע אלש ןיבה
 היה ןכו .תאזה אתכסמה סרגו הזב ותעד
 'ר ומק זא דעוה תיבל רחמל ואבשכ
 ןיצקוע ינתינו רמ יתינ ל"או מ"רו ןתנ
 אל יא םהל רמא רמגשכ ,רמאו חתפ
 םואיצוהו דקפ ןכלו | ןנתיפיסכ אנרימנ
 םג לבא ,ץוחב ובשיו ,שרדמה תיבמ
 וליחתהו ,תחלצב םדי ונממ אל המה
 תוישוקהו ,םינפל וחלשו תוישוק .בותבל
 םה ובתכ םינפב םצרתל ולכי אלש
 םילודג .המהש תוארהל) םוחלשו םיצוריתה

 הרות, רמאו יסוי 'ר םק זא (םהמ ותוו
 גב"שר הצרתהו "% םינפבמ ונאו ץוחב
 רמאי אלש ןסנק ךא םינפל אבל ולכויש
 מ"רל ארקל וקיסאו םמש לע אתעמש
 שי, םשב ןתנ 'רלו "םירחא, םשב
 תא םייפל נ"ר ךלה ףוסבלו ,"םירמוא
 ארמק ךל ינהאד יהנ ל"א זא  ,אישנה

| 
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 יוהימל  (לבבב  אתולג שיר היהש) .ךובאד

 .? אישנ ימנ ךניוש ,ד"בא
 ,וומ ו"ע וניצמ םירמוא שי ןושלהו

 .: וע תוחנמ | ,,פ ןילוח | ,:הל תועובש
 ניצמ עםיו '5 ורתי אתלכמ ,: ומ ב"בו
 ,א"יו נ"ר תקולחמ

 םירמוא שי ןאמ ורמא ,טכ םיחספ ןכו
 .איה הנקה ןב אינוחנ 'ר

 םוש וניצמ אל םיטרפה ויארקממ
 ורתי אתלכמב רכזנ ותריטפ ךאו ,רבד
 הרבא ןהנ 'ר תמשמ ב"פ קלמע 'פמ
 יב"שרד אתלכמב אבומ | ןכו ,ותמכח
 עמשמ הזמו ,580 רצ ב"ח םלפהב ספדנה
 א"רגה תסרג לבא | ,םינב חינה אלש
 תוכרב וניצמ יכ תמא הזו ,זב"יר תמשמ
 ןתנ 'רד הירב הדוהי 'ר (ם"קר תפרגל) .,ם
 אירבטד אקושב יברד הירתאב ליקש הוה
 .'וכו ל"א חנתימו דיחפמ אקד הייזח

 םינבמ בוט ונממ ונל ראשנ לבא
 תובא םשב הרקיה אתכסמה אוה תונבמו

 ג"ר תורפ יטמ ,םשב) רוקו סב
 (רעבוב) תישארב תדגאל המדקהב אבומדכ
 תוא הרעהב םהרבא 'ר ןואגהל המדקהב
 בוטב ל"ז רעבוב ש"רה הזב ךיראהש 'כ
 ,תעדו םעט

 הצרי 17 רצ דומלתה תרוקב רפסבו
 ,ילבבה ףסוי אוה ןתנ 'ר יבאש רמול
 היה ילבבה ףסוי יכ ודיב לודנ תועטו
 ,חי תוחנמ שרופמכ עומש ןב א"ר דימלת
 גב"שר לצא אשואב ד"באה היה ןתנ 'רו
 ךיא כ"א עומש ןב א"רד ורינח היהש
 יבא היהי שב"אר דימלתש תויהל רשפא
 ,ורודב ד"באה נ"ר

 .(ארומא) ןתנ 4

 ורמא אחא 'ר םע הדאכ"פ ר"קיו רכזנ
 םשב רמא חהה"פ ר"בו ,ןומיס 'ר םשב
 .אחא 'ר

 א"ה ז"פ תומורת ימלשוריב רכזנו
 הזמו ,היעשוה רב ןתנד אמעמ ןתנ ר"א
 ,ילאד יארומאל יעיברה רודב היהש עמשמ

 ברו
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 .ןתנ בר
 עלקיא אתולג שיר .חע אמוי רכזנ

 והלוכו םרפר\ ,ןתנ כר יבל אינורגהל
 אלו .אתא אל אניבר ,אקריפל ותא ןנבר
 ,א"קמב רוע אצמנ

 ,אנ ריזנ ,:הל הציב וניצמש המו
 ,איעשוא רב ןתנ בר ל"צ םש ,ןתנ בר

 אנוה ברד הובא ןתנ בר
 תב ברח הרב

 היה ונבש ןעי ונב ש"ע ארקנ אוה
 אתולג שיר היהש םסרופמו רתוי עודי
 ,ונב ש"ע והוארק ןכלו ישא בר  ןמזב
 י"רד הובא ידיא בר : ה הגיגח וניצמ ןכו
 הובא אבא ]כו ,(ם"קד תסרגל) ידיא רב

 המכב דועו :ונ תבש אבא רב הימרי 'רד
 .תומוקמ

 לידה לילנה בב .תיה מכ פה = הזו
 פ"ר ינפל שודיקה רמאש : זיק םיחספכ
 אוה ןכו ,פ"ר היחבשו אתידבמופד יבסכ
 םיחספבו ,ס"קדו ף"ירה תסרגל : זפ אמוי
 .ביתמ : ע םיחבזו ,ףיקתמ :גמ

 רב ןתנ בר ךרע .איסא ןתנ רמ
 ,איסא

 ,(א אבא רב ןתנ בר
 אמגרת ,אמ מ"בכ ברד ודימלת היה

 : בל הציבו ,ברֶד הימק אבא רב ןתנ בר
 .פ"ג .בר רמא אבא רב ןתנ בר

 רמא אב רב ןתנ ב"פס ז"ע ימלשוריבו
 ירבוע ןיב אשרפמ אנא עדי לאומש ימוק
 ,ןילוגע ןיאממ = ,ןירוהמו ןיאמט | םיגד
 אתיפלס ארה היל יוחא  ,ןיכורא ןירוהמ
 תרמאד יל שיב אל ל"א ,אממ ל"א ---
 לע רמאד ךפוס אלא אמט רוהמ לע
 ה"דותב אבומ ימלשוריהו ,רוהמ אמט
 רב ןתנ בר םשב מ ץיעב/ אבה. רסא
 דחא אבאו אבר יכ איה איהו ,אבר
 ,אוה

 .(ב אבא רב ןתנ 'ר
 ,(י"אד יארומאל ישילשה רודב)

 'רש רפוסי א"הס  ג"פ ק"ומ ימלשוריב

 איטשרא רב ןתנ בר --ןתנ כר

 יב ןילא אבו לבא היה אבא רב לאומש
 לבא ,הסיכ אלו זא וינרפצ לטנ אוהו רזעלא
 ,ןתוא הסיכ אחא רב ןתנ 'ר וילא אבשכ
 ? א"רכ ילע ביבח תאד רובס תא המו ל"או
 אבא רב ןתנ בר תויהל רשפא יא הזו
 רב לאומש בר יכ ,לאומשו ברד ודימלת
 ראובמכ אריעז 'רמ ןטק דוע היה אבא
 ,וכרעב

 ,ןתנוי 'ר ךרע .םמלוטבא ןב ןתנ 'ר
 ,ייבא .רב ןתנ בר

 תלכת ול הדבאנש : הצ ןילוח רכזנ
 ךאו ןמיס ןהב ול היה אלו ןאצמ כ"חאו
 לואשל אדסח ברל אכו ןיע תעיבטב ןריכה
 ,אל םא ןירשכ םה םא ול

 .ןיבא רב ןתנ בר
 ברד הימק ביתי :המ ןילוח רכזנ

 םא בר ל"א וחומ בורבו ורוע בורב קדבו
 ,'וכו הלעמ אל הז חומ םייק ורוע בור
 אבומדכ אבא רב ןתנ בר ל"צ תמאבו

 ,'ג תוא םש ם"קרב

 .(אתיירבד אנת) ,םולשיבא ןב ןתנ 'ר

 'ך םע תקולחמב .בכ תוכרב רכזנ
 ,םולשיבא ןב ןתנ 'ר ,ףסוי ןב ןתנוי 'ר ,יסוי
 ,הדוהי 'רו רלדנסה י"ר

 ,איעשוא רב ןתנ בר
 ,איעשוה רב ןתנ ארקנ ימלשוריבו
 ,םוקמ םושב וניצמ אל ויתובר ויה ימ

 וניצמדכ הדוהי ברד וריבח היהש ךא עודיו
 ,הדוהי בר םע קלוחש : דע ,בל ןישוריק
 | 1 ברו הרוהי בר :.הל הציבו
 ,'וכו ןילישמ ינת רח [ס"קד ,איעשוא

 ,ומפ תומביכ ארפח בר םע קלוח ןכו
 ארסח בר םגרתמ ,חלק ןילוחבו ,,ג תוכמ
 ,היבילא

 'רמ לבקל הכזו י"אל הלע  כ"חאו
 ,י"רמ יעבש : בק תבשב ןנחוי

 ב"בו ג"ה גי"פ תובותכ ימלשוריב ןכו
 יתעמש אל אנא אוו רב אייח ר"א ט"פר

 'רמ



 אחא רב קחצי רב ןתנ 'ר--רזעלא ןב ןתנ 'ר

 יעב היעשוה רב ןתנ אלא ןנחוי 'רמ
 "רה תומה

 'רב) הבר ארבג ,רמא !:אפ תבשבו

 .אמעט הב אמינ אתלמ רמא (ןנחוי
 'ר .ירבד לע .. ןתנ \ ביתמ אב דו

 ,איעשוא רב תבית רפחו ןנחוו
 רועלא , .'ר ..םע ..קלוח 1 דב תומה
 ל

 ןיטיג לאומשל ףיקתמש בתכ ר"הסבו
 האר אל םלועמש ודובכמ הליחמבו ,,חי
 ירבד לע ףיקתמ ךא םשו לאומש תא
 ,לאומש ירבד ץרתמ ,גי מ"ב ןכו ,לאומש

 א"ה ו"פ תומורת ימלשוריב רכזנו
 הרענב ןאכ רמא היעשוה רב ןתנ םשב
 ,בל תובותכבו .,וירבד שרפמ [תנ ברו --
 איבה ס"לבו ,אלוע ש"ע  רמאמה אבומ
 .לבבל ורמאמ אלוע

 ןיטיג וניצמדכ לבבל רזח הארנה יפכו
 ,ותיישוק ול ץרית ייבאש חי

 והניחכשא ייבא רמא :דמ ריז ןכו
 .'וכו איעשוה רב ןתנ ברד הירבחל

 אתתשיא רב הדוהי בר .בנ ןיבוריעבו
 .יריפד הלכלכ היל יתייא

 הימרי 'ר תייעב לע ורמא .אנ ריזנבו
 ל"צו איעשוא רב ןתנ יבר ינתד ש"ת
 קיתעה ד"הסבו ,איעשוא רב ןתנ בר
 ,ינתד ל"צו איעשוא רב | נ"ר אינתד

 .רזעלא ןב ןתנ 'ר
 'רל לאש י-תישארב אמוחנת רכזנ

 ןועמש 'ר אסרגה דדג"פ ר"בבו ,לאומש
 ,ינמחנ רב ש"רל לאש קדצוהי ןב

 ,ימא"רב .ןתנ בש
 תובותככ לודג רישעו אברד ודימלת היה

 הינימ קיפאו הייפכ אברש :ח ב"בו ,: טמ
 ,הקרצל יזוז האמ 'ד

 ,אברד הימק אמגרת :נק תבשבו
 יראוצ לע ךדידא אבר ל"א ,ל ןישודיקבו
 אבר ל"א ,הלק ב"בו .(השא ואישה) ךירבד
 .הל ושוח

 פפכל

 ןנירמא יכה אניברל רמא ,ל ןירדהנסבו
 ,אברד .הימשמ

 ריעב הרד ומאש רפוסי ,כ ק"ומבו
 (א"ב ןתנ בר םוקמ אזוחמ ריעמ קחוה) יאזוח
 העומש השענש דע עמש אלו הרטפנו

 ךירצש ול קספו אבר ינפל אבו הקוחר
 היביתוא ,דחא םוי ךא תולבא גוהנל
 ל"ס אלו איה האדיחי ל"א אתיירבמ
 ,היתווכ

 ,איסא רב ןתנ בר
 בר יבמ לזאש רפוסי .בנ םיחספב

 לש ינש מ"ויב אתידבמופל (ס"קד ,םריבמ)
 ס"קדו ף"ירבו ,ףסוי בר היתמשו תרצע
 ,איסא ןהנ רמ יסרג

 .חיהרב הדק רב ול
 ןורהיו קוספ ה"פ תלהק טוקלי רכז

 הירב ןתנ 'רו אמוחנת רב לאעמשי 'ר
 םש ר"הקבו ,הימרי 'ר םשב היכרב 'רד
 ,תרחא אסרג

 ןנחוי 'ר ךרע .םלושמה ןב ןתנ 'ר
 ,םלושמה ןב

 .ארטוז רמ רב ןתנ
 רמא ישא בר רמא .םכ ןירדהנס רכזנ

 ירקש ידהס -- ארטוז רמ רב ןתנ יל
 ,יליז והיירגואא

 :(ןנחוי "ה דימלת)' יבומ"הב ןתנ 'ר

 שילח הוה יכ אריז 'ר ,חכ תוכרבב
 'ר יבד אחתפא ביתיו ליזא הוה היסריגמ
 ןאמ ז"ר ל"א אתא קפנ -- יבוט רב ןתנ
 'ר רמא יכה ל"א אשרדמ יב הכלה רמא
 הינימ אנה -- י"רכ הכלה ןיא ןנחוי
 ךל איה ארח ז"רל ל"א  ,ןינמז ןיעברא
 ,'וכו ךל איה (השדח) תדח וא

 ! וכדא"ה ד"פ תוכרב ימלשוריב אוה ןכו
 ןינעב ןנחוי 'ר םשב ז"ר םע  קלוחש
 ,החנמה תליפת

 ,(א ןתנוי 'ר ךרע .ףסוי רב ןתנ 'ר
 יר ךרע אחא רב קחצי רב ןתנ 'ר

 .ןתנוי
 בר
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 ,ימויגמ רב ןתנ בר

 נ"ר שרד אנהכ בר רמא :אכ תבשב

 הכונח רנ םוחנת 'רד הימשמ ימוינמ רב

 ןכו ,הלוספ המא 'כמ הלעמל החינהש
 םישחנ לבא -- קר רובהו ומשמ םש שרד
 רמאש ש"ארה תסרגו ,וב שי םיברקעו

 .ס"קר ,בר םשב

 בר רמא אבקוע רמ רב ןתנ בר

 ,: ני תוכרב ,הדוהי

 ,ןהנוי 'ר ךרע :םרמע ןב ןתנ 'ר

 .אליש רב ןתנ
 יבר ןמזב ירופיצב איחבמ שיר היה

 יב ,ןבד נפל . דיעה. 1 הב. 4 ילוחכ
 רותפכ רפסבו ,ןתנ 'ר םושמ תוכלה
 ,אליש רב ןתנ 'ר סרוג די"פ חרפו

 ,האריב ןתנ 'ר
 אתיירב הנוש היה ,הע תובותכ רכזנ

 | ולקש יש ו אברד הירב אחא ברו
 םישש [האמ] תנשב ל"זו ,תלוספה ךותמ | ""' 5 0 - ש'
 ,איבהש אתיירבה ירבדב ורמו

 .יברב ןתנ 'ר

 אוה ןבקוע | קלוח ןנחתאו ירפסמ ד"הסב אבומ ןכ
 יב"רב ירפסב בותכ תמאבו ,יב"שר םע
 רב ןתנוי 'ר אוהו ףסוי רב ת"ר אוהו

 .ףסוי

 .ןתנוי 'ר ךרע .ןירבונ תיבד ןתנ 'ר

 .אתיצוצד ןתנ
 דחא דועו ףסוי בר רמא :ונ תבשב

 ןבקוע ונמו (לודג הבושת לעב היהש) ונרודב

 ,אתיצוצד ןתנ ונייהו ,אתולג שיר הימחנ רב
 אק הוהו אקריפב אנביתי הוה ףסוי ר"א

 הידי טשפ אקד אמלחב יאזחו םנמנמ
 ש"ע י"שרופו) | ,[ס"קד  ,הולבקו] הילבקו
 לכקו ודי תא טשפ ךאלמהש ארונד ןיצוצינ
 .(ושאר תיציצב ךאלמה וזחאש לע א"ל ,ותבושת
 רמל (י"אמ) היל וחלש : אל ןירדהנסבו
 ,םלש .. היהב רכב היל ויודל \ אבקוע
 רמ היהש הדגא רפסב אצמש י"שריפו
 .השאב ויניע ןתנש הבושת לעב אבקוע

 א"א התיהש |

 .אי תוירוהכ |

 היהשכו -- ורצי תא שבכו
 םש לעו ושארב קלוד רנ היה קושל אצוי
 אבומו ,אתיצוצ ןתנ 'ר היל ירק ךכ
 י"שר תעד כ"א .אראו תותלאשב הרצקב
 אבקוע רמו אתולג שיר הימחנ רב ןבקועש
 רבכו ,אוה דחא לאומש ןמזב היהש
 רמו ןתנ ךרעב ןיסחויה הזב ךיראה
 רפסבו ,ד"הסבו ,םלשה ןיסחויבו ,אבקוע
 ,למכארק א"ר םכחהל תוראהו םישוריפ
 תויהל לוכי ךיאש הכורא ולעה אל םלוכו
 לאומש ימיב אתיצוצ ןתנ אבקוע רמ
 .ףסוי בר ימיבו

 י"שר םע קרצהש הארנ בר ןויע פ"עו
 רמ תחתו םש הדגאב לפנ לק תועט ךאו

 בותכ היהש וא ןבקוע רמ ל"צ אבקוע |
 .'בקוע רמ

 וב ולעש עודיש ףא אטוז ע"סה הנה
 םינשבו תומשב םיבר םיתועטו םינושמק
 לכואה ררבל ונל ליעוי םימעפל לבא

 ומשב אתולג שיר היה ןברוחל ששו
 ןהנ וירחאו ונב היקזח וירחאו הינכש

 ןתנ ביכשו אתיצוצד ןתנ
 'יפו  ,'וכו בוקע ביכשו ונב ה"ר ךלמו
 ןיבהל לכונ ולאה םיעטוקמה םירבדה
 ימיבו ל"זו א"פ ג"ח ג"שרד תרגא ךותמ
 לבבב אתולג שיר אמק ה"ר היה יברד

 אכומו) .יברד ימויב תמש

 בר רמ ה"ר רתב ינמתאו (י"אב הרובקל
 .ל"בע .אבקוע

 ןתנש ונייה ז"עס ירבד ןיבנ הזמו
 תודנא המכ רמאנ וילע אתיצוצ ןבקוע
 ת"עב היהו א"אה םע ול עריאש המ
 ,אתיצוצ והוארק ןכלו לודנ

 המ טבע ..יכר ימיב היה ה"ר ונבו
 רמאש הזו ,לאומש ימיב היה אבקוע
 ביכשו -- בוקע רמעו ל"צ ,בוקע ביכשו
 . .אבקוע רמ אוהו בוקע

 ונב םוחנ ךלמש ז"עפב רפוסי כ"חאו
 ,ונב ןתנ ,ונב ןנע ,םפש | ,ןנחוי כ"חאו

 ביכשו



 אבס---המורד ןתנ 'ר

 ביכשו . ,ונב .הימתנ : רמעו.,1הג
 אדא ברו אבר ונב היבקע רדמעו הימחנ
 אתיצוצד  ןבקוע רמ ביכשו ,ולש םימכח
 אברו ייבא ויחא רמ אנוה וירחא דמעו
 .ל"כע ולש םימכח אמח רב ףסוי ברו
 בישח יכ וירבדב תועמ לפנ ם"לבו
 לש םימכחה ויה אדא ברו אבר םדוקמ
 ויהי - ייבאו ףסוי ברו הברו ןבקוע .רמ
 ל"צ ךא ,וירחא ךלמש אתולג שירד ימכח
 לש םימכח ויה ףסוי ברו הברש ךופיהל
 - םימכח אדא ברו אברו ,אתיצוצד ןבקוע רמ
 ,רמ אנוה ויחאד

 ןיאור ונא אתולנ ישארה תומש לכמו
 ,םהיתובא תומש םהינבל ןירוק ויהש
 ןבקוע רמ הז הנהו ,לארשי לבב גוהנב
 יבא יבא ש"ע ארקנ/ היהי הימה הב
 םגו ,ןבקוע ןתנ םשב ארקנ רשא ונקו
 הבושת לעב היה הימחנ רב ןבקוע רמ הז
 ןבקוע רמ םשב ו"עסב ארקנ ןכלו לודג
 דחא דועו ףסוי בר רמאש הזו .אתיצוצד
 רב ןבקוע :ונמו (ת"עב "'היהש) ( נירוחב

 עדונ היה הז םשבש) אתולג שיר הימחנ

 ונייהו ףסוי בר םייסמו (אתולג שיר היהשב

 אוה יתימאה ומשש 'יפ ,אתיצוצד ןתנ
 ונקז יבא ש"ע אתיצוצר ןבקוע ןתנ רמ
 ,תי'עב ב"ג היהש

 ומוקמ לע לכהו םיקוחדה לכ ורס הזבו
 ,םולשב אבי

 .המורד ןתנ 'ר
 אנינח 'ר ד"הס ו"פ ןיבוריע ימלשוריב

 ןירמא רדגד התמחל ןיקלס ןתנוי 'רו
 אתא ,ןאכל םורד ינקז ואביש דע ןיתמנ
 עמש ,ארשו היל ןולאשו המורד ןתנ 'ר
 ל"צו ס"ט אוה לבא ,'וכו רמאו לב"שר
 : הס ןיבוריע ילבבב = השעמה אבומדכ
 'רל ולאשו אנינח 'רד ידימלתו ל"ר לע
 היהש ףאש וכרעב יתראב רבכו ,ספא
 תחת יבר תריטפ ירחא ירופיצב שירה
 עובקה ומוקמ לבא יבר רב ג"ר תואישנ
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 אל ..הסורה ..ןתנ ה. לבא | ,םיחהב חיה
 ,םוקמ םושב וניצמ

 .רבחה ןתנ
 םשב רמא בכ-תודלת אמוחנת רכזנ

 ,אחא 'ר

 .אבא רב אייח 'רד יוחא ןהב ןתנ 'ר

 'ר .אתיא .הר"פ .ר"בבו ,. ,ןקב "כ" לע
 ,יוחא ל"צו אב"חרד יוחא רב ןתנ

 .(דכדוט"פ 'א ה"ד ,לאנתנ) ,לאנתנ 'ר

 הנש תואמ 'ג רמא וי"פ א"ררפב רכזנ

 ,ומש ארקנ והישאי דלונ אלש רע
 ןב עשוהי 'ר רחא רכזנ הכ"פ םשו -
 ,החרק

 השמ לש ויתובא ואר רמא חמ"פ םשו
 םימי 'חל ותוא ולמ ,ךאלמכ וראת
 רמוא ןועמש 'ר  ,לאיתוקי ומש וארקו
 היהש ןיאור ונא הזמו ,ותוא וארק בומ
 ,םיאנתה ןמזב

 כ
 ,אבס

 ןילוחב 'פותה ובתכש המ עודי רבכ
 מ"כד םישרפמ שיש היחכשא ה"ד ,ו

 לבא | ,והילא אוה אבס אוהה ריכזמש .
 לנרל .גנחנאו ,,דל .תבשמ הז..וחה "פותח
 אבס אוהה רכזנש מ"ב איבנ ונתכאלמ
 .ס"שב

 אוהה (ןנחוי 'רל) היל ינת : ה תוכרב
 ,יב"שר םושמ אבס

 אוהה (ייבא רב יביב ברל) ל"א :ח םשו
 ,םידקי אלש דבלבו אבס

 רע -- ברד .הישפנ \ חנ . וכ ,נמ םשו
 ."וכו אבס אוהה אתאד

 (ףסוי ברד ותשאל) הל רמא : גכ תבשו
 ,אבס .אוהה

 אבס אוהה (יבישרל) ל"א ,דל םשו
 אבס אוהה רמא -- יאכז ןב ץציק ןאכ

 ויניע היב ביהי -- ק"היב רהיט יחוי ]
 .תומצע לש לג השענו

 םשו
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 ,ז"רמ אבס אוהה הינימ יעב : הצ םשו
 ריקומ ףסויל) אבס אוהה ל"א ,טיק םשו

 ,אתבש ערפ אתבש ףיזיד (אבש
 'רל אבס אוהה ל"א :אמק םשו

 ,והבא
 'רל אבס אוהה ל"א :ומ םיחספו

 ,הימרי
 םלעל אברל אבס אוהה ל"א ,נ םשו

 ,בותב
 הדוהי ברל אבס אוהה ל"א :גנ םשו

 ,רשיי
 .ייבאל אבס אוהה היל ינת ,בנ הכוסו
 . היל ינת אבס אוהה אתא .אכ תינעתו

 ,אפליאל
 : הב הגיגחו

 ,אלוע רב
 אבס אוההל עמש ע"רש : בס תובותכו

 תרבדמ אק המכ דע (ותשאל) הל רמאקד
 ,'וכו םייח תונמלא

 אוההל רזעלא 'ר ל"א :וע ןיטיגו
 ,אבס

 ברל אבס אוהה ל"א ,בי ןישודיקו
 .ףסוי

 ,אבסד הימשמ לאומש רמא ,אע םשו
 אוהה יל רמא אבר רמא :הע ב"בו

 ,אתיימק םילשורי יל יזח ידירל אבס
 ל אבס+ אותה ה לא =ןק !ןיררהנסו

 .י"רא ןכו רשיי הימרוי
 ,אבס אוההל רזעלא 'ר ל"א ,וזל ז"עו
 היקריפמ אבס אוהה רמא : אי תוכמו

 ,יל עימש אברד
 'נל) אבס אוהה והל אנת :טי םשו

 ,י"ב ןועמש 'רדב (איעשוה 'רו אנינח

 הימרי 'רל אבס אוהה ל"א : בי םיחבזו
 .ןנחוי 'ר חתפ יכ

 הימשמ לאומש רמא :חכ תוחנמו

 .(דחא ןקז םושמ י"שריפו) אבסרד

 היל אנת אבס אוהה אתא ,זל םשו
 ברל

 ינמ 'רל אבס אוהה ל"א ,גמ םשו

 הברל אבס אוהה ל"א

 בר יבד יבס--איורק אבס

 ,והייקסיע חלצאו ךמקד יאמק ירבע יכה
 ש"רל אבס אוהה היחכשא ,ו ןילוחו

 .ףסוי רב קחצי 'רל -- רזעלא ןב
 ,הימרי 'רל אבס אוהה ל"א :חכ םשו
 יכה א"רל אבס אוהה ל"א : אכק םשו

 ,ןנחוי ר"א
 ,ו"רל אבס אוהה ל"א :ח הדנו
 'רמ אבס אוהה הינימ אעב :ם םשו

 ,ןנחוי
 ימא 'רל אבס אוהה ל"א :זכ םשו

 ,ןנחוי 'רד הימעט ךל ארבסא
 'רל רמא אבס דח נ"הס ג"פ ש"עמו

 ןודיבע .ווה אל  ןוכובא לב"ירלו אנינח
 ,ןמ

 'רל לאש בס דח ב"ה ב"פ םירוכבו
 ,ןנחוו

 .ז"רד הימק בס דח ינת ר"ה ג"פ םשו
 דח :דנ (תעב םפדנה) ימלשורי ןילוחו

 ותוא רכינ ל"א --- ןנחוי 'רל לאש בס
 ,ורקדקב חמ ול ןיאש שיאה

 רוריבב ןיאור ונא תומוקמ המכמו
 ,והילא הז ןיאש 'פותה תעדכ

 ,איורק אבס
 אבס אוהה הינימ אעב :המ תבשב

 י"שרפו ,ןנחוי 'רמ איורס הל ירמאו איורק
 ,ןמוקמ ש"ע איורק -- איורס

 ,(אבס וא) הבס

 םיאלכו ט"פר תומבי אבס רב אחינ 'ר
 ,ט"פר

 פס

 אמלע גוהנ : ולק ןילוחו ,בכ תוכרבב
 הישאי 'רו -- יאעלא 'רכ ,יבס תלת ינהב
 ,הריתב ןב י"רכו --

 ,םר יבד יבפ

 יבסל יתחפק אבר רמא הע ק"בב
 אנונמה בר אוהש י"שריפו בר יבד
 ורמא םש לבא ,:זי ןירדהנסכ ןכ ארקנש
 'פותבו ,אנונמה בר ,בר יב ירמא ךא
 ,אנוה בר אוהש םישרפמ םש

 יבס



 תמו הב פסו במופ - - אילונה יבס

 .אינורגהד יבס
 יבס ונת  ןבו" ,אי תבשב

 ,קודצ 'רב א"רא

 ,איסחמ אתמד יבס

 יבס יל ורמא ישא בר רמא ,חס מ"בב

 ,איסחמ אתמר

 ,א ונהנו

 היקריפל ותא אלש | ,הכ ןישודיקב

 והניענצ ליז אנונמה ברל ל"א ארסח ברד

 ,אנונרק אלא אנונמה ואל היל ורמא - -

 ,אינורגהד

 :זי.  ןירדהנפב אר במ

 ,ארסח ברו ה"ר המהש

 ,אתידבמופד יבס

 הדוהי בר המהש ורמא : זי ןירדהנסב

 י"שריפו :טע ןיבוריע ורכזנו ,אניע ברו

 :זיק םיחספו ,ותבישיו  הדוהי בר ; םש

 אתידבמופד יבסל והניתחכשא אבר רמא

 דואמ השקו ,(םב"שר ,אניע ברו הדוהי בר)

 אבר רמאי ךיא ,םישודקה וירבד ןיבהל

 תבישיש תמאה לבא ,הדוהי בר לע ןכ

 תארקנ התיה ותריטפ רחאל ףא הדוהי בר

 וניצמרכו ,דסימה היה אוהש ןעי ומש לע

 יבס יל ורמא רמימא רמא ,חמ ו"ע

 הברה היה רמימאש עודיו אתירבמופד
 ,הדוהי בר רחא תורוד

 רימג הוה ףסוי בר גי הגינח ןכו
 ונת ווה אתירבמופד יבס ,הבכרמ השעמ

 השעמ רמ יורמגיל ל"א תישארב השעמ
 ,ב"עמ יל ןורמגא והל רמא ,הבכרמ
 ןרמוגל אוה הצר אל | ,ןורמגאד רתב
 לע רמול רשפא יא הזו ,הבכרמ השעמ
 / ,הדוהי .בר

 ורמא

 ,איבס

 ירמאר איבסו ןנחוי 'ר :זמ .זט תומביב
 ןתנוי 'ר הב אגילפ :ופ םשו  ,והייורת
 ,םכח םש אוהש םש עמשמו איבסו

 ,םלא ןב אמבס
 ,גגושב רועפל רבעש ,דס ןירדהנס רבזנ
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 י'שרו) ,[גנכרמ אברוצ היה םא עודי ןיאו
 ,(םוקמ םש םלא שריפ

 .רבסיןב רע י,רבמ

 ,.מ םיחבו ןירבס ןב קחצי 'ר ןירבש

 .יאנגס

 ,ח"מ ז"פ תוידע יאנגס ןב םחנמ 'ר
 ,יאונס .ץ"בעי תסרג םלשה ןיסחויבו
 ןב .הדוהי 'ר  טלדא"פ ר"כיא | וניצמו
 ,ןיספיס רב ל"צ םש ךא ,אנגיס

 בוס

 לב"שר א"הס ו"פ םיחספ ימלשוריב
 ןיבוריע רמאמה אבומדכ ל"צ ךא ,ומשב
 ןכו .,הייביפ .יול םשב לב"שר בי"ה י"פ
 ו"ה ח"פ אמוי וניצמדכ תמאה אוה

 ןב תבית רסח םש ךא ומשב רמאש
 ,שיקל

 ,אגופ ךרע אנוס

 תוכרב רמוס רב לאומש 'ר ,רטומ
 ,א"ה א"פ

 ובת .רב יומומ

 ,לב"שר םשב רמא אדדי"פ הבר רבדמב
 ,אתקר רב אמס ל"דרה תסרנו

 .(ןתינתמד אנת) ;ףסוי רב סםוכמומ

 ימלשוריב א"פ ךא | רכזנ ויבא םש
 םסוכמופ םש ורמאש א"ה ב"פ תוכרב

 ןיכיראמ דחאב ךמוסה לכ רמוא ףסוי רב
 תוכרב אבומ רמאמהו ,ויתונשו וימי ול
 ,סוכמוס םתס םשו + נו

 וגע "ם"ב ישרופמב "אי רב האח
 היהש תועמ לפנ הנשמה יכרד רפסבו
 ,ילבב

 ומכו ,מ"רצ"לודגה !'והיפלתו"היה ואנה
 דומעל וירבח ולכי אלש וילע ורמאש ובר
 ןכ ,לודג .ףירח היהש ןעי ותעד ףוס לע
 דימלת : גי ןיבוריעכ ודימלת לע רמאנ
 היהש ומש | םוכמוסו מ"רל היה דחא
 'חמ האמוט לש רברו רבד לכ לע רמוא
 ,"'וכו האמוט ימעט

 המו



00 

 דימלת ד"פר ןירדהנס וניצמש המו
 ץרשה תא רהטמ היהו [מ"רל] היה קיתו
 יניסד ארוטמ עוטק אדימלת אוהה 'וכו
 מ"רל תבית יכ םוכמופא יאק אל ,הוה
 רמאמה יכ קיתעמ הזיאמ ההגה אוה
 היה רחא דימלת םשו :גי ןיבוריע אבומ
 ,אשואב היה מ"רש עודיו ,"הנביב,,

 | ןיבוריעב םימעפ שלש הנשמב רכזנו
 ךא) לארשיל ןיברעמ רמואש א"מ ג"פ
 | מ"בכ מ"ר םשב םימעפ ינשו  ,ןילוחב
 ומ ק"בו ,צמ החלפןילוחו | ,ה"מ ו"פ
 ירבד (ונתנשמ) וז לאומש רמא י"רא
 .סוכמוס

 ,,חי אמוי מ"ר םושמ רמא אתיירכבו
 :ח הדנ ,,5פ מ"ב ,,ול תובותכ ,,צ תומבי
 | ,: אכ

 לאש ןתנ 'רש דע כ"כ לודג היהו
 נ"ר ולאשש ,בנ תובותככ ויפמ הרות
 נ"ר עדיש ןעי הזו ,עשוהי 'ר רמא ךיא
 ,ותרות יבור ול רסמ מ"רש

 א"ר םעו נע ב"בכ נ"ר םע .קלוח ןכו
 / .: םב מ"בב בקעי ןב

 ותרימפ רחאלש רפוסי : טמ ריזנבו
 ידימלת וסנכי לא הדוהי ר"א מ"ר לש
 קחד -- ןה םינרתנקש ינפמ ןאכל מ"ר
 יל הנש ךכ םהל רמא םנכנו סוכמוס
 ורמאי יסוי ר"א -- הדוהי 'ר סעכ -- מ"ר

 הרות ,קתש יסוי ,םעב הדוהי ,בכש ריאמ
 ? הילע אהת המ

 לכ רמא ,וכ תבש וניצמ הכלהב וירבד
 אלא וב ןיקילדמ ןיא רשבה ןמ אצויה
 ,םיגד ןמשב

 ,הלוספ יווטב הככיס :זכ םשו
 רבונ היהש  ריזחו תורורצ + זי ק"בו

 -- ןיחירפמ ויהש םילוגנרת --- הפשאב
 ,םלש קזנ ןימלשמ וקיזהו --- ןיפדהמ

 ,הו"ד ימולשת ןידב .הע םשו
 םילודג ,וינבל חינהו לזוגה ,ביק םשו

 .ןירוטפ םינטק ,ריזחהל ןיבייח
 | ןוממ ם"שה לכב םסרופמה ונידו

 הרוחפס בר--אפפ רב בחרוס

 ק"בכ העובש אלב ןיקלוח קפסב לטומה
 חצו: ב מ"ב המי: הל
 ,.אמק

 תונותאב לפטל בייחש ,טס מ"בב ןידהו
 ,שרח 'חי

 ינולפל קלח ונת רמואה ,גס ב"בו
 ,יעיברמ תוחפ ןיא רובב

 וריבחל רמואה סוכמוס רמא ,בי םשו
 'גמ תוחפי אל ךל רכומ ינא םרכב תנמ
 ירבד אלא ולא ןיא רמא יסוי 'רו ןיבק
 .תואיבנ

 .רזעלא 'ר םע קלוח : ג תוירוהבו
 רמאש :ח ריזנכ ןוי ןושלב יקב היהו

 :ןושל אוהו 'וכו םיתש ןוגיד ,תחא ןה
 ,ינרי

 ..זי תינעת רכזנ ןכו
 ןב הדוהי ךא וניצמ ומשב םירמואה

 ,: םל ק"בב הסוקנ
 אבשכ יכ ,םימי ךיראה הארנה יפכו

 יבר היהשכ רבכ ס"לב היה הזו י"אל בר
 םייחב םוכמוס ןיידע היה זא | אישנ
 תא יתלאש אבא ר"א ,אפ תובותככ
 'ר הזש ןואג יאה וניבר 'יפו ,םוכמוס
 .תוכיראב וכרעב אבומדכ בר אוה אבא

 ,אפפ רב בחרוס

 ,יריעוד הימשמ רמא :זי תובותכ רכזנ
 פ"ר ןב ךא ,עודיה אפפ בר ןב וניא אוהו
 ,אבס

 וקמרופ רב אביבה . בר  .יקמרוס
 .,י אמוי

 ,הרוחס בר
 נ"ךל אבר היל חבתשמ :בכ םירדנב

 נ"ר ושקבו אוה לודג םדאד הרוחס ברב
 היהש הרקו ,וינפל והאיבי ולצא אבישכ
 לוכי אלו נ"ר ינפל אבו ריתהל רדנ ול
 ליז ל"או נ"ר דפקיאו הטרח חתפ אצמל
 אחתפ חתפו הרוחס בר קפנ ,ךעליקל
 ול רוביש הרשי ךרד והזיא הישפנל
 .'וכו םדאה

 דימת וניצמדכ ה"רד ודימלת היהו
 אבר



 יאמומ האנס

 ,ה תוכרבכ ה"רא הרוחס בר רמא אבר
 ,יוק .תומבי .,.רנ :ןיבוריע דב 05
 ,:מ תוחנמ ,: טמ ןירדהנס ,,אכ ק"ב

 בייחש ובר והזיא וקלחנש .גל מ"בבו
 אל וליפא יסוי ר"או ויבאמ רתוי ודובכב
 ,ובר אוה הז תחא הנשמב אלא ויניע ריאה
 ןרבסאד הרוחס בר ןוגכ ז"ע אבר רמאו
 [איה המ] ןורטסיל אמהוו (לש הנשמה שורופ)
 ,טי ז"עו .וק תומביב 'סותה וכיראה רבכו

 הירבסאש אבר רמאי ךיא השקמ ד"הסבו
 ובר היהש וניצמ אלה תאזה הנשמה ךא
 ךא ,תוכלה המכ ומשמ רמא יכ קהבומ
 :טמ ןירדהנס 'פותה ורמאש מכ רקיעה
 תוכלה ךא המה ומשב אבר רמאש המ לכש
 ךא אוה ומצעב ונממ לבקש המו ,ה"ר
 ,רתוי ךיראהל ןיאו ,הנשמה שוריפ

 םיחתספ הרוחס רב אניבא 'ר וניצמו

 ..זק ןילוח הרוחס רב ה"ר ,ה"ה י"פ

 י"שריפו זיק מ"ב רכזנ ,ל"רא אניטס
 ,ל"ר רימלת םכח םש

 תו יד

 רודיס 'ר אנת א"ה ב"פ הלח רכזנ
 ר"א ב"הר ז"פ תבשבו ,אנמ 'רל עייסמ
 השש ןירישכמ דמל יברב הדוהי ,רודיס
 יאמיס 'ר ןמ דימלת רח אתא ףוסל םיחרי
 .'וכו ובישהל עדי אלו

 ,ינליס
 רב אייח 'רל לאש ג"פר תיעיבש רבזנ

 .(תועטב תועובש אתיא ד"הסבו) ,אב

 רכזנ ..ידיא ברד הירדכ אמ בונו
 ,ישא ברל השקה ,הכ תוחנמ

 .(אתיירבד אנת) ,יימיס--יאמיס 'ר

 ןישוריק עמשמרכ י"א רב היה אוה

 'ר: רעיש  רמא | ימוד: םר אתא, וב ו

 ,'וכו ורודב יאמיס

 םימי ךיראה ךא יבר ןמזב ךרעל היהו
 'ר הינימ יעב ':צ מ"ב :הניצמדכ יו

 -- והמ ץוחבמ המסח יאמיפ 'רמ ןתנוו

1 

01 

4 

 רמל התא (ןהכ היהש) ךיבא תיבמ ל"א
 רשפא יא ןתנוי 'ר הזו ,תשת לא רכשו ןיי
 אוה יכ אייח 'רד ודימלת אוהש רמול
 אוה ךא ,וכרעב ראובמכ ןהכ היה אל
 'רל .לאשו :הישאי' רד וריבח .[תנוי "ר
 ימלשורימ הזל | היארו ,ותוסנל יאמיס
 הזה רמאמה אבומש א"ה :ט"פ תומורת
 תא לאש אביקע 'ר ,ןיבא ר"א םשב
 ,'ובו ץוחבמ ו םסח :?הונוקדבימ ,( וב"שר

 ןתנוי 'ר ולאשש ילבבב הנוכה אוה ןכו
 ,היקרבימל

 ירר"תה חת הליפטז ומ תבש -רכונו
 ,'וכו םיתש בותכה הנמ רמוא יאמיס

 רמוא 'יאמיס "ר "ואינתד זינפ תומביו

 ,'וכו וילע ןיבייח םוניגוררנא
 רמוא יאמיס 'ר אינתד : טכ תובותכו

 .'וכו ןירזממ ע"ר השוע לכה ןמ
 ןינמ א"סר אינתד :גפ ןירדהנסבו

 ,'וכו םוי לובמל
 ןמ מה"חתל ןינמ א"סר ינת :צ םשו

 ,הרותה
 רחא בי"פ תבש אתפסותב רכזנ ןכו

 .בחוניזאה ירפסבו ,ש"רבאר |
 ,לאומשו בר רחא ,מ הטוס רכזנ ןכו

 םידומד חסונה ןינעל ס"שה רודיסמ הזו
 ,ןנברד

 ריעה ירה רב מור שרד מיה הכו

 ,יכאלמו הירכז יגח םושמ יאמיס 'ר
 ,,חפ תבשכ ייאמיס 'ר שרד וניצמ ןכו

 ,יי תוכמ
 יאמיס 'ר הב יגילפ ,י אמוי וניצמו

 אוהו) ןנברו ןומיס 'ר הל ירמאו ןנברו
 ןיקפוסמ ויה ןכל ז"לז ןיבורק ןהיתומשש ןעי

 ןיבהל | וניכז | הזבו = ,(רמא ןהמ ימ הבישיב
 יהבז רב .בקעי ה"ה ידיפ מ"ב "ומפשוריה
 ,ש"עמ = לכ" ןומיט ₪ םשב "לחה ה
 ,ןנחוי 'רד ודימלת היה ןומיס 'רש עודיו
 היארו יימיס 'ר םשב ל"צו ם"מ אוה ךא
 אתיא ב"ה ר"פ  ש"עמב = וניצמ הול
 םשב ידיא רב בקעי 'ר שוריפב רמאמה
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 ףפ .יאפיפ דר וי

 | ןנחוי יה תבית .. ךא . טמשפוו | ,ןוימוס'ר
 .עצמאמ

 םשב ןנחוי 'ר א"ה א"פ תורשעמ ןכו

 ,יימיס :'ל"צצשוםוס 'ד
 ,א"ה ב"פ ש"עמכ ומשב רמא א"ר ןכו
 הטוסכ יאמיס ר"א אבא רב אייח 'ר

 ויק :ןיררהנס
 ,,מ הטוסכ הימשב אעדרהנ
 אימס 'ר רמא שיקל שיר ,רע תומביבו

 ,יאמיס ר"א ל"צש הארנו
 תבש וניצמדכ םיבר םידימלת ול ויהו

 דמל יברב הדוהי ,רדיפ ר"א .ב"הר ז"פ
 דח אתא ףיסל םישדח השש ןירישכמ
 ,'וכו היל לאשו יאמיס 'רד דימלת

 ירה ב ,ךימלה .דח בייק ינ"פ, ,הצובנ
 ,'וכו סדרטנאל לזא יאמיס

 הרוה יאמיס 'ר ומ"ה ג"פ ןישודיקבו
 ,מ"רכ הכלה איירופס רפכב

 הזש) ורוד ימכח יניעב כ"כ לודג היהו
 דע | (האישנ י"רו יבר רב ג"ר ןמזב ךרעל היה

 הנש רבעל 'ג קודצ 'רו ותוא ותלשש
 ורוהו ונואב ותבשו (הדוהיב איהש) דולב
 ,: ונ ןילוחכ קפזב יברכ תחפרטב

 ארקהל הכז רשא רודה לודג ןבל הכוו
 םיחספכ םישודק לש ןנב םחנמ 'ר םשב
 םגש אלד ה"ד םש 'םותה תעדלו ,,דק
 ,שודק שיא היה יאמיס 'ר ויבא

 ,יסיק רב יאמיס 'ר

 םשב רמא .דלק זי"פס כ"רדספ רכזנ
 'ר םרג ,ג"ו"פדח"פ ר"שהשבו | ,יאחוי 'ד
 ,יול 'ר םשב תוזוק ןב ןומיס

 ,ןומיס

 ווב ק"ב .ןומים רב הדו ה
 ,ד"ה ,ויפ ןיבוריע . ןומימ . "רב ןמפוי 'ר

 ב"ה .ד"ב .ש"עמ .ןומיפ !ךב .יפוי ,"'ר
 ,: אמק ןילוח ןומיפ רב יול

 ,ןומיס 'ר
 ןומיס 'ר וניצמדכ לב"ירד ודימלת היה

 תוברב זמ ןיכרע | יוטק ק"ב .לב"ירא

 קדר

 וו 4

 ,א"ה ו"פ תיעיבש ,א"ה ר"פ ,ה"ה א"פ

 ןיבוריע ,א"ה ח"פ תבש ,ג"ה ח"פ תומורת
 ,א"ה .ג"פ הכוס ,ה"פר אמוי ,בי"ה י"פ

 םיחספ ,ה"ה א"פ הליגמ ,ז"ה א"פ הציב
 ,תומוקמ המכב דועו ,י"פר

 הודחו כו ןומיפ ;'ר ה"ה . \"פ תוכרבו
 סופדבכ .לב"יר ל"צו עשוהי 'ר םשב
 "קיו : ,בדטל"פ = ,ודד"פ  ר"ב = ,איצנווו
 ר"ד | ,חידב"פ ר"מב | ,אידדל"פ | ,גדא"פ
 ,חדה"פ

 רב יניניא 'ר םשב הכלה רמא ןכו
 ג"פ אמוי ,וה"ס י"פ םיחספב ייסיס
 ,ה"הס

 ,א"ה ו"פ תיעיבשב ייפליח 'ר םשב
 ,א"ה ג"פ ק"ומכ אנינח 'ר םשב
 ,א"הס ד"פ םיחספכ ןנחוי 'ר םשב

 ןנחוי 'ר ה"ה ד"פ מ"ב וניצמש המו
 ונרקב ןיאש ש"עמ לכ ןומיס 'ר םשב
 ס"מ אוה שמוח ףיסומ ןיא הטורפ הוש
 ור וב"הה בפ .ש"עמ אבומרכ ל"צו
 ,יימיס 'ר םשב [ןנחוי 'ר] ידיא רב בקעי

 ז"פ אמויכ ןירבוג תיבד ןתנוי 'ר םשב
 גה

 יב ךילרב ךתנ 'ר םשב
 א"פ תוכרבכ ןמזחנ רב לאומש 'ר םשב

 .א"ה א"פ הליגמ ,ה"ה

 ן ראכ אבא רב :ועמש 'ר םשב
 ,אירט"פ ר"ב ,אלהא"פ

 ר"שהשב אתפלח ןב ןועמש 'ר םשב
 ,טדא"פ

 םשב
 ,הרג"פ

 םילהת . 'רמכ אדיסח ןועמש 'ר םשב
 רמאמה אתיא רבוב 'דמבו ,גע"פס ןשיה
 .ןומיס 'ר םשב ןועמש ר"א תועטב

 יה "פט , תוכרבכ לבשר

 .ב"פ תבשב אריזנ ןועמש 'ר םשב
 ,ג"הס

 ןומיס 'ר ו"ה א"פ תומבי וניצמש המו

 ,יארוהנ ןב יסוי 'ר אוה יסוי 'ר םשב

 'רד ידימלת ילודנ לכ ויה ויריבח

 ןנחוי

 ירו וו. = 7 , .יירק ושרי וו רוקי ו -- רד -כהקי-ןו-ש <( "ו

 רי ו ריק ולי יקירי שו רוויה קיי יקי קנו יט

 ברש 1 מב רק וש כ רוש



 ידבז רב הדוהי 'רד הוחא ןומיס 'ר

 :אל תבש אבומדכ ,רזעלא 'רכ * ,ןנחוו
 'ר ליזאו ףילח יבתי ייוה א"רו ןומיס 'ר
 הירבחל דח ל"א 'ב אחא רב בקעי
 אוה ןיאמח ליחד רבגד הימקמ םוקינ
 ןומיס 'רו היקלח 'ר :גל ןישודיקבו ,'וכו
 א"ר .ב"ה .א"פ :.ןירדהנםבו = ,יחמא ה אלמה
 רבעל וסנכנש -- השעמ אנינח 'ר םשב
 הועבקו הדוהימ הורקע --- דולב הנש
 אנמיס ןהה ףא רקעימ ןיעב | ,לילגב
 ונא ןיא ןומיכ 'ר ל"א (שדוחה שודיק םג)
 ? רכז וליפא הדוהיב ןיחינמ

 לאש ח"פר םילקש ,א"ה ח"פ תבשבו
 ,ונממ א"ר

 טי"פר תבשכ וריבח היה ימא 'ר ןכו
 לאשו ארשו ןומיס 'רל לאש הנירמ רב
 המו | ,ןומיס 'ר רפקיא רסאו ימא 'רל
 ,ימא ר"א ןומיס 'ר ,אל תובותכ וניצמש
 ר"'אארפס בר : כ ןיבוריעב אבומדכ ל"צ
 ,ימא

 ה"פ םיחספכ והייורת ירמא ,אבא 'ר

 ,בי"ה .ב"פ .תינעת ז"ה תיפי (הה

 םשב רמא חידחי"פ םילהת 'דמב וניצמו
 ,אבא 'ר

 ר"פ .תוכרבכ .אנימו רב אבא רו
 אבא 'ר ןומיפ 'רו  .םחנפ רחבה שק
 ןמד ימירבא 'ר םשב הב וטמ אנמיז רב
 ,הפיח

 ןומיס 'ר א"ה ו"פ תיעיבשכ ,והבא 'ר
 המו ,'וכו ירמא ןיביתי ןווה והבא 'רו
 ארש ןומיס ר"א ב"ה זי"פ תבש וניצמש
 הז ,תבשב תורוליק בסימ | והבא 'ר יל
 ךרוצל :רתיה ןיכירצ ויה םא .םברד 3
 .םינטקל וליפאו ןהירבחל ןילאוש ויה ןמצע
 ,ולאש ןהמ

 ,יחאנ"פ ר"בכ אפפ רב ה"ר

 'פ יתבר 'ספכ האלרגמ קחצי 'ר
 ,ז"ם-םלשתו

 תוכרבכ הדגא ירעשב עדונה יול 'רו
 יארומא ירת הב יגילפ ורמא ,דדא"ה א"פ

 .ה"ה םש ןכו :,ןומוס דו
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 ר"קיוכ אחא 'ר וניצמ ,ומשב םירמואה

 ,הדאב"פ
 ,י"פק הפה רבב ,םוברב ות
 ,ה"ה א"פ םילקשכ ומשב היקלח 'ר

 'פ ר"ספ ,דדחי"פ ר"ב ,ב"ה ח"פ תומבי
 ,ט ,ה ,ג"םבמחנמ יכנא

 גיפ ,אמויכ .ומשב , ךיבא רב עשו כ
 ,ה"הס

 אמוחנת ,דדחי"פ ר"בכ ומשב סחנפ 'ר
 ,ח-ירחא

 ומשבייי,אמהי + ..רפי. הבה ןטהבפי "ה

 םש) .דכיב"פ .ירימב טקאר"נ .. יאמוחנתכ
 .(ןהכה תבית רסח

 ,החג"פ ר"שב ומשב איידול ןועמש 'ר
 קומבי ודזמלת אפה  .רכ = "םוחנת

 ירבו דבע "ובר ןוטיפ "רע .רמאש ן"ה הפ
 יום "בכ משב מש
 תבשכ אישנה תיבל דואמ ברוקמ היהו
 יבר ינהל .רמ והניחבול "ל לאש ב
 םשב ןארק ילבב היה ז"וש ןעיו) אתולג שיר
 ,יאנימ ילבקמ אל ל"א (הו

 חלש אריעז 'ר ,ברבי"פ םילהת 'דמבו
 .תוחמל ךדיב קפיפ התא ןומיס 'רל

 איעשוה 'ר ,רכז אלו 'פ ב"פ ר"ביאבו
 תיבב יורש תאש ליבשב ןומיס 'רל חלש
 תרעשהו ,ןחיכומ התא ןיא מ"מ ןיצק לש
 איעשוא 'ר ל"צש 'זכ תוא םש ב"שרה
 בברתשנ הזמו ןומיס 'רל חלש אריעו
 .אריז 'ר לע םילהת 'מב

 אישנה תיבב אוה היה הארנה יפכו
 רוביעו שדוחה שודיק יניינע לע רקפמה
 'ר א"הס ד"פ הכופ וניצמש הזו הנשה
 ןובהי  ןיבשחמד ןליאל דקפמ | ןומיס
 .'וכו ןוכתעד

 .ידבז רפ הדוהי ירד הוחא ןומיס 0

 ר"בגי ג"ר - .ב"ב + ,תפרשתריב \ (ךבזנ
 ז"כ  קונית ןירה בר םשב רמא גידה"פפ
 ,וילע ןינמאנ ומאו ויבא קושב ךלשומש
 ש"ע רמאמה אתיא ב"ה ד"פ ןישודיקבו
 ,הכרע ןייע.. ירבז ,רב "הד ותא אבא יה

 ה



 ייסיס 'ר--ידבז רב ןומיס 'ר 4

 :דיבז וא  ידבז הב פיפ 'ר
 ח"פ םיחספכ אליא 'רד ודימלת היה

 ביפ הבופבו .,אליה .'ר . מוח גת דיה
 ,אליא 'ר ימוק ביתמ ח"ה

 (יסא 'ר) יפוי 'ר ימוק יעבש וניצמ ןכו

 ,ח"ה ב"פ תיעיבשב

 ו"פ 'תבשכ הפוי 'רד ונב םע דמלו
 ,היקזח 'ך תודע פ"ע א"ה

 םיחספכ ינמחנ רב לאומש 'ר םע קלוחו
 .גי"ה ו"פ םירדנ ,ט"פר

 רמאש א"ה מ"פ םיחספ רכזנ ןכו
 תחת ואצמ יסוביה ןנרא לש ותלנלונ
 ןיא תואיו רמא ה"ה ז"פ הטוסבו ,חבזמה
 ,ןולמה ינבא ימיה

 'ר ,היקזח 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ביה ה הקכ,םחנפ רך הבי

 תוכרבב אליא 'ר ובר ינפ לע רטפנו
 :ה. דמתה רב הלה ים .תוירוהו ה"ה בפ
 טדאצ'פ ר'בבו) איל 'ר לאע דיבז רב ןומיס
 אליא 'ר אתיא אי-ה"פ ר"הקבו ,אעלא 'ר אתיא

 נא =-- יולע רטפאו (עודיכ דחא םש אוהו

 ,ותרומת ונל איבמ ימ ןומיס 'ר תא ונדבא
 האיצמ םיטבש רמאו יול 'ר ודיפסה ןכו

 ס"ר תא ונדבאש ונא םבל אציו ואצמ
 ,כיוע ךיבו רב

 ,עשוהי 'רב ןומיס 'ר
 ס"מ אוה לבא ,טרחכ"פ ר"קיו רכזנ

 'ר :ע ב"ררספב רמאמה אבומדכ ל"צו
 ,לב"יר םשב ןומיס

 ל כ רי רבי מיסה
 ל"צ ס"לבו ,ה"הר א"פ הליגמ רכזנ

 םשב אוהו ר"ב בותכ היהו לב"יר םשב
 רב הזמג הששנו 'ר

 היפ "רבוע .:.אתרמ רבי מכ "ל
 ,מ"פס

 .תוזוק ןב ןומיס 'ר
 ,יול 'ר םשב רמא ודח"פ ר"שהש רכזנ

 'ך םשו ,דלק כ"רדספב אבומ רמאמהו
 ,יאחוי 'ר םשב יסוק רב יאמיס

 ן ו ר ךרע .יארת:רךב .ןרמיס 'ר
 ,ירתד

 .ירתד ןומיס 'ר
 םשב רמא א"הס ג"פ תבש ימלשוריב

 הכו 'ר סרט םש ן"רבו ,איעשוה 'ר
 ןיפחויה ינפל תאזה אסרגה התיה ןכו ,יאדת
 ,ל"נה ימלשורימ םלשה

 ,אמורד ןמ ןומיס 'ר
 םתפ אוה ילואו ,דדד"פ ר"סא רכזנ

 ,לב"יר לצא םורדמ כ"ג היהש ןומיס 'ר

 ,אנומיפ בר

 תרגאב ךאו ארמגב רכזנ אל אוה
 ברו אניע ברש איבמ ר"פ ב"ח  ג"שרד
 ,ארמגב תורבס המכ ופינכה אנומיס

 יקרפ ונקת םהש רמאי א"ות רדסבו
 םינושארה תורוד ןייעו ,ןרדסכ ייונת והלוכד
 ,הזב ךיראהש זי"פ ג"ה

 רב הבר רמא: ןמיס :.ניק ב"בב
 אוהש ל"י בתכ ם"שה תרוסמבו ,אליש
 | ,םכח םש

 םמיא תבית ארמגב רסחש הארנ רתויו
 ,ונקבדי ,שיא תוארקמה ת"ר אוהו ,ןמיס

 ןמיס ש"בחב ל"צש וא ,הטממ ,תוממ
 ןכו ,םש ןיצרתמש ןיארומאה תומש אוהו
 ,'ט תוא םש ם"קר לעב תעד אוה

 ,וכרע ןייע ףסוי בר אוה ,יניס

 קלוח חדאנ"פ ר"ש רכזנ ,אסיס 'ר
 היו טע

 טיס

 השיש  תוכרב .יםיפ רב ינייניא
 רב אנינח 'ר אסרגה ב"פס ןירדהנסבו

 ,יסיס
 ,עודיה יםיס רב יול

 ו

 ןנחוי 'ר רמא תורשעמ שיר ימלשוריב
 ןכש יאמיפ 'ר ךרעב ונראב רבבו ,ומשב
 ,ןאכ .םג ל"צ

 ןיסיס
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 .ןיסיס
 יג"ה ג"פ ןישודיק ןיסיס רב הדוהי 'ר

 ,ד"ה א"פ תורשעמ ןיסיס רב בקעי 'ר

 .(ז-אי"פ הימחנ ,םלשמ ןב אלפ) ,אלם בר

 אנונמה בר רמא ,,אל הציב הימרי ר"א
 ..ע ןישודיק ,:ז תינעת

 ,אדיסח אלס בר
 הכלה רבד םוש ונממ ונל ראשנ אל

 : ה תוכרבכ ויחא ש"ע רכזנ ךא הדגנא וא
 אדיסח אלפ ברד הוחא הדוהי בר :טכ
 .(אנוה בר ןמזב)

 אלס ברד הירב ףסוי בר : גע םיחספבו
 ,אריסח

 .יתפותנה יאמלס
 א"פש ,חכ תינעתב חבשל ורכזנ וינב

 הכרעמל םיצע ואיבי אלש תוכלמה הרזג
 ורמא םהילעו ,ואיבה םתמכחב המהו
 ,הכרבל קידצ רכז םימכח

 .אמפ בר

 אמס ברו אניברש רפוסי .במ תוחנמב
 אמס בר הייזח ,ישא ברד הימק יבתי וה
 אניברל ל"א -- רתסד אניברד הימילגל
 היישע תעשב ל"א -- רמ הל רבס אל
 ישא בר ל"א אמס בר ףיסכיא ,רמתיא
 ןנימ ירתכ והיינימ דח ,ךל ףיקתת אל
 ןואגה דואמ קדצו ,(י"שר ,היה י"אמ אניברו)

 אבא בר ל"צש 474 רצ ב"ה ר"הדעב
 היה אבא בר הזו ,אברד הירב אמס ברו
 ,וכרעב ראובמכ י"א רב תמאב

 ,אניבר רחא ,יימ"ב "רבו

 ,יסא ברד הירב אפס 3

 ,ישא ברל השקה :גל תובותכ רבזנ
 בֶר. לש ורוד  ןב | היה מא בה ה
 דימלת היה ונבו ,וברעב ראובמב ישא
 ,ישא בר

 .ישא ברד הירב אמט פה

 אלו ישא ברל השקה : גל תובותבב
 בר אתיא ,הכ תוחנמבו ,!וכו ךל =ינש
 ,אמיס

 השקה .רכ 5 יו םיחכז - הי קפה
 ,אניברל

 ישא ברד :הירבי  אמפ בר נ ז"עבו
 אסרגה ס"קדבו) הימרי רב אניברל השקה
 ורזיפ סופדב לבא ,קהמנ הימרי רב תביתו אניברל
 ,יתא ברד הירב אמס בר אסרגה אקרקו איצניוו
 בר ימיב היהש יסא בר ןב אוהו ,ןוכנ רתוי אוהו
 יתא בר םשב םינשיה םיסופדב דימת רבזנו ישא
 .(וכרעב רֶאובמכ

 היבגא אניברש ורמא ,טס תובותכבו
 י"שריפו ,אמס בר ונבמ ישא ברד היתרבל
 ךא ,ויבא ישא בר ייחב תמ אמס ברש
 ןכו .כ"חא תמש עמשמ ד"יר 'םותמ
 םש י"פבו ,י"שר לע םש א"בטירה השקה
 יישר תער 'םנו "שרב "אוה ם"משי תב
 אוה הז אניברו .אניבר רחא רטפנש
 ברח וריבח .אניבה " יכ' ןורחאה ."אנובל
 ראובמכ ישא בר  םדוק רטפנ ישא
 ,וכרעב

 ,יאקליח רב אמס בר
 אמס יל רמא אניבר רמא ,חל ןילוחב

 םרבובא .רבד הובא הב ישקא יאקליח רב
 וכו

 רג וטא אניברל השקה ,גק םיחבזבו
 ? אוה שניא ואל

 ;אביו בהד,הי רב .אממיבפה

 עמשמו ,רמ פ"רל ארק ,ט ב"ב רכזנ
 .פ"רד ודימלת היהש םש

 קחימרי .םירב תוירב אפ ברא

 היהש םש עמשמו ,גל תובותכ רכזנ

 ,ייבא .ןמזב

 ירפ בר תירב כס 33
 אדא רב יאנה בר "בפ תוכרב רכמ

 ,ומשמ רמא

 א יש רשמ ברד ב

 בחל .אניבר .ל"אש 5 לרה כ
 אישרשמ ברד הירב אמס בר ןל רמא ישא
 ,'וכו אברד הימשמ היל תרמאד ךמשמ |
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 .אתקר רב אמס בר
 עבשנו אניבר םע קלוח ,מ ןישודיקב

 אניברד הימק רמא : י מ"בו ,אכלמד אנת
 תסרגל) איוא ברד הירב אייח 'רד הימשמ
 .(ס"קדו ן"רהו ש"ארה

 םשב אתקר רב אמס אר-די"פ ר"דבו

 אמוס אתיא םשו ,ל"דרה תסרגל לב"שר
 ,הבתכ רב

 בר הירב, אממ בר

 ןילוחבו ,ישא בר םדוק : במ מ"ב רכזנ
 אתושכב אימדד יהאיר יאה רמא !זמ
 .זט םיחבז רכזנ ןכו ,הפרמ אקירומכו

 היהש רמאי ד"פ ג"ח ג"שרד תרגאבו
 דע זנשת תנש ןמ אתידבמופב הבישי שיר
 ,זפשת

 טס

 ,אימס 'ר רמא ל"ר .דע תומבי רכזנ
 .יאמיס 'ר ל"צש הארנו

 .דיקומס אבא
 ובלה יה הוכרב .יר :,זהנ"פ .רזמב .רבונ

 ,ומשב
 'ר א"ה ט"פ תוכרב ימלשוריב וניצמו

 הקומס אבא 'ר םשב ובלח 'רו היכרב
 רמול דואמ בורקו .'וכו תויחה יפלמ ףא
 ימלשוריה יכ ינומדאה אבא 'ר אוהש
 היכרב 'ר גל זמר עשוהי טיקליב אבומ
 ,ינומדאה אבא 'ר םשב

 .ןוילמס
 ןוילממ דלרהכרב ירפסו : גי המוסב

 ,לארשיד הבר ארפס השמ םש תמיו רמוא
 ןוילממ ךרע ךורעבו ,םכח םש י"שריפו
 ,ךאלמ םש 'יפ

 יבדאנ"פ ר"ב יאקמס רב יפליח .יאקמס

 ,בדטי"פ ר"ב ןסנפ רב אנינח ''ר ,ןסנס

 יאטרסס רב לאומש בר ,יאטרסס
 .די תינעת

 ,אברד הוחא (פירועש יא) םרועס בר
 אלד ישניא ףיקת היהש : גע מ"ב רכזנ

| 

 ארפס בר =-אתקר רב אמס בר

 אברו ,אברד אקרהוגב והל לייעמו ילעמ
 ,תדבע ריפש ל"א

 ,אבר תריטפב היהש רפוסי : חכ ק"ומו
 ,הירעצל אלד מה"מל רמאיש ושקב אברו
 ל"או ותריטפ רחא םרועס ברל הארנו
 תוקהכ ךא התימ רעצ היל היה אלד
 ,םד

 ,ארפס

 לאומש שרדמ ארפס רב אנינה 'ר
 ,הב"פ

 .:ע םיחספ ארפס רב הדוהי 'ר

 רכזנ .ארפס בר

 .אקוניה ונבו

 : הסק המורת רהו

 ,ארפס בר

 אריז 'ר ןמזב לודג םדא היה ויבא
 ברד יובא ,ד"ה ט"פ םיאלכ ימלשוריכ
 ןיטירפ ןתימל והמ אריעו 'רל לאש ארפס
 רמ ומכ אוה) יבר םכח ל"א -- אתלוג וג
 ,רוסא רמא ה"רד | ,אנוה ברל (ילבבב
 רב היה ארפס בר יבאש עמשמ ןושלהמו
 ןמזב י"אל ארפס בר ונב םע אבו לבב
 ,אבא 'רו ימא 'ר

 : אנ םיחספכ אבא 'רמ הברה לבקו
 אעיבקב ןניעריד ןנא ןוגכ אבא 'רמ לאשש
 ך"א .יכה ל"א .יאמ .רבדמב --- אחרוד
 ,ימא

 ונדש םינש והבא ר"א ,ו ןירדהנס ןבו
 .בר ל"א -- והבא 'רל אבא 'ר ביתיא --
 בר ל"א ,גצ ןילוחבו ,אבא 'רל ארפס
 אנמחר רמא .ימ "השמ, אבא 'רל ארפס
 ס"רא : אכ תובותכבו % ארשיב לוכית אל
 ,אבא ר"א

 כ"הבל :לע ארפס בר :בס תוכרבו
 בר) ל"א אבבא היל רחנ אבא 'ר אתא
 "ן) ל"א קפנד רתב ,רמ לועיל (ארפס
 תרמגו ריעשל תלייע אל אתשה דע (אבא
 .'וכו ריעשד ילימ ךל

 אדח אנמיז ם"ר רפסי ,המק תבשבו
 אתלוגנרתמ) הינימ ןילכואו םתהל תיעלקיא

 יה



 ארפס בר

 ארמח ןייקשאד אבא 'ר אל יאו (אבא 'רד
 היהש הארנ הזמ םגו) ,יסנתיא יפרמ 'ג רב
 םשב דימת ארקנש וילע דיעמ ומש ןכו לבב רב
 .("ארפס ברי

 (ןירפיקב) והבא 'ר םע ותוא וניצמ ןכו

 ינימל והבא 'ר והל חבתשמ ד ז"עב
 היל וקבש אוה לודג םדאד ארפס ברב
 ולאשו א"פ ותוא ואצמו ןינש 'גיד אסכימ
 םבישהל עדי אלו ארקד אשוריפ ונממ
 ל"א -- והניחכשא והבא 'ר אתא והורעצו
 לבא יאנתב לודג םדא אוהש וכל ירמא
 ,וכל ירמא אל יארקב

 'רל השקה ארפס בר :טבכ ןיטיגבו
 ועדי אלו אחפנ י"רו אפפ רב ח"רו והבא
 בר והניחפק ז"ע אבר רמאו ובישהל
 .יכומס ןנבר אתלתל ארפס

 ריפש איעשוה בר רמא :חל הציבו
 (אחפנ י"רו יפפ רב ח"רו והבא 'ך) דובע
 ארפס בר ל"א ,אבא 'ר לע וכיחאש
 והל עימש אלו ? תרמאק ריפש השמ

--4 
 יבד תיבירב ס"ר ינת + הפ /: 38 מ"ה

 ,(י"שר ,ח"ר הנשש | תיביר תוכלהב) אייח 'ר

 דח םושמ ס"רא אייח ר"א : דל תוכרבו
 ,(אייח 'ר תבית אתיל פ"קדבו) בר יבד

 'ר ,ארפס | ר"א 38 תומר

 ,'וכו היננח דרישכ יעתשמ
 ארפס כר רמא :ה תבש וניצמ ןכו

 'ר םושמ רמא : ל ז"עבו ,י"רא ימא ר"א
 ,אמורד עשוהי

 ןישודיקכ תונשי תובלה ודיב ויה ןכו
 ,הינגח ןב י"ר םושמ רמא ,ל

 דרי ףסוי ברו הברו ןמחנ בר ןמזבו
 ראובמב הבר םע תחא הנשב רטפנ נ"ר יכ) לבבל

 זא היה לבא ,יתוחנהמ היה יכ | (וכועב
 :י תורוכב וניצמש הזו  ,רודה לודנ רבב
 המוגרת ךרבח ארפס נ"רל תשש בר ל"אש
 .'וכו

 אחא ברו ארפס בר ביתי ,רבק תבשבו
 ,ירמאקו יבתיו אנינח רב ה"רו אנוה רב

 והבא
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 בר ל"א --- הימחנ / 'רד 'אבילא ""הברל
 ל"א יער לש ףרגא הוהד ידימ ארפס
 יכיה .תורעק ינה -=- רמל .אבהל "יובא
 ןירבח ארפס בר ,ל"א והל ןנילטלטמ
 ,'וכו הוהד ידימ הימגרת

 ,נ"ר םע ירטו ליקש .ע תבשבו
 היהשכו . ונממ לודנ הוה הבר לבא

 בר בשי אתירבמופב אתביתמ שירה הבר
 : אמ ןירדהנסכ ונממ לבקו וינפל ארפס
 וב .ןירדהנפ הנת .ארפס בדו "כ .אנהכ בר

 יאמ ל"א אמח רב ימר והב עגפ הבר
 ל"א -- הבר יבד ןיררהנפב הב ותירמא
 ,הב ותירמא ה"א ל"א -- ךל אישק יאמו
 ,'וכו ותירמא אבומ

 ברד | ןדימלת הוה אנהכ בר .תח
 ןמזל לבבל כ"חא דרי י"אל הלעו הדוהי
 םיחספ רפוסי רשאכ ארפס בר םע רצק
 הוה ל"וחל י"אמ קפנ .ארפס בר !בנ
 הידהב וול ,תיעיבשד ארמחד אברג הידהב
 רמא אנהכ ברו אקיא ברד הירב ה"ר
 והבא 'רד הינימ היל עימשד אכיא והל
 לאשי וצעב ומע (סיר לע) ףסוי בר ירק --
 .'וכו

 רוסיא םע תופתוש השע לבבל אבשכו
 רובע ם"רו רוסיא : אל מ"בכ | (ארווג)
 גלפ ארפס בר לזא ירדה ידהב אקסיע
 ירת יב יפאב רוסיאר היתעד אלב היל
 יתייא ליז ל"א ,ה"רב הברר הימקל אתא
 אה .ל"נמ ארפס > ברי ל"א < .יאתלתה
 ,'ובו ייבא ל"א

 ייבא תא םש אצמ הבר לצא היהשבו
 ןיבוריעב םימעפ המכ ומע ירמו ליקשו
 ,(רמ ייבא םש ןארק) : חל הציב ,,גק :המ

 ,,ד תורוכב ,,אנ ןילוח ,,אי אמוו

 שרופמכ לבבב בר ןמז ההש אל ךא
 םתהל תקלס יכ ייבא ל"אש :יק ןילוח
 היב ןותא המ אדבכ והיינימ יעב (ויַאל)
 שיר דוע םקוה אלו ימא 'ר רטפנ רבב זא יב)
 תומוקמב םימכח ץוביק ךא םש ויהו אתביתמ
 יב "והיינומ יעב, ןושלה ייבא ל"א ןכלו תונוש

 אל
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 היחכשא קילס יכ (אתבותמ שיר דוע היה אל

 ימא 'רל יקלש אנא ל"א אקירו ברל
 היבגל (לבבל רזחש ארפס בר) אתא יכ לכאו

 היחכשא קילפ רדה יכ 'וכו ל"א (ייבאל)
 רוריבב ןיאור ונא הזמו ,'וכו אקירז 'רל
 םשש ןירפיקל אב היהו ,יתוחנהמ היהש
 הזו ,וכרעב ראובמכ אקירז 'ר םוקמ היה
 את אקירז 'ר ל"אש ,גכ תינעת וניצמש
 לבבד יריפחל י"א  יפיקת יב המ יח
 וכ

 ךלישב אבא 'ר ושקב י"אב היהשכו
 ףסוי בר ול בייחש ףסכה ול איבי לבבל
 שקבו אזוחמל אבשכו (אבר יבא) אמח רב
 ימ הירב אבר ל"א אמח רב י"רמ ףסכה
 ריכהשכו ,: דק ק"בכ יתלבקתה ךל בתפ
 עעורתה הזה ףירחה ריעצה תא תערל
 בר היה ס"לבש ףא ומע ירטו ליקשו ומע
 תבש וניצמש הזו ,ונממ הברה ןקז ארפס
 השמ אברל רמאש ,טל הכוס ,אק
 ארפס בר רמא אלא %?תרמאק ריפש
 ,וכו

 הציבכ הזה ןושלה רמול ליגר היה ןכו
 ,אצ ןילוחבו ,איעשוה ברל ןכ רמאש : חל
 ,אבא 'רל ןכ רמא

 ועלקיא ארפס ברו אבר ,גלק ןילוחבו
 אדא רב אנח .ברד הירב אנחוי רמ יבל
 היורקא ,לכבא אל ארפס בר ,לכא אבר --
 אהא... הכו רגב . ,.הרעמ ..אמלחב .ם"רל
 םושמ אמלד ל"א ףסוי ברד הימקל
 ל"א יכה ןיירקא רמד אתעמשא ירבעד
 ,'וכו

 םג תימרפ הבישי היה אברלש עורוו
 ןניצמש הוה ..;,בב .ב"בב \ ףסוו בה  ייחב
 -- אברד הימק אנת ינת :גיק םיחספ
 לע םוי לכב ןהילע זירכמ ה"בקה השלש
 וינפ ובהצ ,אטוח וניאו ךרכב רדה קוור
 למ נב ואל אבר לש שרפס בר לש
 .'וכו איעשוא ברו אנינח בר ןוגכ אלא
 השא ארפס ברל היהש ןעי רמול דואמ בורקו)
 אבר לצא אזוחמב היה ומצעב אוה ךאו י"אב

 ארפס.בר

 שי יכ קוורכ בישח ךניא רמש אבר ל"אש הזו
 .('וכו תפ ול שיש ימ המוד וניאו י"אב השא ךל

 ,יבלק תבשכ אבר םע ותוא וניצמ ןכו
 אבר וארק ,אצ ןילוהבו ,:טנ םיחספ
 ,השמ

 ס"רד ויבא תמש ,דמק ב"בב רפוסיו
 דבעו ףסכה ארפס בר ליקשו תועמ קבשו
 אנידב והניעבת ויחא ותא ,אקסיע והב
 ארבג ארפס בר ,והל רמא אברד הימק
 ,ינירחאל חרמו היסריג קבש אל אוה הבר

 החלששכ דע אבר יניעב כ"כ לודג היהו
 בירקיש ןברק אברל אכלמ רובשד הימיא
 תא חלשש :ומק םיחבו רפוסי הרובעב
 ושעי םהש אנוה רב אחא ברו ארפס בר
 םימעפ המכ היהש ןעי ס"לב הזו ,ןידכ
 ,הזל םיבירצש תומוקמה לכ עדיו י"אב

 ס"רא ז"ר ךא וניצמ ומשב םירמואה
 ..פ ןילוחכ אנונמה ר"א

 :תבשכ הינימ יעב ףסוי רב אחא ברו
 ,.מק

 רבדמ קחרתהש וניצמ תורקיה ויתודממ
 רמ :דצ ןילוחכ ןורחאה הצק דע רקש
 :ארכיפמ ליזאק הוה נ"רד הירב ארמוז
 ותאק ווה ארפס ברו אברו אזוחמ יבל
 והל המל ל"א -- ירדהא ועגפ ארכיסל
 בר ל"א יאה ילוכ ותאו חורטד ןנברל
 רמ יתאקד ןניעדי הוה אל ןנא ארפס
 יפמ ןניעדי הוה יא (קחרת רקש רבדמ םושמ)
 .ןניחרמ הוה

 ויפמ רקש רבד איצוה אלש רבל אלו
 תמא רבודו תוכמ ףוס וילע ושרד לבא
 תותלאשמ י"שריפו ארפס בר ןוגכ ובבלב
 אבו רוכמל ץפח ול היה ארפס ברש יחיו
 ךכו ךכ ךל ןתא ינא ל"או ותונקל רחא
 םימדב ול רוכמל ובבלב רמג ארפס ברו
 היהש ותונעל לוכי היה אל ךא וללה
 הצורש רבס אוהה שיאהו ,זא ש"ק ארוק
 לוט ל"א םייפש רחאלו ,ול ףיסוהו רתוי
 ןכ יכ הנושארב תרמאש םימדב ץפחה
 ,ךל ,םנתנ ,העדב היה

 תותלאשבו
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 רומה ול היהש אתיא ונלש תותלאשבו
 הדמ דגנכ הדמ ול םליש הב"קהו ,רוכמל
 לזא א"פש טק ק"ב רפוסי רשאכ
 ןינתונ ויה הליל לכו ירא והניול אתריישב
 ברד הינמו אטמ יב ליכאקו רומח ול
 ,הילכא אלו ורומח היל רדש ארפס

 תבשכ תבש רובכב דואמ ריהז היה ןכו
 דובכל ומצעב אשיר ךירחמ היהש ,טיק
 ,תבש

 הירב ארטוז רמש רפוסי ,בי ק"ומבו
 תלוביק ילבקמ אנדפא "היל "וב

 ארפס בר עלקיא (מה"וחב ונבו) םוחתל ץוח
 ,היבגל ולע אלו :אנניח רב ה"רו

 בר םשבחא ול היהש וניצמ ותחפשמ
 ברד הוחא ימיד בר" זמ :ןיברעב "מיד
 ילוישל ארפס בר היבגל לע שלח ארפס
 הגיגחכ | ןנחוי 'ר םשב דחא חאו ,היב

 ,ו"ה א"פ
 םיקמב אתידבמופ ריעב לבבב רטפנו

 הישפנ חנ יב ורמאש ,הכ ק"ומכ ייבא
 ירמא הילע ןנבר וערק אל , ארפס ברד
 אינת ימ יייבא והל רמא הינימ ןנירמנ אל
 לכ דועו .אינת תמש םכח ,תמש ברה
 ומכו ,אשרדמ יבב ןימופב היתעמש אמוי
 י"א תרות איבהו יתוחנהמ היהש ונרמאש
 .י"אל לבבמו לבבל

 רבד םוש רכזנ אלש אלפ הז הארו
 המכ היהש שרופמש ףא ימלשוריב ונממ
 ,ליעל אבומדכ י"אב םימעפ

 ארפס בר ךרע ימלשוריה אובמבו
 י"אל .ךלה ותורענב ךאש רמאיו שיחכי
 אבומש המו ,םיבר םימי םש בשי אלו
 ברב ינימל והבא 'ר והל חבתשמ ,ד ז"ע
 הז רבד הליחמבו .קוידב אלש אוה ארפס
 תושרופמ תורמג שיחכהל רמאהל ןתינ אל
 הביסה ונל עדונ אלו ,ליעל ונאבה רשאכ
 ,ימלשוריב רכזנ אל המל

 ,אביי ברד הירב ארפפ 7

 ,ט םשו ,אניברל .רמא .ה ב"ב רבומ
 ,ארפס בר אסרגה ס"קדב ךא ,אמס בר םרנ

 ,חיטב ןב ךרע .ארקס אבא

 .לאירתס
 (יבר ןמזב) לאירתפ ןב לאעמשי 'ר

 .:זנ תורוכב

9 
 יהג ק"ב ,לינע. הב אביבה

 .השודק הדע
 םלושמה ןב יפוי 'ר  ןיארקנ ויה ןכ

 ב"פ ש"עמ ימלשוריב איסנמ ןב ןועמש 'רו
 ,םכרע ןייע ,ד"ה

 .(בכדגו"פ 'ב ה"ד ,איבנה ודע) ,ודע

 ,תוידע ףופ אתפסות ודע רב היננח 'ר
 ּף ו 'ג %
 % ו,

 ! בי" הליגטמ איבמ סמנ .ךרע ךורעב
 9פ ידעב הוח':יפומיגמ; רפכומ . יכדרמ

 ורודב עודי היהש (ידע ומשש רחא םדאב)

 סרג אל םש י"שר לבא ,תוצמב ריהזו
 .ירעב תבית

 ,אעיימ ידע
 היל תיחנש וילע רפוסי :טס תוחנמב

 .יסרפ ''גב יטיח אבזיכ םור (םיננעה .ןמ)

 .לרת ןב ךרע .לרע וא לדע
 ,:נ ןילוח אוע רב אחא בר .אוע

 .(אבו דימלת) ,הידבוע בר

 הרנבו ,אברד הימק ינת ,ומ תוכרבב
 רובשד הימא זימרוה ארפאש רפוסי : כ
 הוה אברד הימקל אמד הרדש אכלמ
 הל רמא היחרא הימק הירבוע בר ביתי
 אברש טושפה טשפו ,אוה דומיח םד יאה
 בר לע יאקש בתכ ןיפחויב לבא | ,חירה
 ןיסתויה העטש ד"הסב בתכו ,הידבוע

 הרנב אב"שרה תעד אוה ןכ לבא ,הזב
 ,היחראד אוה הידבוע ברד ל"נו ל"זו םש
 םש ךיראהו ,םימדב יקב הוה אל אברד
 ,תויארב

 ברלו הישאי ברל ארש אבר :בכ ב"בו
 ,אקושה הידבוע

 רבוע
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 ,האלילג ךרע .האלילג רבוע

 .(חידו"פ תומש ,השמ דוד לאיזוע) ,לאיזוע

 .,חכ הכוס לאיזוע ןב ןתנוי

 אינוחנ 'רד הירב לאיזוע 'ר
 .ןרווח תרבד

 הציבו ז"הס א"פ תבש ימלשוריב רכזנ
 אתיא ש"עמבו ,ומשב היקזח 'ר ב"ה ג"ל
 אבומ ,ה ק"ומבו | ,לאקזחי 'ר תועטב
 'רד הירב רב לאיזוע 'ר םשב רמאמה
 ,הבר לאיזוע

 ,םדוקה ךרע ןייע .הבר לאיזוע יה

 ,איוע
 ד"הסבו ,: גל םיחספ איוע רב אחא בר

 וברק אלו דחיב איועו איוא בברע
 .ז"לז

 ,(א אריוע בר
 יסא 'רו ימא 'רד ודימלת י"א רב היה

 ןינמז אריוע בר שרד דימת וניצמדכ
 יסא 'רד הימשמ ןינמזו ימא 'רד הימשמ
 ,ז ןיטיג ,: םיק םיחספ | ,: כ תוכרבכ
 ,: רפ ןילוח ,: ד הטופס

 אריוע בר שרד ,בנ הכוס וניצמו
 ,ר"הציל ול שי תומש 'ז לב"יר אמיתיאו

 ןיא תורככו תורעק רמא :יק םיחספו
 ,תוגוז םושמ ןהב

 אריוע 'רו ובלח 'ר ,ביק תובותכבו
 אוההל ועלקיא אנינח 'רב יסוי 'רו
 םתהל רזעלא 'ר עלקיא הנשל -- ארתא
 וב

 ל"א ,אנ ןילוחכ לבבל אב ייבא ןמזבו
 אברוצ יאה רמ יז ייבאל ארפס גר
 אריוע בר רמאו אברעממ אתאד ןנברמ
 ,הצר אלו ולצא אביש ייבא חלש ,ימש
 תויסנכ ריטפמ ל"א | ,היבגל ייבא לזאו
 ,י"שר ,אישנה הדוהי 'ר) הבר יברמ אליעל
 רמאמ ןיסחויה תעדו ,האישנ י"ר ל"צ ס"לבו
 ןנחוי 'ר לע ותנובש ןוכנ רתוי יבו ךרע ןושאר
 'ו דימלת היהש פ"עאש הזו ,הבר יבר וארקש

 .(ןנהוי 'ר ייחב דוע היה הז לבא יסא 'רו ימא

 אלוע---חאלילג רבוע

 ,(ב אריוע ברי
 ,אניבר רבחו אפרד ודימלת היה

 ב"בו ,אברד הימשמ רמאש הנ ןילוחכ
 ,אברד הימשמ אניבר םע קלוח ,אלק
 רמא -- אניבר הל ףיקתמ .גע םיחספבו
 אניברל ל"א ,גק תובותכבו ,'וכו אריוע בר
 ,ימד ימ

 הימק אדא בר ,גמ תוחנמ וניצמש המו
 איוא בר ל"צ אריוע ברד הימשמ אברד

 .(ס'קד) ,אברמ שישק היהש |
 ןמזב אריוע ברד הירב אחא בר וניצמו

 ,.דמ תוכרבכ ישא בר

 .אבס אריוע יר
 י"אמ) ח"בבר אתא יכ ,אנ םיחספב

 בר היבגל לוע | ,ארתייאד לכא (לבבל
 ןויכ: :,ה"רד הירב הברו אבס אריוע
 ייבאל ל"או ותא ,והיינימ הייסכ והניזחד
 בר סרנ ף"ירבו | ,יאתוככ וכניווש ל"א
 איוא בר ךרע ןייעו ,איוע ש"ארבו ,איוא
 .אבס

 לוע
 רכזנה אלוע םתסש קפס םוש ילב

 לאעמשי רב אלוע אוה ילבבב דימת
 ראשנ א"קמב ךאו ,ימלשוריב דימת רכזנה
 ,יבצ ןירדהנסכ ילבבב ויבא םשו ומש ונל
 אלוע ה"ה ר"פ הכוס וניצמ הזל היארו
 הגיגח ימלש א"ר םשב לאעמשי רב
 ידי ןהב ןיאצוי ןיא לגרה ברעמ ןטחשש
 ש"ע הזה רמאמה .ע םיחספבו | ,ותבוח
 ,א"רא אלוע

 לאעמשי רב אלוע ו"הס ה"פ ןיטיג ןכו
 אל םיברל העדונ אל וליפא הוה ןידב
 םתס םשב אתיא ,הנ ןיטיגבו ,'וכו רפכת

 .אלוע
 לודג םכח היה לאעמשי 'ר ויבא

 ,וכרעב ראובמכ
 יתא הוה יכד וילע רפוסי ,גי תבשבו

 והיידח יבא היתווחאל קשנמ הוה בר יבמ
 ,והיידי יבא הל ירמאו

 םיארומאה ימכח יפמ לבקל רוע הכזו

 רורד



 אלוע

 אעישוא ר"א אלוע וניצמדכ ןושארה רורד
 ,וע .ןילוחכ

 'ר .השריפ ךכ "וארקו
 ,ג"ה ג"פ תומביכ הנשמה

 ,:ל תוחנמכ אנינח ר"א אלוע
 ..בכק ןילוחכ .לב"ירא אלוע
 םשו) ב"ה ר"פ םירדנכ קחצי 'ר םשב

 ,(לאעמשי רב אלוע

 הוה רמא ןכו
 ומ ןילוחכ

 ןילוחכ רמא יאכז ןב ,אלוע רמא ןכו
 בו

 : דנ ןישודיקכ ארפ רבד הימשמ אלוע
 ,: גמק תבשב בר רמא אלוע
 ןב ןועמש 'ר םושמ אלוע

 : בב תינעתב
 הגיגחכ ןנחוי 'ר היה קהבומה ובר לבא

 רמאו -- י"רמ הינימ יעב אלוע רמא ,טי
 אלוע אתא יכ .בכ םירדנבו ,'וכו יל =

 ,'וכו ל"א -- י"רד הימקל
 אלש רמאי ,כק דצ ימלשוריה אובמבו

 ןכלו פ"אפ י"ר םע אלוע רבידש וניצמ
 אוהו ודימלת היה םא קפס םוקמ שי

 ,הגגש
 :חל תוכרבכ י"רא אלוע  וניצמ ןכו

 תומבי ,: זס ןיבוריע  ,ז תבש ,: חנ + אנ
 ,,ם :חל ןישודיק ,,טע | ,טל ןיטיג .,זע
 ןילוח ,: די םיחבז ,,דנ ז"ע זמ .ןירדהנפ
 ..ב הליעמ - ,,רבק + 8

 ..בכק ןילוחכ י"ר לע קלוח ןכו
 אלוע וניצמדכ לב"שרמ הברה לבק ןכו

 ןיטיג ,: ח הגיגח | ,:ונ םיחספכ לב"שרא
 בל םיחבו .,.אק ?₪ םיב ה

 ,:אכ ןיבוריעב רזעלא ר"א אלוע ןכו
 ק"ב ,,ב ןיטיג  ,,דע תובותכ ,:ע םיחספ
 ,וזט ןירדהנפ | ,םימעפ המכ " :אי | .או
 : די םיחבז

 ,;דמ .תבשב א"ר ביתמ אלוע רמא ןכו
 א"ר םשב לאעמשי רב אלוע ימלשוריבו

 ט"פ םיאלכ ,ב"ה ה"פ ג"פר תורשעמב

 יבא  היעשוה

 יזפ ןבד ימק אנמיאק

 קדצוהו

1 

 ,ד"ה " א"פ הגינה "כ"ה אפ תבשש מם 1

 .ה"ה ריפ יהבוט
 י"אב ןנחוי "ר תבישימ = הנמתנ" אוהו

 תרות איבהל לבבב הדוהי בר תבישימו
 ימלשוריב ארקנ היהו ,וזל ומ תותביתמה
 ,ג"הס ט"פ םיאלכב "אתוחנ אלוע,, םשב
 רזעלא 'ר ל"א :₪ תוכרב ורמאש הזו
 ליאש (לבבל) םתהל תלייע יב אלועל
 ,יחא אנורב ברד אמלשב

 ,: ופ תופרב ,הניצמ "ןכו
 יל פיה קגפ וביום מכ
 .אלוע

 רע לבב המכה ניעב | בב לוד ה
 וניתובר ,חל תוכרב ארפח בר וילע רמאש
 דוע היה הזו  ,אלוע ונמו י"אמ ןידרויה
 אלועש רפוסי .בכ םירדנכ ןנחוי 'ר ייחב
 אזוחמ ינב ירת היל וולתיא י"אל יקסימב
 ל"א חירבהל היטחש רח םק ,הידהב
 היל .ערפו ןיא ל"א ידבע תואי אלועל
 ןנחוי 'רד הימקל אתא יכ ,המיחשה תיב
 ירבוע ידי יקיזחא ש"וח אמלד אלוע רמא
 .תלצה ךשפנ (ןנחוי 'ר) ל"א הריבע

 רב היהש רמולו תועטל רשפא יאו
 הלעש הנושארה םעפב היה הזו לבב
 עלקיא אלוע : םט תינעת שרופמ יב ,י"אל
 אתשהר ,ינאמ ונפ ל"א תוחרופ אזח לבבל
 יכ ,רמא יתא אל ףוםסל ,ארממ יתא
 יפקשמ יבמ", יאלבב | "ורקשמל רבה
 ,והיירמימ

 אתידבמופל עלקיא אלוע : חפ םיחספ ןכו
 המכב ל"א | ירמתר אנירוט היל ובירק
 ,רמא = אזוב תלת "ל"א" אזוב "בסי יב
 אל "יאלבבו , אווזב אשבודד אנצ אלמ
 רמא והורעצ אילילב  ,אתיירואב יקסע
 ,לבבב | אזוב אתומד 5 אטס ה אגצ אלה
 ,אתיירואב יקסע יאלבבו

 ןירבח ועדי .אלוע . מא. כ ה" כו
 ,והיידהב "ןנידבע , אתוביט יאמ יאלבב
 אביכש הדוהי רב לאומש בר ,חל ק"בו
 לזינ םוק אלועל ןנבר ל"א אתרב היל

 הימחננ

 ,: הק תבש
 אתא
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 אתמחנ יבג יל תיא יאמ והל רמא ,הימחננ
 ךליל הצר .אלש 'יפ) אוה אפודיגד יאלבבד
 לכמו וכו היבג יאדוחל אוה לזא (םהמע
 לבב רב היה אלש רוריבב ןיאור ונא הז
 ,היתוריפו ץראה תעבט ערי אלו

 אלוע א"פס יאמר ימלשוריב ורמא ןכו
 אלוע תחנ ,ןנהוי 'ר םשב .לאעמשי רב
 .י"ר םשב הרמאו ןמתל

 היה ךא א"קמב בשי אל לבבל ואובבו
 תרות םש רוסמל הבישיל הבישימ ךלוה
 חכה כר לצא יהיה. תב | י"א
 עלקיא אלוע :אע ןישודיקכ אתידבמופב
 ברל .תייזח הדוחו בר. יבל .אתידבמופל
 כו .ביסב אלו לכה "רד" .הירכ .קחצי

 אתידבמופל עלקיא אלוע .זמק תבש ןבו
 רו הלוח בה, ל"א --

 ,ם תינעתו ,חפ םיחספ ןכו
 .'וכו אתידבמופל עלקיא

 הדוהי בר יבל עלקיא אלוע ,בכ הציבו
 .אלועל היביתיא ---

 אתידבמופל עלקיא אלוע : דק םיחספבו
 לידבמ ךיא תוארל ונב קחצי בר תא חלש
 .יריפד הלכלב ודיב ול חלשו

 ןילוחכ הדוהי בר לע דואמ ביבח היהו
 ורובע חתפ הדוהי בר יבק עלקיאשכ ,רצ
 ,הדוהי ברל היל ביבחד ןעי תויבח

 הדוהי בר תא דואמ ריקוה אלוע ןכו
 ותייא אתידבמופל עלקיא אלוע : כ הדנכ
 בר לש ודוכב ינפמ) אזח אלו אמד הימקל

 םימדב לודג יקב היהש ףאו | ,(הדוהי
 אתידבמופל עלקיא אלוע ,כ םש ורמאדכ
 אמכוא אשובל שובלד אעייט אוההל הוייזה
 וטרמ | ,יאה יכ ןנתד רוחש והל רמא
 עברא היב ובהי אתרופ אתרופ הינימ
 ותלודג תא תוארל לכונ הזמו ,יזוו האמ
 .הבישיה ימכח יניעב ותמכחו

 הבהה קדוהי בר, םע ' מו ליקש ןכו
 ,: גנ ו"ע ,: חל ןישודיקב תוכלהב םימעפ
 הימשמ הדוהי בר רמא ןכו ,: הס ,וע ןילוח
 ,,מ ן"עב אלוער

 אלוע

 אלוע

 רעמצמ הדוהי בר וניצמ :טי ןיטיגבו
 .תכירצ אל אלוע ל"א םיתחו ירק

 = אנ תוכרבכ ןמחנ בר םע ותוא וניצמ ןכו
 ךירב אתפיר ךירכ נ"ר יבל עלקיא אלוע
 הארקו וילע הסעכ אתליו 'וכו אנוזמ תכרב

 םוקממ ךלוה היהש ש"ע) ילימ ירודהממ ותוא ּ

 ןילוח ,: ם מ"בכ רמ וארק נ"רו  ,(םוקמל
 ןיטיג ,: םל תבשב אלועל השקה ,: וע
 םיחבזכ אלועל ביתוא | ,,דכק ןילוח ,: זס
 ןש נג. .תובוחככ אלועו נ"ר ביתי .,,ומ
 תוכרבכ ונירבח .אלוע נ"ר וארקו | ,.גס
 ל"או | וליז נ"רך ל"א .5 םיחספבו ,: חל
 רמא .בי ק"בו = ,'וכו תייצ ןאמ אלועל
 רמא נ"ר ל"א 'וכו אתכלה א"רא אלוע
 ןיטמתשיא נ"רא -- ימתימ וליפא א"ר
 ,: דמ ןישודיק ןתוקלחמ ,(ינממ . טמשנ) אלוע

 השנמ בר יבל עלקיאש וניצמ ןכו
 רב לאומש בר יבל עלקיא .: דק ןיבוריעכ
 . ק"בכ .ומחנל ךלהו : טק תבשכ הדוהי
 ,רמ אלועל ארק אוהו :חל

 אתולג שיר יבל עלקיא אלוע וניצמ ןכו
 אימד אנוואב ביתיר ה"רב הברל הייזח
 .תבש ףוס 'וכו

 הינימ יעב יניה רב יסא יבל עלקיא
 ,;זמק תבשכ יעלא ר"א .יכה אלוע ל"א

 י"אמ םיניד המכו םיבר םיגהנמ איבהו
 ,לולאל והורבע רמאר ,ב .ה"רכ

 ,אברעמב אחריל הושדק רמא .בכ םשו
 ,אברעמב ועב : הק מ"ב ,: הפ תבשבו
 רמא אלוע אתא יכ :חק תבשבו

 ,ירשיכ ירשיכ יחלמ אברעמב
 םילשוריל םיעידומה ןמ + גצ םיחספבו

 ,יוה ןילימ 'וט
 ,אלילגב ןכדמ אירבח .הכ הגיגחבו
 אוהה יל יזח ידירל רמא ,זנ ןיטיגבו

 אל ינק אתווביר ןיתיש וליפאו ארתא
 ,קיזחמ

 ;ו ווב לבכב . היארוה הרוה םגו
 אלמלא אזחמד ילובא ינה רמאש
 ןהילע ןיבייח הלילב | תולעננ ןהיתותלר

 םושמ



 8 אלוע

 לאעמשי רב אלוע (םשב) אניבא 'ר | אתידוב ינה :כ הכוסבו ,רה"שר םושמ

 ןיבכסמ ןהלש ריק אלמלא אזוחמ ינבד
-% 

 אלוע ותוא וארקש דע כ"כ לודג היהו
 הבר אלוע שרד :הס  תובותבכ "הנה
 (אתולג שיר אוה) האישנ יבד אחתיפא
 ןישודיקבו ,'וכו ןז םדא ןיא ורמאש פ"עא
 האישנ יבד אחתיפא הבר אלוע שרד .אל
 'יהי אלו יכנא ה"בקה רמאש העשב --
 .'וכו ורמא ךל

 ס"שה לכב םיאלמ וירמאמו ויתוכלה
 םידחא םירמאמ ךא איבנו ,ימלשוריו ילבב
 ,הדגא יניינעב

 ק"מהב ברחש םוימ רמא ,ח תוכרבב
 הכלה לש תומא 'ד אלא הב"קהל ול ןיא
 ארימ רתוי ועיגימ הנהנה לודג  ,רבלב
 ,ובר םוקמב םדא רודי םלועל ,םימש

 ארתסא םסרופמה לשמה רמא אוהו
 ,:הפ מ"בכ אירק שיק שיק אניגלב

 אתביתמ שיר תויהל הכז אלש ףא הנהו
 תוכלח ורוב  היהו . ב"ב. .לודניי האר

 ולבק רודה ילודג לכש דע ויתוברמ תובר
 אוהו אלועל ביתואש אבא 'רכ ,ונממ
 ישניא ירמג אלדכ ןנברמ יאה ימד ל"א
 ..אי מ"ב ,,מל ןיטיגב אתעמש

 ,טע :ג ןימינכ אבא 'ר ול השקה
 .,חנ ןישודיק

 ביכר הוה אלוע רפוסי : גנ םיחספבו
 ח"בברו הינימימ אבא 'ר לזאו ארמח
 יאדו אלועל אבא 'ר ל"א הילאמשמ
 ,"וכו ןנחוי 'רד הימשמ ותירמאד

 רשאכ ותוארל ותורענב דוע הכז ייבא
 אתירבמופל אלוע אבשכ : דק םיחספ רפוסי
 ךליש הירב קחצי ברל הדוהי בר חלש
 ברו ,לידבמ אוה ךיא עמשיו אלוע לצא
 : ל  ןירדהנסבו | ,ייבא תא חלש קחצי
 ייבא ל"א - קב"ירכ הכלה אלוע רמאשכ
 ל"א --- 'וכו רמאהו יגילפד .ללכמ הכלה
 זא היה ס"לבו ,תימר אק ארבגא ארבג
 ,םימי לוע .דוע ייבא

 א"פ תבש ,ב"ה ה"פ תורשעמכ א"ר םשב
 .ג"ה

 אלוער הימשמ הבהא רב אדא בר
 עודיכ ..ןיבהל | דואמ . השקו הנ, קבב
 ם"קד תסרגו ,ברד קהבומה ודימלת היהש
 ,אדא רב אחא בר םרוגש ןוכנ רתוי

 :זט ןיטיגכ אלועל ביתמ איעשוא בר
 ןתוקלחמ ,איעשוה בר אתיא : בל םיחבובו
 ,: זע ןיטיג

 ,: זיק מ"בכ הימשמ ארא רב אחא בר
 סכר .תסרנלהב קיבל לי" כ

 הנ. םירדנכ .היטשמ איית .ךכ ת"ל
 יוה אקו אלועד הימק ביתי  אנונמה בר
 ,וזי תומביכ אתעמשב

 ןיטיג ,: יי תבשכ אלועד הימשמ רמא
 םירדנכ אלועל ביתוא ,: חע ןישודיק ,,ה
 ,:דל ןילוח ,,טכ

 הברו< ,אלוער הימק ביתי אריז 'ר
 .:זל םיחספכ אלועד הינימ יעב ושקב
 ייאתסוד 'רל אלוע היל ימר ,מ ז"ע וניצמו
 "ר ל"א ,ןרבוע ןאכמ ימס -- יריב ןמד
 :ג"ה ב"פ ש"עמו ,'וכו ימפית אל אריז
 ואלועל לכיי דכ אמלחב יתיאר רמא ז"ר
 עדוי אוהש) אנימש ארפוק לאעמשי רב
 .'וכו היל לאש אתא רחמל (רבדה םעט

 אלוע רמא -- אלועל ביתוא אגח בר
 ךןנבר ירמאקר יאמ עדי ערימ אל ינח
 :הימשמ רמא ,,חס ז"עכ + ביתומק אתבוית

 ..גכ ןיטיגב אלועד
 .: הכ הגיגחכ הימשמ אבא רב אייח בר
 ,.ח תוכרבכ הימשמ ימא רב אייח בר

 ,יגנ תובותכב אלוער היבג ביתי  ,,זי תבש
 | גס ז"ע

 ..בכ ןיטיגכ הימשמ יסא רב אייח 'ר
 ,: ה ק"ומכ הימשמ ימא רב הדוהי בר
 ,.וכק תבשכ הימשמ אבא רב עשוהי 'ר

 ה .ק"ומ
 לאעמשי רב אלוע (םשב) הנוי 'ר

 יה"ה ד"פ הכוס ,א"ה ט"פ םיאלככ אר"שב

 בר
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 ברו הבר ביתי :זל םיחספב ,ףסוי בר
 ,אלוער הימק ז"ר ביתיו ז"רד ירוחא ףסוי
 ,אלועד הימשמ ףסוי ר"א : ל ןירדהנסבו
 הלוד ,הילע ףסוי בר ירק : גנ םיחספו
 ,אלוע הז שיא בלב הצע םיקומע םימ

 הבר ארבג אלועל ארק אנהב בר
 ,: רע תובותכב הימשמ רמא ,: בכ ה"רכ

 תובותכב אלוע רמא אבא רב אלוע בר
 ,.דע

 תיעמש אתלמ אה רמא םרמע בר
 ,: וכ ןיטיגב אלועד הינימ

 ,אלוע םע םימעפ הברה וניצמ אבר
 .וכרעב ראובמכ ןורחאה אלוע אוה ךא

 יעב ז"רל הבר ל"א :זל םיחספב הבר
 ,אלועמ הינימ

 ןיבוריע ,: אל תבשכ אלועל הבר ל"א
 .זכ ק"ומ . :,  ונ םיחספ | ,,דק

 הדוהי ברלו אישק ךדידל הבר ל"א
 ,: גצ םיחספכ אישק

 הוה אלוע :גנ םיחספב ח"בב הבר
 ח"בברו ונימימ אבא 'ר היהו ארמח ביכר
 ח"בבכרב אזח אלוע רדה -- הילאמשמ
 ,'וכו תושייב

 .:ל תוחנמכ אלוע רמא אנניח רב ןיבר
 ונל ראשנ אל םיטרפה וייחו וירבדמ

 לבבב רטפנש עורי תאז ךאו ,המואמ
 ורמאש ,איק תובותככ רזעלא 'ר ייחב
 חנ = /י"אל .קילס .הוהד ליגר הוה אלוע
 תנא רמא ,א"רל ל"או ותא ל"וחב הישפג
 תא ואיבהו תומת האמט המדא לע אלוע
 ,י"אל ונורא

 אלוע ג"הס ט"פ םיאלכב אוה ןכו
 ל"א יכב ירש ןמת ךימדיא הוה אתוחנ
 ל"א י"אל ךל ןיקפמ ןיא יכב ךל המ
 הטלופל ומא קיחב ותטלופ המוד וניא
 ,הירכנ קיחב

 תבש אלועד הירב אהא בר  וניצמו
 תוכרב אלוערי הירש הבה" א אבר +: דג
 ..זע תומבי ,,בָי

 אכא רב אלוע בר--אלוע בר וא אלוע

 ,אלוע בר וא אלוע
 י"אד יארומאל ישימחה רודב היה אוה

 ןועב .רמוא אלוע 'ר  ה"ה גי"פ תבשב
 ביתה א"ה א"פ םילקשבו ,אחא 'ר ימוק
 רמא ,וצ תבשבו ,אנמ 'ר ימוק אלוע 'ר
 אברעמב יארומא ירת הב יגילפ אלוע
 ובו רבי יסוו .'רו ןיבא רב יסוי 'ר
 .(יעיברה רודב ויה םהש עודיו)

 ימכח ודרישכ אברו ייבא ימי ףופבו
 וניצמש הזו םהמע אוה םג דרי לבבל י"א
 אבר ל"א ונבלקב תב אלוע אתא יכ
 ,: גמ ןירדהנסכ 'וכו רמ תב אכיהו

 אלוע .אלק ןילוחכ אברל רבחכ היהו
 אבר היביתיא אתנהכל אתנתמ ביהי הוה
 אוהו) ךנוטמ "יבר,, אלוע ל"א -- אלועל
 היביתוא .אנ ריזנ ,:זק תומבי ןכו ,(רמ ומב

 ,אי ק"בו ,אבר ל"א ,הס ןירדהנסבו ,אבר
 אלוע רמא אבר ,ךהעד יאמ אבר ל"א
 .,אנ ז"ע

 ,אלוע בר שרד ,אל תבש ריכזנו
 אלוע ברמ הינימ ועב ,אל ןישודיקבו

 ,'וכו םאו בא דוביכ ןכיה דע
 תסרגל) אלוע בר שרד :בס תבשבו

 .'וכו רמאיו ביתכד יאמ (ם"קד
 ,'וכו אלוע בר שרד :אל םשו
 ןירדהנפכ ישא ברד ובר היה אוהו

 ,אלוע יב ןניוה .יב ישא בר רמאש ,חכ
 רטאש ,,םירמאמ המכ ואצמנ ס"לבו

 ,ןורחאה אלועל םיכייש המהו אלוע
 ,: אל תבש אלוע בר רב אבר וניצמו

 'ב 3 הציב אלוע ברד הירב אניבר
 ..דנ םיחספ אלוע 'רד הירב האנב

 ,אבא רב אלוע בר
 וחלש : חפ ןיררהנסכ לודג דיפח היה

 ךרב לפשו ןתוונע ב"הע ןב והזיא םתמ
 אתיירואב םירגו קיפנו ףייש לייע ףייש
 יבהי ,הישפנל אתוביט קיזחמ אלו ארידת
 ,אבא רב אלוע ברב והייניע ןנבר יב
 רמא א"ב אלוע בר רמא ,דע תובותכבו

 אלוע



 פרד הירב אלוק

 יעיברה רודב ךרעל היה כ"א ,ה"רא אלוע
 ,לבב יארומאל

 ,ידיא ברד יהירב"אלו]

 השקמ אברו ,הכלהב ,במ ק"ב רכזנ
 ,וילע

 .רזעלא ירד הירב אלוע
 אוהו אפקתת זמר ש"הש טוקלי רכזנ

 רמאמה אבומדכ האריב אלוע ל"צו ס"ט
 ,אי"פס ר"קיוב

 .יאכז 'ה רב אלע
 אוה ןכו ,בנ ןילוחמ ןיסחויב אבומ ןכ

 ,הרקענ ה"ד םש 'םותו ג"ר תסרג תמאב
 אסרג לבא | ,וניצנוש םופדב אוה ןכו
 הזו רמא יאכז ןב ,אלוע רמא | ונלש
 תא ד"הפ ספת םנחבו ,ל"שרהמ תהגהמ
 ,ןיסחויה

 ,איגנח וא אנניח רב אלוע
 םשב :אנ ריזנ ,,ול ,,גל הכוסב רכזנ

 ,ח"ב אלוע ינת

 .אלוע םתפ ךרע .לאעמשי רב אלוע
 הימשמ רמא .אישנמ רב אלוע

 ..מע ןיטיג ימיבאד

 .יאליע .ברד :תירב א

 ,ל תועובשכ ףסוי ברד וריבח היה
 בר היל חלש נ"רד הימק אניד ול היהש
 ק"בו ,הרותב תימע ונירבח אלוע ףסוי
 .ייבא ול השקה ,ז

 ,.בכ הציב ,,טכק תבש הכלהב רכזנו
 .: אי םיחבו ו וקצב

 .בשיק רב אלוע
 בייחתהש רפוסי ח"פס תומורת ימלשוריב

 ןעיו לב"יר יבג דולל חרבו ךלמל ושאר
 ,תוכלמל ורסמ ריעה ינב לכל הנכס היהש
 סרג ט"דצ"פ ר"מבו ,והילא וילע סעכו
 ,רשיק רב

 .בר-רב אלוע
 םיחספכ אבר ןמזב תסנכה ןזח היה

 כו אבקוע רמ--ידיא

 יבסכ רמא אברד הימק תיחנש : זיק
 .ידימ אלו ל"א אלו אתירבמופד

 חתפ אברד הימק תיחנ .זכ אמויבו
 יהיחבשו -- ונא המב םייסו ונתרחב התאב

 : דכ םשו- ,אברמ .יעב . 4 אב :הלינמפ)
 ,ייבאמ יעב

 ,חאריב אלוע
 ב"פ םש. ימלשוריבו . ,ה .הלונמ :(תפוג
 ובלח , ר"א. .או"פס .ה"קיג . ,הפקיהמו רה
 ר"קיובו ,רזעלא ר"א האריב אלוע רמא
 ,יב"שר םשב רמא בדגי"פ

 .ןירפקד אלוע 'ר
 ב"פ הדנ ,ב"הס ג"פ םיחספ ימלשוריב

 אלוע 'ר (םשב) אחא רב בקעי 'ר ז"ה
 רודב ךרעל היהו ,אנינח'ר םשב ןירסקד
 .י"א יארומאל ינשה

 ,אלוע רב ךרע .אנזח אלוע

 .הימיאד היתחרא ששנמ אלוע
 .תשש בר אוה י"שריפלו :מ ב"ב רכזנ

 ןייע ,ימא רב יובדחא בר אוה ג"ר 'יפלו
 ,םכרע

 ,אפבש אלוע
 אסוד 'ר ימוק ינת ט"ה ב"פ ז"ע רכזנ

 רו ,ךב רוזח אסוד 'ר ל"או  (ארומאה)
 .ךב רוזחת אל ל"א אריעז

 ,: י הליגמ ןרפוע רב הבר .ןרפוע

 ,אבקוע
 ,: בג םיחספ אבקוע רב אמח בר
 ..י תוכרב אבקוע רב ימיש בר

 .אבקוע
 סנרפל הצר אל ח"ה ח"פ תובותכב

 ,העישר ןנחוי 'ר וארקו וינב תא

 .אבקוע רמ
 רחאש רמאי ב"פר ג"ח ג"שרד תרגאב

 אכקוע רמ ינמתא (אתולג שיר) אנוה בר

 ק"ומ י"שר תעד אוה ןכו ,אתולג שירל
 אישנ היה אבקוע רמד ,ןבתי יכ ה"ד

 ןכ יב םתא קדצהו ,(לבבב אתולג שיר אוה)

 יוניצמ
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 ביכשו רמאש אמוז םלוע רדסב וניצמ
 והורבד = םימכח ה"ר וירחא דמעו ןתנ
 ביכשו [ל"צכ בוקע וירחא דמעו] ביכשו
 םא הנהו ,ןדיד אבקוע רמל ותנוכו ,בוקע
 אתולג שיר ה"ר לש ונב היהש רמאנ
 דבלמ ה"רש עודי ,יבר ייחב רטפנש
 בר והוארקש הרותב לודנ היה ותואישנ
 אבקוע רמ יבאש וניצמ הז ילב לבא ,אנוה
 תוצמב קדקרמו םימש ארי שיא היה
 אהל אנא אבקוע רמ רמאש ,הק ןילוחכ
 ולאד ,אבא יבגל ארמח רב אלח אתלמ
 הוה אל אנדריאה ארשב ליכא הוה יכ אבא
 ,רחמל דע הניבג לכא

 דיחי היה אתולג שיר אבקוע רמ הזו
 ,וימעב אישנו לודג היהש רבלמש ונימב
 היה ,לאומש דימלת היהש הרותב לודנו
 ירפכ ריעב ובשומ םוקמב ןיד תיב םג ול
 ;רמ ןישודיק שרופמכ רלבאה היה אוהו
 אבקוע רמ אה ל"א אנרקו לאומש וקלחנש
 י"שר רמאש הזו ,ירפכב היניד תיבו
 היה אבקוע רמש התישע ה"ד :דנ תבש

 הדוהי ברו לאומש ימיב ד"ב באו רישע
 רשאכו לאומש רחא םג םימי ךיראהש ןעי)
 .(ראבנ

 לאומש ל"אש ,הנ תבש שרופמ ןכו
 אשירו ירירקב ךשיר אנניש הדוהי ברל
 ביתי אה ימימהב (אכקוע רמ אוה) ךישירד

 ה"ר ורמאש הזו ,ןידדתיבבא אבקוע רמ
 ךומסה רדא אבקוע רמל היל וחלש :םטי
 הליגמ ימלשוריבו ,רפח םלועל ןםינל
 ןירגיא ןורת חכשא אבקוע רמ רד"הס א"פ
 איירבח יפאבו יפנאב רפשו בותכ ארחב
 הזו .,'וכו ןימוי ןיתלה אתש לע אפסומ
 שירה יבתכב אצמ אתולג שירל םקוהשכ
 ןירדרהנסכו ולאה םיבתכמה תא אתולג
 חלוש היה י"אב אישנהש ורמאש :אי
 ורביע םא םעידוהל הלוגה לכל תורגיא
 תושרב ךא היה ולאכ םיבתכמו ,הנשה תא
 ;רורב הזו ,הלוגה ישאר

 היה לבא אתולג שיר היהש ףא הנהו

 אבקוע רמ

 :ומ ק"ומ שרופמכ לאומשד ודימלת
 יסרג יבתי ווה יכ אבקוע רמו .לאומש
 הימק אבקוע .רמ | ביתי הוה .אתעמש
 יבתי ווה יכו ,תומא 'ד קוחרב לאומשד
 אבקוע רמד הימק לאומש ביתי הוה אנידב
 ע"מל אתכוד היל יקייח ווהו ,תומא 'ד קוחרב
 םוקמ ול ןיבימנמ) היוליע ביתיו אתפיצב

 ןעמתשילד יכיה יכ (י"שר  ,ןידב  בשוישב
 רמו (י"שר ,הרותב ובר היהש לאומשד) הילימ
 דע אמוי לכ לאומשל יולמ הוה אבקוע
 אבקוע רמ דירטיא דח אמוי  ,היזיפשוא
 ליזאו (לאומש רמ תא תוולל חבשו) הינידב

 יכ (שיגרה אל אבקוע רמו) הירתב לאומש

 ךל יגס אל לאומש . ל"א היתיבל *אטמ
 רדהימל אתושר יל בה + ךרתב אנילואד
 גהנו (וילע סעב לאומשש אבקוע רמ ריבהו)

 ,אמוי דח הישפנב אתופיזנ
 וניצמדכ לאומשמ הברה לבק תמאבו

 ידידל רמא : ביק ק"ב ,,אפ ןיבוריע
 רמ .,לאומש רמד הונימ יל  אשרפימ
 ה"ר ,:חק תבשכ לאומש רמא אבקוע
 ,ירמק .ב"ב" ;הע" ,בל"תומבי" ,,בכ

 האופרה יכרד לאומש ול רסמ ןכו
 אבקוע רמל חלש יאני 'רש :חק תבשכ
 ,לאומש רמד ןירוליק ינהמ רמ ןל ררשיל

 שח ףסוי רב אחא בר ,מק תבשבו
 אבקוע רמד הימקל אתא אבילד ארקויב
 ,האופר ול ןהנו

 הורש) אתושד אמויבש ,הס ןיבוריעבו
 ,אנידל קיפנ הוה אל (תכשנמ תימורד

 ,ובר לאומשמ הז לכ לבק ס"לבו
 לאומשר הובא םשב רמאש וניצמ ןכו

 ,: וכ "ק"ומ \ ,: חק תבשכ יולו
 וחלשש דע קוחרמל ךלה בוטה ומשו

 היתב רבכ יל ויזדל וילע ובתכו י"אמ ול
 (םולש וניבר השמב ריאמה םכחהל 'יפ) םלש

 אצמש י"שר םש בתבו ,:אל ןיררהנסכ
 ,'וכו ת"עב אבקוע רמ היהש הרגא רפסב
 תועטש אתיצוצ ןתנ ךרעב יתראב רבכו
 ,ש"ע י"שר ירברב לפנ ןטק

 ןיטיגבו

 2-6 יה -

 7, יורקי יויו וי

 יומו



 אבקוע רמ

 ארמז אבקוע רמל היל וחלש ,ז ןיטיגבו
 חמשת לא והל בתכו טטרש רוסאד ל"נמ
 ,'וכו לארשי

 רמ אבומ ב"ה ג"פ הליגמ ימלשוריבו
 הוהד אתולג שירל בתכ חלשימ אבקוע
 חמשת לא לארשי ןירמיזב םיאקו ךימד
 ץערג םכחה איבמ הומו ,ליג לא םימעב
 היה אל אבקוע רמש 489 ןייצ ב"חב
 היאר לצ ףא םוש ןיא ךא ,אתולנ שיר
 אבקוע רמ םשב דחא םכח םג היהש ןעי
 ,ןקחל איבנש ומכו ילאב

 בר תריטפ ירחא םג ותוא וניצמו
 ארופב בר אסכ לע ה"ר בשישכ ,לאומשו
 ודימלת) ןנע ברש : טס תובותכב ורמא
 ,ושייבש ה"ר לע  ןנואתהל אב (לאומשד
 בישהו ,ןנע ןנע וארקש אבקוע רמ ינפל
 יאמ ..עדי....אלד ..ארבג אבק טה
 אנוה ול ארקיו ה"רל חלשי אחיזרמ
 ? ןירבח

 ןנואתהל וינפל ןנע אבש ,טע םש ןכו
 ןטק דוע היה נ"רש עודיו ,ןמחנ בר לע
 ,לאומש תריטפב

 הומח רב  .ביבששב : ,3..ק"ומו
 ,'וכו היבגל אנוה בר לע אבקוע

 חלשו ,ורעיצ אבינגש השעמ עריא זאו
 םדא ינב .ל"או ל ..,לואשל רעש | ל
 -- תוכלמל םרסמל ידיבו ילע  ןידמועה
 א"ר יפמ אצי רברה 'הל . םוד, הול ףלש
 זא גרהנ אל ךא) רלוקב אבינגל והונתנו
 בורק א"רמ לאשל חלשש המו .וכועב ראוכמב
 םהינשש י"אל ותולע םרט ודידי חיהש רמול דואמ
 וריבחל לאשל חלש ןבלו לאומשד ידימלת ויה

 ,,ז ןימיגכ (י"אב דואמ הלעתנ רשאו בוהאה

 ק"ומכ ןיקלוחש הנתמ בר וניצמ וירבחמ
 קלוח םשו ,:הע תבשב ל"צ ' ןנו "וב
 בר: ןגוהכ אתיא "קרב  ךא" (פ"ר "םע
 ,הנהמ

 ירפכב היה ד"בש ליעל ונאבה רשאכו
 רמא אדפח בר םימעפ הברה וניצמ ןכל
 :זטק תבש ,:טכ :י תוכרבכ אבקוע רמ

 תובותב ,,מ םיחספ ,: אכ ןיבוריע :,: טיק

 רמד

| 
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 ,יםג הדני ,זכ 4 זיעה חפ | ןיממ וע :(חמ
 ירפכב רד היה אדסח בר םגש ןעי הזו
 ,אהביתמ שיר היה אל אבקוע רמש ףא ןכל
 ח"ר ונממ לבק לודג םדא היהש ןעי לבא
 ,ויתוכלה

 ,:'חק | תבשכ רמשב אריז "רןניצמ/זבו

 אבקוע רמ רמא יבט ירמד הירב ינכט
 בפה לכ

 רתב תילע אדח אנמיז רמא ףסוי בר
 ,,מק תבשכ וכו ינאב יבל .אבקוע רמ

 אבקוע רמ רמא אבא רב ףסוי בר
 4 למק :פייבכ

 יוה .ורמא יאויל רב
 ,: חק תבשב אבקוע

 אבקש ךמ .רמא | למס רב ליל תר
 בי תוטציכ
 א

 .,וע תימביכ
 -- הינימ ועב קזניגל עלקיאש וניצמ

 רמד הימק יאק

 אבקוק רט .רמא רמו ךב

 אוה ןכ : אי תינעתכ הידיב הוה אל
 ,.םל .ו"עב ל"צ ןבו י"שר תסרג

 םש) :דנ תבשכ רשועב וכר> 'הו

 העונצ השאב | םגו | ,(התושע ה"ד י"שרב

 השעמב ונימיל דימת הדמעש בל תבוטו
 היהש :זם תובותכ רפופי רשאכ הקדצה
 יד םוי. לבב . חינמ .היהש .ותונכשב יגע
 ינעהו ותיב חתפ לעש ןתפמבש רוחב יזוז
 ינעה הצר דח אמוי ,םתוא חקול היה
 אמוי אוהה ,וחתפב ףסכה םישי ימ עדיל
 ינעהו ,ףפכה םושל ומע ותשא הכלה
 וחרב םה ךא והיירתב קפנ םתוא הארשכ
 התמ איה ךא ,שייבתי אלש ידכ ונממ
 ,,םכ ןירדהנסב וייחב וילע

 םילודגה וישעממ םש תובותכב רפוסי רועו
 'ד ול חלוש היהש ותונכשב ינע היהש
 ול חלש א"פ ,פכה"וי ברע לכ יזוז האמ
 םע הרוחב -ונכ אבו ,ונב דיב| ףסבה
 הארש ןעי ךירצ ןיאש ויבאל רמאו ףסכה
 אבקוע רמ ךא | ,ןשי ןייב תיבה ןיפלזמש
 לפכ ךא םעכ אלש יד אל רוהמה ובלב

 ףסכה
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 זוז האמ הנומש םע ונב תא חלשו ףסכה
 קנופמ אוהש ןעי תוכז ףכל ותוא ןדו
 ,הזל ךירצ ןכלו רואמ

 איבהל הוצ אבקוע רמד הישפנ חנ יכו
 ביתכ הוהד אצמו הקדצד אנבשוח ול
 יתוניבה הלק הדצ ,רמא יזוז יפלא 'ז קלחש
 ונוה תיצחמ ןתנו דמע וזכ הקוחר ךרדל
 ,הקרצל

 םינב ינש וירחא ריאשה הארנה יפכו
 אבקוע רמ רב ירמ תא ,הרותה ילודג
 ,יוע .תומביכ ומשב רמאו :גמ ןילוחכ
 אוה ילואו ,: גי תוכרבכ ןתנ בר תאו
 ,אטוז ע"םב אבומדכ ונקז ש"ע ארקנ

 ,אבקוע רמ
 רמ היה אתולג שיר אבקוע רמ ימיב

 מ"בכ לאומש ינפל תמ אוהו רחא אבקוע
 םימותי) אבקוע רמ ינבד אדוד אוהה .ע
 .'וכו לאומש רמ יב הוהד (י"שר ,ויה

 ,(י"אב ארומא) .אבקוע המ

 חיכש הוה אבקוע רמ ורמא ו תוכרבב
 אתדגא רדסמ הוהו יזפ ןב ש"רד הימק
 ,ל"בירד הימק

 יל" אבקיע ףש רמא \: + תובותכבו
 הכו אנינה "יר "ריתה

 ,יאכז ר"א אבקוע רמ | .ע ןירדהנסבו
 רטלי "יאכז ."ף/ :הלש \ \ןפ' תובותכבו

 .'וכו העובש אלר ןיב אבקוע
 הליגמ רכזנה אוה הז אבקוע רמ ילואו

 לארשי אתולג שירל בתכ חלשש ב"ה ג"פ
 .ליג ילא חמשת לא

 .אבקוע בר
 םשב רמא בנ"ה א"פ אמוי ימלשוריב

 ,יול ןב עשוהי 'ר
 ר"א אנזיב רב אתיב 'ר :הנ תוכרבו

 ארמגבו - תפרגל) אדנפ ר"א אבקוע
 .(אביקע "ר אסרגה

 אנמיו = ח"בבר רמא : ':בע :תובותכבו
 ,אבקוע ברד הירתב אנילזאק הוה אדח

 אמח רב אבקוע

 ןירפיקד ןנבר א"הספ א"פ ןיבוריעבו
 ,ומשב

 .אמח רב אבקוע בר
 .ןמחנ ברל .ביתוא 0 ןיבוריע רכזנ

 ,אחא רב הבקוע 'ר
 'ר בי"ה ג"פ ןישודיק ימלשוריב רכזנ

 ל"א -- עמש אכהל קילס דכ אריעו
 ר"א -- ה"רד איהה אלזא אה ןכ והמ
 'ך רמא דכ יתייה ומע אחא רב הבקוע
 .בר םשב ה"ר אב

 .אייח רב אבקוע רמ
 ,ומשב רמא אדסח בר : גס תומבי רכזנ

 ,אנשירפמ אגניח רב אבקוע בר
 .אברל ימר .אצ םיחספ רכזנ

 .אמח רב אבקוע רמ
 ויה םהינש אמח רכ ימר  ויחאו אוה

 .רמ תוכרב שרופמכ ארסח ברד וינתח
 ,םינהכ ויה אל םהו תונהכ ויה ןהיתושנו

 ימרד הימיאש רפוסי :דצ תובותכבו
 ,ארפצב ול הפכנל והניתבתכ אמח רב
 ,ח"ב אבקוע רמל והניתבתכ אתרואלו
 הימקוא תשש ברד הימקל ח"ב ימר אתא
 הימקל ח"ב אבקוע רמ אתא ,אסכנב
 ,אסכנב הימקואו נ"רד

 אבקוע בר, םשב רכזנ םימעפ הברהו
 ח"ב אבקוע רמ אוהש עודיו "אמח רב

 לכ ח"ב אבקוע רמ רמאש :אי הציבכ
 ,המא םישמחמ רתוי הדרמ ןיא הרדמה
 בר םשב :גכ ב"ב אבומ הזה רמאמהו

 .אמח רב אבקוע
 ב"בכ דחיב ןיחאה ינש תא וניצמ ןכו

 אמח רב אנקוע ברו אמח רב ימר :טכ

 רערע קפנ -- ידדה ידהב אתמא ןובז
 רב ימרש ףאו ,אברד הימקל ותא הוליע

 היהש רשפאו אבר ומכ לודג היה אמח

 םיררעמהש רמול רשפא לבא  ,ונממ ןקז
 ,םה םג וכלה ןכלו אבר לצא ואב

 הכלהב רכזנ אמח רב אבקוע ברו

 ,יוה ישוקשק ירת ץרתמש :רמ הכוסב

 מ"בו



 הירזע--אבקוע אנבר

 :אכ מ"בו
 .ןניקסע ירזיבד

 קחצי 'ר ירבד לע ףיסומ | ,גק ב"בבו
 .ןיבק 'הב ןיעלבומש אוהו רמאו

 םימ םיאלמ םיעקנב אכה רמא םשו
 ,ןניקסע

 ח"ב אבקוע רמ רמא : הנ םיחבזבו

 ,אנינח 'רב יסוי ר"א

 .אבקוע אנבר |

 ,ברד היתרב ינב הימחנ אנברו
 ורמאש דע - רודה ילודג :ויּה "םהינש

 םיאצויה םיאג ירש םהש | ,בצ | ןילוח
 ,לארשימ

 :אנ ב"בכ אדסה בר  ירימלת וויהו
 ריבעו = יברבר = רמ " קיבש" ולי" ררפאש
 ,םכ הציב ,:וטק םיחספבו + ירטוזב
 ,שרדו אבקוע אנברל ארספח בר הירבדא

 ברל ח"ר הירבדא אתיא .טל הטופבו
 ,אבקוע אנברל ל"צו אבקוע

 .ןשיממ אבקוע בר
 ןותא ישא ברל רמא :ול תבש רכזנ

 .גמ םשו  ,'וכו לאומשו ברל ותיברקמד
 ,'וכו המחה תומיב חנית ישא ברל רמא
 ישא ברכ הכלהש רמאי :גל םש ש"ארבו
 ,הארתב אוהד

 םע קלח אוה םג חקל הארנה יפכו
 .ס"שה רודיסב ישא בר

 .ןבקוע רמ

 בקעי 'ר ח"ה ו"פ ןיבוריע ימלשוריב
 רחו ןבקוע רמ םשב דח ז"רו אחא רב
 םשב ל"צש הארנו הדוהי רב נ"ר םשב
 א"ה ז"פ םש וניצמרכ בקעו .רב נ"ר
 ןבקוע..הט םשב רח יסוי ו עפ
 ה"ה' ח"פ .םשו ,בקעי .רב ב"ר םשב דש
 .בר םשב :ןבקוע .רמ

 רמ םתס אוהש רמול רואמ בורקו
 ,אתולג שירה אבקוע

 ד ןבקוע רמ

 ,א"ה רי"פ תומבי הירב הימחנ

 אתשנכמב אכה ץרתמ

 תו
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 .אתולג שיר חימחנ רב ןבקוע
 ןתנ ונייהו ףסוי בר ןמזב היה אוה

 :ונ תבשכ הבושת לעב היהש אתיצוצד
 ,וכרע ןייעו

 ילימ תלת ינה הבר רמא הנ כ"בו
 הימשמ | הימחנ רב ןבקוע יל  יעתשיא
 ,לאומשד

 .ילבבה ןבקוע
 רמל וחלשש רפוסי :אל ןירדהנפב

 ןיבל וניב םולש השעיש י"אמ אבקוע
 ואישי ול עמשי אל םאו ויחא הימרי
 ,ש"ע אירבטל ךליש

 ,םירה רקוע

 מ"ל ,ןוארקנ הית תזה רבבנה יםשב
 מ"ר תא האורה | ,רכ .ןירדהנסכ :ל"רו
 האורה -- םירה ירה רקוע ולאכ דמה"בב
 ירה .רקוע ; .ולאכ  ירמהםב" ל"א "תש
 ,ז"בז  ןנחוטו

 ףוס םירה רקוע ארקנ היה הבר ןכו
 ,תוירוה

 ,אזע .בר
 ,: אפ ןישוריק אזע בר רב אדא בר
 ,אכ הרומת אזע בר רב אבר וא אחא בר

 .הירוע 'ריךרע תרוע"ה

 .סלוטבא 'רד הירב רב ארזע 'ר
 'רל ןנבר ל"אש =רפוסי | ,גנ תוחנמב

 םלוטבא 'רד הירב רב ארזע 'רש אדירפ
 אוהד הירזע ןב רֶזעלא 'רל ירישע אוהד
 רמא ,אבבא יאק (רפופה) ארזעל ירישע
 ,(וסוהי ינפל םישרפמ םתאש) + יאה ילוכ יאמ

 ןיירוא רב ל"א -- יאי אוה ןיירוא רב יא
 הייזח | ,אתילו לועיל והל רמא | ,אוה
 שרפמ ג"רו ,ארזע 'רל יזח אדירפ 'רש י"שריפ)

 אריכע הוהד ,(אדירפ 'רל יזח ארזע 'רש

 היעמשד ןויכ -- .רמאו חתפ ,היתעד
 י"וכו רידא אבי רמאו חתפ רידא רמאד

 .הירזע

 והונימש רזעלא 'ר עדונה אנתה יבא
 ,ג"ר תחת אישנל

 םנו
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 ,זמ תומביכ לודג םדא היה אוה םגו
 ול שיו רמא סניכרה ןב אסור 'ר ןקזהש
 ?ונירבח הירזעל ןב

 םשב חא ול היהו לודג רישע היה אוהו
 ,רומלל לוכיש ידכ ותוא סנרפו ןועמש
 ,ב"מ יא"פ/, םיתכז הנשמב רכש הזה

 הירזע יחא ןועמש ז"מ ח"פ תורהטו
 םיחבז שירבו ,אכ הכוסב י"שריפו ,רמוא
 ןועמש תא ןזו איטמגרפב קסע הירועש
 קולחל ןהיניב ונתהו הרות רמלש ויחא
 ,ודומל .רכשב

 םיערזל ותמרקהב ם"במרב אבומ ןכו
 ,ג"פ

 ירו
 ,(אכ-דו"פ 'ב םובלמ ,הדוהי ךלמ הירזע)

 'ר לאשש א"פ תור שדח רהזב רבזנ
 ,ונוא רפכ שיא יסוו

 א"ררפס רכזנה הירזע 'ר אוה ילואו
 ולאה תויכלמה וארבנ אל רמאש ח"כפס
 ,םנהיגל םיצע אלא

 ארוע יריוא תירזע 'ר
 ,(ישימחה רודב ימלשורי ארומא)

 'ג לש ונב) אנמ 'רד ודימלת היה אוה
 אנמ 'ר ימוק יעב הירוע 'ר וניצמדכ (הנוי
 :הבחא"ה ו"פ תבש ,דה"ס ר"פ ש"עמכ
 -ח"ה א"פ םיחספ ,ב"פר ןיבוריע ,וט"פס
 :ד היביפיי ,ט

 ז"פ תבשב אנמ 'ר ימוק. הירזע 'ר
 ,הכדא"ה

 אנמ 'ר ימוק יעב ארזע 'ר וניצמ ןכו

 תומבי ,א"ה ז"פ תומורת שיר ימלשוריכ
 ,נ"ה  ג"פ א"הם א"פ ןיטיג .,ו"ה ז"םפ

 ימכח ילודג לבמ "תולבק רדיב יח כו
 םושמ הירזע 'ר וניצמדכ ,וינפלש תורודה
 .ם-א"מפ ,הם"לפ יר"מכה 208 ר
 ,הדטס"פ

 ,םי- ו"נפ "בב 00 ךב םשב
 ,ידר עפ רי בפ יר םשב

 ר"שהשבכ אפפ רב אנינח 'ר םשב

 ,חדדו"פ

 תוע ה .תירוע

 ןנחוי 'ר םשב אתיא רדה"מפ ר"בבו
 .אנינח 'ר ל"צו אפפ רב

 דאי םפ רבב ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב

 ל וו רו ביימפ ריש" ,ר"נפס  ,חרב"מפ ה
 ,זיחאצת אמוחנת ,גל-א"פ ר"כיא ,ג"גב"פ

 ר"ב | ,ה"ה ר"פ | תינעת ימלשוריבו

 ןוווטורב "רך משב ארזע 'ר החו"פ
 הדוט"פ םילהת רמו ני"פר א"פ ר"'שהשבו
 לפח םללב -הדוהו /'ר םשב הירזע 'ר
 .ןומיס 'רב תבית

 ימלשוריבו ,חרטל"פ ר"בכ ןרוי ר"שב
 ,ןדו: 'ר םשב ארזע 'ר ב"הס ט"פ ריזנ

 ןנחוי 'ר םשב הירזע 'רו אינוח 'ר
 הי ה-ח"צפ ריב

 .: טצ ,כ"רהפכ .ןהנוי ר"שב הירזע 'ר
 אנינח 'רב יפוי 'ר םשב הירזע 'ר

 ,וטדהאר אמוחנת | ,יחוצ"פ ר"בכ
 רב קחצי 'רו יגח ןב ןהנוי 'ר םע רחיב

 'ר (םשב) ,הירזע 'ר ל"צ "לבו | ,ןוירמ
 וחד"עפ ף"ב וניצמדכ  ,ןוירמ רב קחצי
 .ומשב רמאש

 ,ה"א"פ ר"בב קחצי 'ר םשב הירזע 'ר

 | כיפ
 ה נפ ךיבכ יול 'ר םשב
 ר"ב | ,א"פר כ"ררפכ ןומיס 'ר םשב

 זחב"פ ר"ורב הנשנ הזה רמאמהו ודחס"פ
 ןומיפ 'רב הירזע 'ר תועמב אתיא םשו

 .ןומיפ ר"שב ל"צו
 ו ב לח ב .ךתנוי 'רו הירוע 'ר

 .ועמש פ"ר כ"רדפכ קחצי רב לאומש

 אמוחנת ,:אלק כ"ררפכ ל"בשר םשב
 -א"ה א"פ תוכרב ימלשוריבו ,וטדתישארב
 ארוע 'ר םשו ל"בשרר אה לע רמא .ה

 ר"סאכ ןהכ 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,בי"ה א"פ

 קחצי 'ד םשב ירבמ רב ינאלול 'ר
 ,הרפ  'פ יתבר 'ספכ הירזע 'רו.. יקירטק

 ,וחג"פ רו"רכ ומשב אמוחנת 'ר
 לבא םישררמב םימעפ המכ דוע רכזנו

 .ןוכנ לע תואסרגה לע דימעהל השק
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 אניע .םר-הופ ם..(תב .היהזע ,'ר

 ,ןומימ רב ה ו
 ל"צו ם"ט אוה ךא ,ןדב"פ רך ה

 ר"ב רמאמה אכומדכ ןומיס כ
 ,ורח"ספ

 .איטח רפכה הירזע ה
 אבא 'ר .אס  כ"רופ | ,רדו"פ| :ף"קחב

 ר"שב ירמא והייוורת ןינח 'רו אנהכ רב

 ,אימח רפכד  הירזע

 .הקזיע

 ,גי"פס ר"ב הקזיע רב אנינח ₪

 ,תזע
 ניו ,,טי ןיררהנס * תזע רב אול

 .תליא וא תוע

 ,לטע
 .תאלמבו 'פ ר"פא לטע רב אנינח 'ר

 .אייע

 :זטמ ק"ומכ אייח 'ר ארקנ היה ןכ
 ןכ וארק ,ח תותירכבו ,ןכ וארק יברש

 ת"יח אטבל לוכי היה אלש ארפק רב
 ,וכרעב ראובמכ ןנוהב

 ,(םכדאו"פ 'א ה"ד ,וליע) ,אליע בר

 לוע שלח אליע בר ורמא ,אפ תוחנמב
 סרוג תצבוקמ הטישבו  ,ןנברו ייבא היבגל
 רתוי ס"קד תפרגו ,אבא רב אליע בר
 איצניוו םופרב אוה ןכו אלוע בר ןוכנ
 ,ח"שו ,ט"פר

 .יאליע
 ,ה"ה ט"פ תוכרב יאליע רב אבא 'ר
 ,הל אמוי יאליע ברד הירב אנוה בר
 ,.וכ הכוס יאליע ברד הירב ףפוי בר

 .(קחצי 'ר ס"קדב םשו)

 ,טכק תבש יאליע ברד הירב אלוע בר
 ,:בס .תבש | יאליע ברד . הירב אבר

 .ליעלד אבא 'ר אוה ילואו

 .יאלוע .'ה
 אחתפא יאקד היחכשא הנוי 'ר :גי ז"עב

 רתוי ס"קד תפסרגו ,הינימ אעב | ,רוצד
 .ערונה יאעלא וא העלא 'ר ןוכנ
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 .שיליע בר
 האר שיליע ברש רפוסי ,המ ןיטיגב

 ןשחב ויהש ןמהנ בר תונבמ אלפנ רבד
 ,רמא = (ןהידי ווכנ .אלו) והיידיב ארדקב

 אה יתאצמ אל הלא לכב השאו ביתכ
 ,נ"רד היתנב אביא

 תונב םגו הבשנ שיליע ברש הרקו
 אמוי ,דחא םוקמ לא ואבוהו ובשנ נ"ר
 תורבל לוכי היהש רשוכה תעש עיגה דח
 תמאב םאו נ"ר תונב האראו לזיא ,רמא
 עמשו ונלוכל .םנ- עראי ןה תורשב
 ונל רפח המ | ,רמאל וזל וז תורברמש
 ןאכ םגו םילעב ונל היה אעררהנב ,ןאכ
 ליבוהל ןייובשהל רמאנ | ,ונל רסחי אל
 ונילעב ואבי אלש קוחר םוקמל | ונתוא
 ןיבה ואו ,לצינו חרב אוהו ,ונתוא תורפל
 .ףושכ ידי לע תאו ושעש

 אזוחמ ריעה יניידמ היה הארנה יפכו
 שיליע בר רבס :גלק ב"בכ אבר תחת
 יניד אבר ל"א -- רמימל אברד הימק
 שיליע בר ףיסכיא -- ינויד יכה אתצצחד
 ,הנשיחא התעב 'ה ינא הילע: אבר ירק
 התנקש המ אברל השקה :וע ןיטיגבו
 .אבר ףיסכיא הלעב הנק השא

 ,: הס םיחספ רכזנ ןכו
 ורמאש :חס ב"בכ אבר ייחב רטפנו

 -- ארטש אוהה והיילע קפנ שיליע בר ינב
 אוה הבר ארבג שיליע בר ,אבר רמא
 .יפפ הוה אל ישניאל ארוסיאו

 ,אניע בר
 בר ןמזב אתידבמופד יבסמ היה אוה

 בר אתידבמופד יבס :זי ןירדהנסכ הדוהי
 בר םע קלוח :וכ םשו ,אניע ברו הדוהי
 ,הרוהי

 אניע בר םשב ארקנה אוהש רשפאו
 ביתואש : רי הליגמ  ,,תפ םיחספכ אבס
 איתפ הל ירמאו אבס אניע ל"א נ"רל
 ,אתעמש .םייתסת ךנימו ינימ אמכוא

 ירבר לע .ביתמ וכ ה"ה ,הבלהב כונו
 ,קחצי רב לאומש 'ר

 הכוסבו



 אבס אניע בר 2

 :חמ הכוסבו
 ,'ובו ארק רמאד

 ,והמ הבנוב השכשכ יעב :םי ק"בו
 אניע בר שרד וניצמ :דפ ןילוחבו

 הלוחל טחושה אתולג שיר יבד אחתפא
 הבר והל רמא ,תופכל בייח תבשב
 הוטמשיל (אמית רבד) רמא אק אמותשא
 י"שריפו  ,הינימ הירומאל
 ןקתל ךירצש וניבר תנוכ ם"לבו  ,ונושל
 ,רמאש המב % הפי ןויכ אלש ונושל
 ןכ רמאי הברש רמול רואמ השק לבא
 ןמוב אבס רבג % היהש אניע בר לע
 תב .רחי ם"קדי תטרנו "רו הרוהי בר
 הז ןיא כ"או ,ןכ רמא אניברש סרוגש
 ךלמש יארובפ ןנברמ אניע בר ךא אניע
 ד"פ ב"ח ג"שרד תרגאב אבומדכ ארוסב
 הינומיס ברו | ,ארוסב אניע 'בר | ל"זו
 בורמ יאבר בר יכה רתבו אתידבמופב
 אניבר אוה אניברו - מגב דוע ב"ג רכזנה)

 .תורטשל ז"יתת רטפנש איצמוא רב

 ,אנוע בר ךרע .אבס אניע בר

 .יניעוילא ךרע 7 ב יניע

 אניע בר רפא "ם"הנמ

 ,אתידבמופמ הבחר ןב אפיט

 (.הפיח םשב ארקנ ימלשוריבו)

 ברל קהבומ דימלת היה הבחר ויבא
 ,: גי םיחספכ הדוהי

 ויה םהינשו ימיבא םשב חא ול היהו
 ןיררהנסכ אתידבמופר יפירח םשב ןיארקנ
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 :תכ יתועובשכ ' הבר ..דימלת "היו
 עגפ הבר יב תועובש ינת אפיע ורמאש
 אלש העובש ל"א ויחא ימיבא | היב
 אלא בייח רניא לא המ --- יתלבא
 ייבא רמא -- תישבתשיא ל"א ,תחא
 ,רמדכ אפיעד אהל חבתשמד ןינמיז

 תועובשו ג"ה ג"פ םירדנ ימלשוריבו
 ימיבא ,ןושלה הזב רמאמה אבומ ז"ה ג"פ

 תא וכתחי

 | בה

| 

| 

 תישמש ןירדנב תישמש רמא הפיחד יוחא
 ינא יקב 'ופ) תועובשב

 אפיח יעב |,(תועובשו םירדנ 'פמ יתדמלש וא

 רמאו תורככ 'ה וינפל ויה היניקדבימ
 ל"א א"וא לכ לע בייח ל"א -- העובש
 -- היקרבו אפיח רזח ,תחא אלא בייחוניא
 ,אפיחד יוחאכ ארבתסמ יפוי ר"א

 ה"ה ה"פ ש"עמו ,ה"ה ז"פ האפבו
 (תעב ספדנה). ןילוח ומלשו וריבו ,לאש אפיח

 והניעמשנ י יאגח 'רל לאש אפיח :הל
 ,ןמתד ןנבר םשב אב 'ר רמאד אדה ןמ

 רמא א"פר ה"ר ימלשוריב רכזנ ןכו
 ליקש הנוי 'רו ,הרותב רחואמו םדקומ ןיא
 .וירבדב ירטו

 לש ונב י"שריפו) הפיא ל"א :ם תבשבו

 ידימלת ןותא ח"בב הברל (אתידבמופד הבחר
 .אנינח 'רכ דיבענ ןנא -- י"רד

 -- א"רד ט"מ הפיע רמא ,טק תומביבו

 ,'וכו אמעט ונייה ייבא רמא --- ןנבר ל"א
 ינב הב ושק םשב רחיב םיחאה ורכזנו

 ירמא וא ,וכ ןירדהנפ ,,גק תבשכ הבחר
 ,טל ןישודיקכ אתירבמופד יפירח
 .(ובחג"בפ 'ב לאומש ,שקע ןב אריע) ,שקיע

 ,הנביד ג"ר ימיב שקיע יבא  היקזח
 ,חל תורוכב

 תועובשו םירדנ 'פמב

 .(בידב"בפ 'ב םיבלמ ,רובכע) ,ירבבע

 ףוס ימלשורי ירבכע רב איננח 'ר
 ,: דכ מ"בכ ריע .םש אוה ם"לבו ,תומורת
 ש"ע לארשי ןב ארקי אל יב | ,,ל ז"ע
 תומשב ןירוק ונאש פ"עאו ,אמט ץרש

 ומכ הרותב ורכזנש ןעי הז ,תואמט תויח
 וא הדוהי הירא רוג  ,ףרטי באז ןימינב
 םיצרש ירחא לבא ,בודכ םהל היהאו
 אל הרותב רבכע הרכזנש ףא םיאמט
 הדלוח וניצמש המו  ,ןתומשב ןירוק ויה
 ז"ע :די הליגמב תמאב ורמא ,האיבנה
 ,והיימש ןיינפו ןיווה ןריהי ישנ ירת

 .יאמיבע
 ,םמ תבש יאמיכע ןב ןתנוי יה

 ילע



 (ב .םרמע ו בר- .םילצב לע

 ,םילצב ילע
 השעמה ב"ה ב"פ הגיגח ימלשוריב ןייע

 ,ותבב
 ,םרמע

 ,: ול תורוכב םרמע רב אייח 'ר
 .כ הגיגח םרמע ןב ןתנוי 'ר

 .(א םרמע בר
 ,הק םיחספכ ברד ודימלת היה אוה

 ווה ברד ידימלתו אימלש ברו איננח בר
 אנונמה בר והיילע יאקו אתדועסב יבתי
 ,בר רמא יכה םרמע בר ל"א -- אבס

 בר רמא םרמע בר דימת וניצמ ןכו
 המטוס ,,חכ םירדנ ,,דל תומבי ,:טי ק"ומכ
 ,: דק .ןיררהנפ | ,: דסק "בב וו פו

 .; זכ תורוכב ,,טי ז"ע
 ימרש ,בק ןיבוריעכ יסא ברמ לבק ןכו

 רמ ןל אמינ םרמע ברל חלש לאקזחי רב
 הימשמ ןל תרמאד אתיילעמ ילימ ןילהמ
 .יסא ברד

 רב אב 'ר ה"ה א"פ תוכמ ימלשוריבו
 .בר רמא הנתמ בר ,םרמע בה למ

 לודג ןקז רבכ זא היה ןמחנ בר ימינו
 רב ימרו םרמע ברו נ"ר + וכ" תולובכב
 בר קילפ אבראב ילזא אק ווה אמח
 ,םהל הלאשו אתתיא יאתא יונפאל םרמע
 רמ שוחיל אל נ"רל אמח רב ימר ל"א
 םרמע ברל נ"ר ל"א ,בסק ב"בו ?אבפל
 ,אה ל"נמ

 רב ידיא בר וניצמ ומשב םירמואה
 ,:םמ תוכרבכ םרמע בר רמא 'א ןינא
 ,:אכ :אי תועובש

 םרמע בר רמא ןיבא רב איי בר
 : אי תובותכבו ,,חי תורוכב ,:הכ תומביכ
 םרמע בר רשפא נ"רל ןיבא רב ח"ר ל"א
 תשש בר רמא יכ יבתי רודה ילודנ לכו
 .'וכו אתעמש אהל

 .(ב םרמע בר
 תשש ברד לודגה ודימלה היה אוה

 רמאש .: גנ ב"ב ,;\ הטוס ,: הל תומביכ
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 והנירהנאו תשש בר ןל רמא אתלמ אה
 .ןתינתממ ןינייעל

 ברל םרמע בר היל ימר = וע 'ז "עבה
 : חל מ"בו ,!וכו ירב םרמע ל"א -- תשש
 אמלד תשש ברל םרמע בר השקהשכ
 אתידבמופמ אמלד ל"א ןנת רוכמלו דריל
 ,אטחמד אפוקב אליפ ןילייעמד תא

 ארסה ברמ םרמע בר יעב ווניצמ ןכו
 יס בכ

 ןנחוי 'ר תוכלה קחצי 'רמ לבק ןכו
 ר"א םרמע ר"א :טע תיחנמ ,:ז םיחבזכ

 םשו :אי ןירדהנסב ל"צ ןכו ,י"רא קחצי
 ;חי ןישודיק ןכו ,קחצי 'ר תבית רפח
 ,קחצי ר"א םרמע בר רמא

 .:טמ תוכרבכ נ"רמ לאש ןכו
 :וכ ןיטיגכ .יתוחנהמ תוכלה לבק ןכו

 ,אלועד הינימ תיעמש אתלמ אה רמאש
 ת"בברא םרמע בר רמא ,חע אמויבו

 .א"ר תא ולאש
 וניצמדכ רבחכ היה ףסוי ברו הבר םִעו

 וארק" .הברו "הברל | בותואש ל לכי בוב
 רמא רמ בר יבד אזרא עקפו אדרת
 ק"בב 'ל"צי ןכו = ,'רכו ידיד אתל 8
 .הבר ל"צו אבר תועטב אתיא םשו : הק

 לעי יףסוי פד רל "םישה ה יהמוטבו
 אוהו ףסוי ברל חלש ,טמ ז"עבו  ,וירבד
 ,לאומש רמא הדוהי בר רמא יכה ובישה

 ,:וכק תבשכ םרמע ברל בישמ ייבאו
 ,זמ תורוכב

 כר הבי יוה = :מע 'תוחנמ ירבו כו
 אנת םרמע בר רמא : הכ הדנבו ,םרמע
 חכומ םשו וכו "ימוה "ככ "הותוב-קל ב

 ,ינשה םרמע בר אוהש
 ר"א אפילחת רב אישנמ בר וניצמו

 ,חע אמויכ םרמע
 רה"ס תא ספות ןתיאל ליכבשמ ברהו

 דימלת היה םרמע ברש רכז אלש המ
 אלא רב ןיכר ,ל"אש | ,דכ ק"ממ קה
 הליחמבו ,םרמע בר ךדימלת רמא אברל
 ל"א םש יכ ארמגה טשפב העט אוה

 ןיבר
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 ברש ךרימלת ירמא .אכרל א''ב | ןיבר
 ,1 אמויב אח ןב | יכ וכו טה \ םרמע
 ו דצ םוחבוב .ל"צ ,ןכו 28 תוחנפו

 .אבא רב ןועמש 'רד הירב םרמע בר

 םשבו ,:םיק תבשכ ויבא םשב רמא
 וי ןיררהנסכ "אנונה ב

 .אדיסח םרמע בר
 יכ הז םשב ארקהל הכז םנחל אל

 הכז אל ומע הרק רשא הלודגה ערואמה
 הזכ לודג ןויסנב דומעל שיא םוש דוע
 ,אטחה ןמ לצנהל ךא ומצע תא שייבלו
 תויובש ךנהש ,אפ ןישודיק רפוסי רשאכ
 בר תיבל  םואיבהו אעדרהנל  ןאיתאד
 הוצו ,הילעהב םיקמ םהל ןהנו םרמע
 היה םלוסהו = ,הילעה ןמ םלופה קלסל

 ינפ ,תתשע ,ןגכירצ .(ניהש הע, .ב"ב .דבב
 רלהש עריאו ,ומוקמ לע ודימעהל םרא
 ינפ תא הארו הילעה ינפ לע םרמע בר
 הליחתהו תויובשה תולותבה ןמ תחא
 ומצעב אוה ףטחו ,ובלב ריעבהל .הואתה
 הילעה לצא ודימעהו הזה רבכה םלופה תא
 עצמאב אבשכ ךא | ,םלוסה לע הלעו
 ליחתהו ערה ורצי לע | רבגתה םליפה
 ,םרמע יב ארונ םרמע יב :ארונ .קועצל
 לכ תא וארו וילא וידימלת וצבקתהשכו
 םלופה לע דמוע םברש ךיא השעמה
 ?ונתשייב אלה ל"א םרמע יב ארונ קעוצו
 אמלעב םרמע יב ופסכית בטומ ל"א
 רמא ר"הצילו  ,יתאד אמלעב אלו ןידה
 ארשבהו | ,ארשב אנאו ארונ תאד יזח
 ,ארונה לע הרבגתה

 הכלה םוש ונממ וניצמ אלש ףא הנהו
 ,םידימלת םע הרות ץיברהש ןיאור ונא לבא
 ולצא ואבוהש ריעה ישארמ היה ןכו
 | ,תויובשה

 תונמתה ול היהש ןיטינמ עמשמ ןכו
 בר :וס םש ורמאש אתולג שירה תיבב
 יב היל ןירעצמ הוה יכ אדיסח םרמע
 שורפו דיפה היהש ינפמ םידבעה) אתולג שיר

 ןנש ב- פא רב ןועמש רד .תירב םרמע כר

 ןיביכשמ .ויה | (י"שר ,ןירופיאב ןהילע רימחמו
 ךאו ,הניצ ילוח וזחאו ,רק תיבב ותוא
 (האישנ תיבמ התיהש) ןמחנ בר תשא התלי
 ןכו .תוממ ותליצהו האופר ול התשע
 ערוזה לע ריגנמ היהש ורמא ,זלק תבש
 ,ל"וחב םיאלכ

 אתלכת ימר היהש ,אי הבוס רכזנו
 אתא -- קספ אלו ןאלת --- אמוזרפל
 ,ונממ לואשל ישא רב אייח ברד הימקל

 אגולמ הל היה ומאש ,אנק ב"ב רפוסיו
 םרמעל ונתיש התוצ הבכש אק יכ ארטשד
 בר ינפל ואבו ו"ע וררע ויחא ךא הנב
 .םרמע ברל םיכייש המהש קספ אוהו ןמחנ

 ,טל ז"עב ףסוי בר ייחב רטפנ אוהו
 ישנאמ אתליכת ןבו ימוינמ רב ה"רש
 (י"שר ,ותומ רחאל) אדיפח םרמע ברד היתיבד

 .(ןה ןינמאנ םאלואשל) ףפוי ברד הימקל אתא

 .אעבצ םרמע
 סופורטופא היהש רפוסי :בנ ןיטיגב

 עודי אלו ,נ"רד הימקל אתא םימותי לש
 ,םימכחה ןיב ומש

 .(זכדי"פ הימחנ | ,ןנע) ,ןנע בר

 .דע ןיבוריעב | א"פ רכזנ ויבא םש
 יהיא רב תוביאש ,בר םשב ארקנ היהש

 ;בר רבי ןנע\ בר וארק
 וניצמדכ לאומשל קהבומ דימלת היהו

 הינימ יל .אשרפימ ידידל ןנע בר רמא
 ,דנ תובותכ ,,הצ ןיבוריעבכ לאומש רמד
 .חל  ןילוח ,: אנ מ"ב ,,טפ

 הינימ תעמש רמאו
 ,: דמ ןיטיגב

 ,וזצ .תימביכ לאומש רמא ןנע בר
 ןילוח = ,: מ. תועובש | ,,בי .ב"ב | ,,ע מ"ב
 ,ט"פר תומבי ,ג"פר תבש ,:וט :ר

 תוכרבכ בר רמא ןנע בר וניצמ ןכו
 6 תבשיל

 הארנה יפכ לאומש תריטפ ירחאו
 יניידמ םש היהו אעררהנב הרות ץיברה
 ול איבה דחאש :הק תובותככ ריעה

 אתנכ

 לאומש רמד



 טיח רב .ןנע בה

 ךתריבע יאמ ל"א יליג יבד אנדליגד אתנכ
 -- הינימ ליבק אל | ,יל תיא אניד ל"א
 היניידינ היל חלש נ"רד הימקל הירדש
 ,ארבג אוההל .רמ

 ךירצ .ןנע ברמ ועבש | :ו ןיבוריעבו
 את והל רמא לוענל ךירצ ןיא וא לוענל
 דע ןמיטד אעדרהנד ילובא | ינה יזח
 לאומש רמ קיפנו לייעו ארפעב והייגלפ
 ,'וכו

 היב רייד הוהד האובמ אוהה ,דע םשו
 ארשו אייחל היל רבע יהיא רב תוביא
 תריטפ ירחא) ןנע בר אתא | ,לאומש היל
 ,'וכו הידש (לאומש

 התצר תחא השאש :חע תובותכ ןכו
 נ"רד הימקל אתא -- הסכנל יחורבאל
 הימקל ןנע בר לוא ,ארטשל נ"ר היערק
 (ירפכד ד"באו אתולג שיר היהש) אבקוע רמד

 ערקמ יכיה האלקח ןמחנ ,רמ יזח ל"א
 ,אעדרהנב היה נ"רש עודיו ,ישניאד ירמש

 היה אוה יכ נ"רמ הברה שישק היהו
 ,נ"ר ןכ אל לאומשל קהבומ דימלת
 יכ נ"ר ולאשש :אכ ןישודיק וניצמש הזו
 ,ונ ןילוח ןכו ,'וכו לאומש רמ יב ותיוה
 אדיב קידב לאומש ,רמא רמ נ"ר ל"אש
 מ"בו ,'וכו בר רמא ןירבח אנוהו רשכמו
 לש תועמ לאומש רמא ןנע בר רמאשכ
 נ"ר ל"א ,תיברב ןתוולהל רתומ םימותי
 בר ,אמ מ"בו ,'וכו והנינ ימתיד םושמ
 נ"רד הימקל אתא -- אקדיב לקש ןנע
 ךרע ךורעה  תסרגכ * ,ןנח בד הש ל
 ,קרב

 ה"רל חלש א"פש רפוסי ,טס תובותכבו
 ביתי הוה -- םלש ןירבח אנוה (תרגא)
 היל אמיא ליז ה"ר ל"א הימק תשש בר
 ןאמו ילטלטממ וא יעקרקממ ןנע ןנע
 תשש בר לוא אשירב אחיזרמ יב ביתו
 ינודא התא) הבר רמ ל"א ןנע ברד הימקל
 המ ל"או -- הברד היבר ה"ר (לבא ה
 רמד הימקל ןנע בר לזא ,ה"ר והוצש
 ה"ר יל חלש יכיה .רמ יזח ל"א אבקוע

|: 

 אל יל יחלשר אחיזרמ רועו  ,ןנע ןנע
 לכ ןנע בר ול רפיסו  ,והינ יאמ אנערי
 עדי אלד ארבג אבקוע רמ ל"א השעמה
 אנוה ה"רל ארקיו חלשי אחיזרמ יאמ
 ?ןירבח

 לע ה"ר םעב .המל . השקה . דקים
 ארק ,ונ ןילוחב אלה ,ןירבח אנוה וארקש
 םימעפ המכ ארק נ"רו ,רמ ןנע ברל נ"ר
 בר.לע הר הנר המל באג וחבמ .ת"רל
 השק אל ךא !ןירבח אנוה וארקש ןנע
 ארקי נ"רש םלועמ וניצמ אל יכ | ,ידימ
 בתבב .ול . תולשל "א . ,וינפב ה"ר . תא
 םעכ אל ה"רו ,ןירבח אנוה םשב וארקו
 םיבר ינפב ושויבו ןכ ול בתכש ןעי ךא
 היה יכ רודה לכ אישנ זא היה ה"רש
 ,ארוסד אתביהמ שיר

 ןישודיקכ ןנח בר ךא וניצמ  וירבחמ
 ילזאו ילקש ווה ןנע ברו ןנח בר ,טל
 ערז אקר ארבג אוההל והויזח אחרואב
 היתמשנ רמ יתינ ל"א ירדה ידהב םיערז
 כו

 ומשב םירמואהו
 ,ט"פס תומביכ

 וילע רפוסיו ,ג"פר תבשכ ובלח 'ר
 יתאד ליגר היה והילאש | ,וק תובותכב
 ןויכ ,והילאד רדס היל ינתמ הוהד היבג
 ןודיש שיאה תא נ'ול הלשש) יכה בעד
 אעבו אתינעתב ביתי | ,קלתסיא = (וינפל
 הול תיעבמ היה אתא יכ ,אתאו ימחר
 דע הימק ביתיו אתובית דיבעו יתועב
 רדפ ירמאד ונייהו  ,הירדיס היל קיפאד
 ,אמוז והילא רדס ,הבר והילאד

 ,טיק תבש וניצמ םיטרפה וישעממ
 םימושפ םידגב תבש ברע שיבל היהש
 ,תבש יכרצב קסעתהל םיכירצש עידוהל

 םשב םלוע רכזל ונל הראשנ ותרותמו
 תכוס | ,,דנ  ןיבוריעכי נע 8 ר רבצ שינת
 ,: טמ

 אריעו 'ר וניצמ

 .אייח רב ןנע בר
 קיפנד ארטש אוהה ,אב תיבותבב

 יבמ
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 היב בותכ הוהו לאומש רמד אניד יבמ
 -- דיהפאו | אייח רב ןנע בר  אתאדמ
 הבר רב ןעת בר נמו היפה  רחאו
 ,(אבר וא)

 ,זטק תומבי רכזנה אוהש רמול בורקו
 היב בותכו ארוסב חכתשאר אמיג אוהה
 אייח רב ןנע אנא אהמ ארוסב ינה
 דעו ארוסמ ןנבר וקדבו --- אעדרהנ
 אנירחא אייח רב ןנע הוה אלו אעדרהנ
 םש יגילפד יאמו ,ארגחמ ח"ב ןנעמ רבל
 םהימיב השעמה היהש אל הזב אברו ייבא
 ןנע בר אוה לבא ,ןידהב ונילפיא ךא
 | .ליעלר ח"ב

 .ףסוי רב ןנע בר
 קוברב זה ..רההפ ב .םולקת .'דמ רכוג

 יבר םשב ףסוי רב ןנע ברו היקלח 'רו
 .(ידיא)

 -ר םשב היכרכ .רהבוש פה כ"דפבו

 .ףסוי רב ןנח בר ךרע ןייעו ,יסוי 'רב ןנע

 אבק הב. בר
 ל"צ לבא בר םשב רמא .אל ה"רב

 ,אבר רב ןנח בר םש

 .אפילחת רב ןנע בר
 רמאש וניצמרכ לאומש דימלת היה

 לאומשד הימק אנמיאק הוה ןיאיגס ןינמיז
 ידידל רמאו ,,אס תובותכ ,,אק םיחספכ
 ק"ומכ = לאומש רמד הינימ יל אשרפימ
 חו

 ןנע בר היל חלש :זצ ןירדהנס וניצמו
 תסרגכ ןנח בר ל"צ ףסוי ברל אפילחת רב
 ,ם"קר

 .ןושש רב יגנע יר
 ,(רבהכ'פ "א-ה" ,ובבע)

 יבד אחתיפא שרדש :דכ ק"ומ רכזנ
 רמא דפקיאו ימא 'ר עמש -- האישנ
 איעשוא 'ר רמא א"רד %איה הידיד ומא

 ,איה
 לאעמשי 'רד הימשמ רמא : רס תבשבו

 ימלשוריב ןייעו | ,לובככ לכה | [יסוי 'רב]
 ,א"הס ו"פ םש

 לאללהמ ןב היבקע--פסוי רב ןנע בר

 ןאכ תקולחמכ רמא :חפ םיחבו רכזנו
 תונברק 'פ הכמסנ המל םש שרד ןכו ,'וכו
 ,יוכו הגוהב .ירגש פל

 ר"ש רכזנ  .ןושש רב לאיננע 'ר
 ,וחג"פ

 .ירצע

 בר היה ודכנו ,ןהכה ירצע רב השמ
 .:דעק ב"ב אבומדכ ןנברמ אברוצ אנוה

 .היבקע
 .:גיק םיחספ היבקע ןב יסיא

 ,:ופ ןיבוריע היבקע ןב היננח

 .(ארומא) .היבקע

 רב בקעי 'ר ,ג"ה ר"פ הטוס ימלשוריב
 'ר ,ל"בשר תא לאש היבקע ,רמא אחא
 ,אנינח 'ר תא לאש היבקע [רמא] הימרו

 .היבקע בר
 דבעמל םיכח ןאמ אבר רמא ז"ע ףוסב

 ארבגד היבקע בר ואל יא אתלמ אה יכ
 :במ תבש 'פותבו ךורעה תסרגו ,אוה
 ריזנ ןייעו ,אבקוע .רמ וא אבקוע בר
 ,םש 'פותב  ,ננ

 ,לאללהמ ןב היבקע
 'ד דיעה ו"מ ה"פ תוידע הנשמב

 הדוקפה רעש אמטמ היה אוה ,םירבד
 היה אוה ,ןירהטמ םימכחו קוריה םדו
 וחינהו רשנש םומ לעב רוכב רעש ריתמ
 אוה ,ןירסוא םימכחו וטחש כ"חאו ןולחב
 תרויגה תא אל ןיקשמ ןיא | רמוא היה
 םימכחו תררחושמה החפש תא אלו
 תימכרכב השעמ ל"א | ,ןיקשמ םירמוא
 םילשוריב התיהש | תררחושמ החפש
 םהל רמא ,ןוילטבאו היעמש | הוקשהו
 ךב רוזח םימכח ל"או ,הוקשה אמנוד
 ד"בא ךשענו רמוא תייהש םירבד !'דב
 ארקהל יל בטומ ןהל רמא | ,לארשיל
 תחא העש תושעיל אלו ימי לכ המוש
 םירמוא והי אלש | ,םוקמה ינפל עשר
 ,וב .רזח .הררש  ליבשב

 ויתוכלהו



 לאללהמ ןב היבקע

 ,ומוקמב א"כ םיאבומ וללה ויתובלהו
 םיעגנ ,ד"מ ג"פ תורוכב ,ו"מ ב"פ הדנב
 ,ג"מ .ה"פ

 אסור 'ר ד"מ א"פ םיעגנב רכזנ דועו

 ,ו"ל  םיעגנ תוארמ רמוא םינכרה ןב
 .ב"ע רמוא מ"ב היבקע

 ןעי ךאו תקולחמ םוש הזב ןיאש הארנו)
 ריכהל עדיש דע םיעגנ תוארמב דואמ יקב היהש
 הנורהאב ובשחש המו ,זמ"וז תונוש תוארמ ב"ע

 .(הבורמה לא תוחפה ןמ ךלוהש ןעי הז
 תובאב רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו

 ןיאו םירבד השלשב לכתפה רמאש ג"פר
 -- תאב ןיאמ עד ,הריבע ידיל אב התא
 םוקמל ךלוה התא ןאלו | ,החורס הפממ
 דיתע התא ימ ינפלו ,העלותו המר רפע
 ,ה"בקה ה"ממ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל

 היה היבקעש רוריבב ןיערוי ונא הנהו
 ןמז הזיאב לבא ,ןוילטבאו היעמש ירחא
 56 דצ הנשמה יכרד תער םהירחא היה
 ירחאו יאמשו ללה ימיל בורק יחש
 ןיד תיב באל ותושעל וצר יאמש תריטפ
 תקולחמה עלגתה םרמ יחש ןעי ומעמו
 היבקע הזו הכלה רמואה דיחי עמשנ אלו
 .ל"בע -,ךב  רוזח: ל"א .ןבל == יובל מה

 קלוחש וניצמ רבכש הזה ח"הרה חכשו
 םימעפ המכ םימכח םע ללהו יאמש
 ןיקלוח םימכחש ,ומ תבש שרופמכו
 .ןהילע

 דוע היה אוהש רוריבב הארנ לבא
 אצישכו ד"באל יאמש הנמתנש םרמ
 ,היבקע תא תונמל וצר זא םחנמ

 ןיררהנכב ורמאש (א תויאר 'ג איבנו
 ןב איבקע תא וגרה אל המ ינפמ ,חפ
 םיעבראש עודיו ,ארממ ןקז ןידכ לאלהמ
 תושפנ יניד וקספ ןברוחה םדוק הנש
 ןיאור .ונא הזמו | ,,וט תבשב ןירדהנסב
 ,הזה ןמז םדוק היהש

 ךישענו ךב רוזח ל"אש ןושלהמ (ב
 עודי יכ .יאמש םדוק היהש חכומ ד"בא
 הלמבתנ יאמשו ללה תריטפ ירחאש
 ,אישנה היה ןקזה ג"ר ךאו ד"באה תרשמ
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 םש תוידעב ונבל רמאש ןושלה (נ
 היהש עמשמ ,םיבורמה יפמ יתעמש ינא
 חכ  לטבתנ  זאש ::אריתב :ינּב 'ןמוב
 ךא וראשנו ,םודרוה יבא י"ע ןירדהנסה

 תואישנה תרמשמו ,הרותל תושרדמ יתב
 אריתב ינב שאר לע העש יפל םשוה
 ,םיבורמה יפמ יתעמש ינא רמא ןכלו
 תיב .תותכה יתש םקוהשכ כ"חא לבא
 םוקמ םושב וניצמ אל ללה תיבו יאמש
 דחאל וא ש"ב ירימלתמ דהאל ורמאיש
 היה זא יכ ןעי ,וב רוזחיש ה"ב ידימלתמ
 ןמוקבו ןראותב ןיווש הרותל םיתב ינש
 ראובמכ ה"ב םדוק בר ןמז היה ש"בו ז"לו
 ,םכרעב

 הנשמה אובמ רפסבו
 תעב היה לאללהמ ןב היבקעש ל"
 ותוא .ורחביש ל"או ע"באר הנמתנש
 ןב יסיאש םש רמול הצור ןכו  ,ד"באל
 המכו | ,ונב אוה יבר ןמזב היהש היבקע
 ,תמאה ןמ ז"ד קותר

 תוידעב רכזנש ןעי בשח הזה םכחהו
 תינשינ תוידע 'פמ לכש בשח םש דיעהו
 לכ הרבחתנ זאש ,הגגש אוהו ,םויב וב
 .םימכתה לכש אל לבא דחיב תוידעה
 ,רורב הזו ,אוהה ןמזב ויה םש  םירכזנה

 ויודנב תמו והודנש רפוסי םש תוידעבו
 הדוהי 'ר .רמא | ,ונורא תא ר"ב ולקפו
 ןכ הדוהי 'ר אתיא ה"קפ ךךתולעהב ירפסבו)

 הדנתנ איבקעש ש"וח | (ןובנ הזו אריתב

 לארשימ םדא לכ ינפב תלעננ הרזע ןיאש
 ,מ"ב איבקעב אטח תאריבו המכחב

 'דב רוזח ונבל רמא ותריטפ תעשבו
 יתעמש ינא -- רמוא יתייחש םירבד
 ,םיבורמה יפמ ועמש םהו םיבורמה יפמ
 התא לבא -- יתעומשב יתדמע ינא
 'רמאל ויבאמ שקבו -- דיחיה יפמ תעמש
 ,ריקפמ יניא ל"א ,ךירבחל ילע דוקפ אבא
 ,ואל ל"א | ,יב תאצמ הלוע אמש ל"א
 .ךוקחרי ךישעמו ךוברקי ךישעמ

 ,היבקע ןב היננח 'ר אוה ונב םש ילואו

 אביקע

 רומאי 57 1. .דצ
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 .אביקע
 ,אביקע ןב יפיא
 רמול ךירצ םהינשבו אביקע ןב אנינח

 ,איבקע ןב

 .ףסוי ןב אביקע יבר
 יאלפה שיאה תורלות בותכל ונעגהשכ

 אלפה אלפתנ רתוי קימענ רשא לב ,הזה
 ףא עיגנ אל וא םגו ,םימעפ ףלא אלפו
 ,הולה "הבברמ . לורה לש "וחבש "יצחל
 ברחיש הרזגש הנוילעה החנשהה ךאו
 ונייח תיבמ דובב לטנישו ונשדקמ תיב
 תומרב הכמל םדוק האופרה ונל ןימזה
 המואה תמשנ תא ליצהל ףסוי ןב אביקע
 ודימ ' ךרבתנ אל אוה , ,ץורח ןוילכמ
 רשועב אלו תובא םוהיב אל החגשהה
 ,היעוי ,םירג ןב" היהייכ ,המכחב אל סנו
 י"ע ךאו ,םינשב אב רבכו ,תומהב העור
 וילע ךפהתנ הבברמ הלוגד הרקי השא
 ישארמ תויהל ,הצקה לא הצקה ןמ לגלגה
 רישעו ,ויתובר תא םיכחמה רודה ימכח
 רודה שיר | תויהל | וימי ףוסבו | ,גלפומ
 .תובברלו םיפלאל םידימלת דימעהו ,ולוב

 הרותה רתכש ךיא | ןיאור ונא | הזבו
 רתכ ,תוכלמה ןמו הנוהכה ןמ  הלודג
 רתכ :ןרקאל \ ינבל :השומיב /זתונו /הנוהב
 ךירצ תוחפלו | ,דוד תיב ושרי | תוכלמ
 הרותה רתכ לבא ,לארשי ןב תויהל ויבא
 ,םדאה לכל איה השורו

 לש ב"במ ויהש ףא ןוילטבאו היעמש
 הובג רתויה הגרדמל ולעתנ בירחנס
 םיאישנל הרותה ילבקממ תויהל לארשיב
 עף יפצא היה | .ןכו'  ,ןיררהנסב !' ד"באלו

 הקזחה דיל .ותמדקהב ם"במרה הנהו
 ,קרצ הנ היה " ע"ר יבא פםייש המאוי
 וינפל היה ס"לב יכ ,וירבד ונילע ונמאנו
 ליז יתפדכיי הול" 'ףוקמ

 ע"ר לזו ע"ר ךרע ןיסחויב איבמ :ןכו
 ,ארסיס לש וינב ינבמ קדצ רג ףסוי רב
 ןמה לש וינב ינבמ ורמא :זנ ןיטיגבו
 לשי וינב ינבמ ::,קרפ ינבכ הרות : ודטל

 ב"במ ,םילשוריב תוקונית ודמל ארפיס |
 ןאמו םיברב הרות ודמל בירחנס לש
 ה-להקיו אמוחנתבו) ,ןוילטבאו היעמש והנינ
 םיברב הרות ודמלו ארסיס לש ב"במ ויהש
 .(גה"נב ישנאב

 ארפיס לש ב"במ ורמא :וצ ןירדהנסבו
 בירחנפ לש ב"במ ,םילשוריב הרות ודמל
 ,או"ש והנינ ןאמו םיברב הרות ודמיל
 קרב יובב הרות ורטל ןמה לש ב"במ

 םוקלי י"כ ןמ אסרג איבמ םש ס"קרבו
 הבת יבטל .ארפיס לש ב"במ | ,הרות
 .ע"ר אוהו םלשוריב

 ל ה רנ נ"פ  רואמה תרונמבו
 הרות ורמיל ןמה לש ב"במ קיתעה ב"ח
 תליש רב לאומש בר והנינ ןאמו קרב ינבב
 תלוש רב לאומש בו ךרע ןיסחויב אוה ןבו)
 'פב אתואדכ ןמה לש ב"במ קדצ רג היהש
 ,(בקעי ןיעב אוה ןכו ,םירעג דמלמה אוהו קלח
 םילשוריב הרות ודמל ארפיס לש ב"במ
 ורחנטילש :'ב"במ = ,ויריבחו ע"ר ונטו
 היעמש והנינ ןאמו םיברב הרות ודמיל
 | ,ןוילטבאו

 וו לד "יפב :זפ .תוכרבב  אבומ ןכו

 ינבמ קלח 'פ ןירדהנפב אתיא ל"זו ןואג
 םילשוריב הרות ודמל ארסיס לש וינב
 .אביקע 'ר ןוניא ןאמו

 המכש תוארהל תואסרגה לכ יתקתעה
 רשפא ךיא קרקדנו ,םירפסב לפנ םיתועט
 אלה םילשוריב הרות דמיל ע"רש רמול
 ,ה"ע ןיידע היה םילשוריב ותויהבש עודי
 היהש תליש רב לאומש בר ןינע המ (ב
 לא4 יךא קרב ינבל ארופב  לבבב
 אסרגה ררבל לכונ ולאה תומוקמה
 בירחנס לש וינב ינבמ ל"צ ךכש הנוכנה
 היעמש והנינ ןאמו םילשוריב הרות ודמיל
 הרות ורמיל ארסיס לש ב"במ  ,ןוילטבאו
 ,: בל ןיררהנפכ אביקע 'ר ונמו קרב ינבב
 תקוניתל הרות ודמיל ןמה לש וינב ינבמ
 ,; 8 ב"בכ תליש רב לאומש בר ונמו

 היה ע"ר יבא ףסויש הזמ ונדמלו
 ןענכ ךלמ ןיבי אבצ רש ארסיס עזגמ רטוח

 ףסויו



 ףסוי ןב אביקע יבר
 ו

 תעדל) קדצ רג היהש הזלה ףסויו
 ןכלו ח"ת היה אל ם"לבש ףא  (ם"במדה
 ודמללו אביקע ונב תא ךנחל גאד אל

 היה ע"רש נ"רד תובאב ראובמכו הרות

 אל ב"אה תא וליפאו הנש םיעברא ןבכ

 םיחספ ומצעב ע"ר רמאש ומכו ,עדי

 יל ןתי ימ יתרמא ה"ע יתייהשכ :טמ

 היה ס"לב לבא | ,רומחכ ונכשנאו ח"'ת

 זא יב  ,תובוט תודמ | לעב ויבא | ףסוו

 םיאמורה יכלמ לוע תחת ויה רבכש

 חורש אוה תוא רייגתהל ובל הבדנו
 ןירוק ויה אל ןכ אלולו וב הססונ הרהט
 ןכ אביקע, םשב רימת ע"רל וירבח
 ,"ףסוי

 תוארל הכוש דע םימי ךיראה ויבאו
 שרופמכ רודה ילודג ישארמ ונב תא
 לש ויבא המשכ השעמ ט"פר : תוחמש
 'יפו ,ץלח אל אוהו וינפל וצלח ע"ר
 רודה לודג היהש יפל מ"שס דו"יב רומה
 .ףתכ ץולח ךליל ודובכ ןיאו

 ורמאש הממ רעשל לכונ ותדיל תנש
 םירשעו האמ יח ע"רש ו"לס הכרב ירפס
 גרהנ ע"רש ןמקל ונלצא ראובמו הנש
 נ"ת אוהו ןברוחה רחא הנש ח"ם ךרעל
 תורטשל ל"ש ךרעל דלונ כ"א תורטשל
 ,ןברוחה ינפל הנש םיתשו םישמח

 היה יכ ןעי לפרעב הסוכמ וירוענ ימי
 תאו ךא ,ונממ רפסל ל"זחל ּהמו ה"ע
 ןב םגו השא רבכ ול היהש ונל עודי
 תובאב שרופמכ ה"ע ןכ םג ול היה
 ,ו'פ = נ"רד

 השקה ותדובעמ אצמ ותסנרפ תא
 םילשוריב לודג .רתויה רישעה | תיבב
 העור היהש עובש אבלכ םשב עדונה
 ויתונש רחבמב רבכ היהשכו | ,ויתומהב
 לא הצקה ןמ לגלגה וילע ךפהנ זא
 םקוה תעדה יינעו םינויבא תופשאמו הצקה
 הלודגבו הרותב החלצהה יתמב לע לע
 רשאכו ,םימי תכיראבו המכהבו רשועב
 תובאו ,נ םירדנו :בס תובותכב רפוסי
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 ,והזו ,א"הס ו"פ תבש ימלשוריו ו"פ נ"רד
 אבלכ רישעה ןאצ תא העור היהשב

 המש) לחר המשב היפיפיה ותב | ,עובש
 העורהב הכרב יכ יהתאר (םשי נ"רדא "רכזנ

 התמ | ם"לב) ילעמו עונצ אוה יכו הזלה

 איהו ,הבהא תשרב הלפנ (ותשא וילע
 התבהא תא ול התליג התבש םורממ
 יאנתב ךא וילא אשנהל הנוכנ יכו וילא
 דומלל בר יבל ךליו היבא ןאצ בוזעיש
 .הרות

 ירופיס בותכל ןיאב ונא ןיאש ףא הנהו
 ךיא ,וניתעדב רייצל לכונ לבא  ,םיבהא
 הגנעתה רשא ומעב לודג רתויה שיא תב
 התערב הרמג היבא תיבב בוט בור לע
 שיאל אשנהלו הדובכ לכ תא בוזעל
 ,םינשב אב ה"ע ,ינע םיתוחפבש תוחפה
 םאש שארמ הערי ס"לבו ,ול שי ןב םגו
 םהינש םג שרגי שרג היבאל עדוותי
 ,ותלחנמ

 הליל ןיב אלש קפס לכ לעמ הלענו
 העורה אביקעו ,הזה לודגה רבדה השענ
 אוה ןושארה ודעצ ךיא במיה עריש
 המכ ,ונודא תב הנידעה שפנל ןכוסמ
 ,ודומלב חילצי אל ןפ ובלב לפנ תוקיפס
 אלו ,אוהה ןמזה ךשמ םנרפתי המבו
 לוקב עומשל םא ושפנב תוצע תישל ערי
 ,לרחל וא לחרכ הרקי שפנ ותבהא

 הלולח ןבא הילעו ראב האר  הנהו
 ול ורפיסו הזה ללחה השע ימ לאששכו
 המה ןבאה לע רידת םילפונש םימהש
 ,הזה ללחה תא ןמזה ךשמב ושעו וקקח
 םורממ חגלש ךאלמ ןיעב ע"ר האר זא
 ,ןבא לוספל םילוכי םימ םא רמאו ,וילא
 קקחהל ןילוכיש בו"כאע לזרבכ ןישקש ת"ד
 ןוצר תושעל ותעדב רמג דימ | ,יבל לע
 ול השדקתנו !ןיא הל בישהו ותבוהא
 ,העניצב

 ןכ תמאהש ותבמ עמששכ היבא ךא
 שריג ,ותיבמ ע"ר תא שריגש יד אל אוה
 יד אל איהו ,ויסכנמ הרידהו התוא םג

 אלש
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 ףרוחה ימי עצמאב ךא ,הב הרזח אלש
 ,ןויבאה ה"עה ,העורה אביקעל תאשינ
 תחת רכ ילב ןבתה תיבב םינשי ויהו
 היתורעשב סנכנ היה ןבתו ,םהיתושארמ
 ןיבמ .שקה טקלמ היה | אוהו | תואנה
 רשעתאו 'ה ןתי םא הל רמאו ,היתורעש
 לע תאשל אבהררד םילשורי ךל השעא זא
 ,הפיה ךשאר

 לע שיקהו םהילא אב והילאש רפוסיו
 ול ונתיו וילע ומחריש םהמ שקבו תלדה
 וליפא ול ןיאו הדלי ותשא יכ ןבה םעמ
 אצמ הזבו ,התושארמ םושל ןבה טעמ
 רמאו המוגעה ושפנל םחונ טעמ ע"ר
 םירישע ונאש ךיא יתרקי יאר ותבוהאל
 ןבת בר ונל שי יכ הזלה ינעה שיאה לומ
 ,לכ ןיא הזלו

 ונבו אוה ךלהש היה והשעמ תישארו
 ינדמל יבר ל"או תוקונית דמלמ לצא
 שארב ונבו חולה שארב ע"ר זחאו הרות
 ל דוכו ,רמלו . ב"אה ..ול .בתכו תולה
 .הרותה לכ דמלש דע הריתי הדמתהב

 םושמ הנהנ אל הזה ןמזה ךשמ לכו
 םיצע לש הליבח איבמ היה ךאו שיא
 קחודב הזמ םנרפתהו רכמ ויצח םוי לכב
 ,הב טשקתמ ויצחו

 הרכמש א"הס ו"פ תבש ימלשוריבו
 הנזו הרעש תעילק תא הנידעה ותשא
 דומלל לוביש ידכ הלעב תא ףסכהב
 ,הרות

 תעו ה"ע ללכמ אציש ומצעב ערישכו
 לטנ זא רודה ילודג תא שמשלו ךליל
 הרשע םיתש ךשמ לע ותיער לחרמ תושר
 עשוהי 'רו רזעילא 'ר ינפל אבו הנש
 פ"עאו ןברוחה םדוק דוע בר ןמז היה | הזו)

 םהל ויה זא םג לבא םייק היה םבר ז"בורש
 ,(םהדימלתל םבר תרות ורפמ רשא תויטרפ תובישי
 רזעילא 'רמ רמגש ,חס ןירדהנס ורמאו
 ,הירבסאו רמג עשוהי 'רמו הרבס אלו

 היה הזש :הלדא"ה ז"פ ריזנ רפוסיו

 אצמ א"פש םימכח ינפל ושימשת תלחת

 .ףסוי ןב אביקע יבר

 ןילימ 'ד וב לפטינו הוצמ תמ ךרדב
 'רו א"ר לצא אבשכו ",הרוכקל ואיבהו
 העיספו העיספ לכ לע ול ורמא עשוהי
 אל העש התוא ןמו ,םימד ךפוש ולאכ
 .םימכח שמשלמ וז

 א"ר ינפל אבשכ ו"פ נ"רדאב רפוסיו
 םעט יל .וחתפ יתובר ל"א עשוהי 'רו
 בשיו ךלה תהא הכלה ל"אש ןויכ הנשמ
 ןדימעהו ןלאשו רוח -- ומצע ןיבל וניב
 ,םירבדב

 םהירבד תא אמצב התשו םלגרל בשיו
 תרשמכ היהו ,רבגתמה ןיעמכ השענו
 יתבש ע"ראש ,ול םיחספכ םהל ןמאנ
 הסיע םהל יתשלו י"רו א"ר לצא היה
 .שבדו ןמשו ןייב

 םדאש א"ר וב שיגרה אל הארנה יפכו

 רבסו וילגרל בשוי םילענ תוחוכב לודג
 לש ןרואב םמחתי ךא העורה אביקעש
 ויפ חתפ אל איהה תעה לכ יכ ה"ת
 ,ויתובר דגנ

 תושר ול הנתנש םינש ב"יה ומלשנשבו
 ותשא םוקמל ךלהש :בס תובותכב רפוסי
 רמואש אבס אוההל עמש | (הביס פ"עו)
 הנמלאכ תגהנתמ תא המכ דע ותשאל
 יל עמשי םא ול התנע איה ךא ,היח
 איהש עמשד ןויכ הנש ב"י דוע בשוי היה
 .בר יבל רזח תושר ול תנתונ

 רו א"ר ינפל תחא הנש דוע בשישבו
 עיפוה שדח רואש א"רל הלגתנ זא עשוהי
 ג"מ ו"פ םיחספ שרופמכ שרדמה תיבב
 החוד תובש םא ןינעב י"רו א"ר וקלחנש
 ןונבלה יתכרימ יראה םק זא ,תבשה תא
 א"רו ,חיכות האזה ל"או ובר דגנ רמעו
 ורמאש הזו | ,ותונעל לוכי היה אל
 השע הנש גי ג"ה ו"פ םש ימלשוריב
 וב עדוי היה אלו א"ר לצא םנכנ ע"ר
 ינפל הנושארה ותבושת תלחת איה וזו
 : רשא םעה הז אלה ל"א עשוהי 'רו ,א"ר
 יר יכ ,וב םחלהו התע אנ אצ וב תסאמ

 עשוהי
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 שדחה דימלתה תא בטיה ריכה עשוהו
 הב ::תכרב ייפ

 בישה ןזגר שיא ועבטמ היהש א"רו

 ינתבשה הטיחשב !אביקע .טס םיחספ ול

 החו אל ע"ר ךא ,ותתימ אהת הטיחשב

 ! יבר ול רמאיו הונעב ןעיו  וילע ותעד

 ינלבוקמ ךכ ןידה .תעשב ינריפכת לא

 םש ורמאו | ,'וכו איה תובש האזה ךממ

 היל רקעתיא הירמג א"רש היה תמאהש

 ןכ ל"א אלש המו ,הירוכדאל ע"ר אתאו
 ,אערא חרוא ואל רבס הידהב

 הענכהבו תחנב דימת ורוביד היה ןכו

 ל"אש :ומ ז"ע ,,הכ ה"רב א"ר ינפל

 ךינפל .רמול ינשרת !יבר א"רל ע"ר

 .ינתדמלש א"ד
 רפוסי חירל קוספ א"פ ר"שהשבו

 ול בשיו דמה"בל אבל ע"ר ההש א"פש

 ,ץוחבמ הכלה ורמא הלאש הלאשנ ,ץוחבמ

 הרזח ,ץוחבמ הרות ורמא הלאשנו הרזח

 ול ונפ ,ץוחבמ אביקע .ורמא הלאשנו
 ,רזעילא 'ר לש וילגרל בשיו םוקמ

 -- א"ר ינפל יתנד רמא ר"מ ג"פ ריזנבו
 ,עשוהי 'ר  ינפל יתצרהו יתאבשכו

 תא יתלאש רמא י"מ ג"פ | תותירכבו

 היהש שוריפב ורמא :₪טל תבשבו ,א"ר

 .י"רו א"ר  דימלת
 ושפנ לכב קבד עשוהי 'ר ונרבו

 תחא םעפ ע"רא .בס תוכרפ רפוסי רשאכ

 ונממ יתדמלו כה"יבל י"ר .רחא יתסנכנ
 דע יאזע ןב (ב"חא) ולאששכו ,םירבד 'ג
 איה הרות ל"א ךברב ךינפ תזעה ןאכ
 .ךירצ ינא דומללו

 ,הרותה תמכח ןהמ לבקש דבל אלו
 הבכרמ השעמ עשוהי 'רמ דמל םג לבא
 םיפשכ תוכלה ודמל א"רו ,: בי הגיגחב
 ,תס ןירדהנסכ

 א"ר תא שמישש המב ול יד היה אלו
 םסרופמח דיפחה תא םג שמיש ,י"רו
 דמלו הנש בכ ךשמ וז םג שיא םוחנ
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 ,.בכ תוכרב שרופמכ תורקיה ויתודמ ונממ
 .בי הגיגח

 ןיבהל רמל םיעדמה לכב םלתשה ןכו
 ג זי = ןיררהנפכ : תונושל = המפפ .ךבהלו
 ,אדד"פ לאומש שרדמכ האופרה תמכחב
 ולאשש) דלדט"פ ר"מבכ עבטה תמכחב
 יל הדליו תישוכ יתשאו ישוכ ינא םיברעה ךלמ
 .(עבטה תמבח פ"ע ונב אוה יב ול בישהו ןבל ןב

 רשאכו םינש רביעש רע הנוכתה תמכחב
 .ןמקל איבנ

 א"פ ןירדהנסכ וכמס ובר עשוהי 'רו

 ,ב"הס
 ויה א"פש ב"פר יתבר הלכב רפוסיו

 תוקונית 'ב םהינפל ורבע ןיבשוי םינקזה
 הז ,ושאר הסכ רחאו ושאר הלג דחא
 ,הרנה ןב א"יר ,רזממ א"אר ושאר הלגש
 אביקע ול ורמא ,הדנה ןבו רזממ א"ער
 ךיתובר ירבד לע רובעל ךבל ךאלמ ךיא
 ומא לצא ךלה  ,ונמייקא ינא םהל רמא
 ,הדנה ןבו רזממ אוהש וינפל תידוה איהו
 וירבח תא שיחכהש ע"ר היה לודג ורמא
 ודופ הלגש ךורב ורמאו העש ותואב
 ויתובר והל ירק םש ורמאו ,י"ב אביקעל
 רבג, אקה...גזחר .. ןויכ.. ,וירבח..והל . ירק
 ,וירבח והל ווה והיילע

 דע לודגו ךלוה היה בוטה ומשו
 תוצרא לכמ םידימלת וילא וצבקתהש
 ל"וח תעדל ועיגהש דע לארשי ירוזפ
 3 םיההנבו לא ה ב-30 (תוכותפב
 : בס תומביבו ,םידימלת יגוז יפלא ר"כ
 ,סרפיטנא דעו תעבגמ םיגוז ףלא ב"ו
 ,הנמאנ הלבק וניתוברל היה ןכש ם"לבו
 שלש ול ויהש ח-הרש ייח אמוחנתב לבא
 םידימלתה ויה םהש הנוכהו ,םידימלת תואמ
 ,ולש ןיקהבומה

 בזעש םוימ םינש ד"כה ומלשנ רשאכו
 םע וימעפ ךרדל םש זא ותבוהא תא
 ותשא ןכשמ םוקמל םיברה | וידימלת
 התצי אבש העמששב איהו | ,הינעה
 התיה רשא תאוה האכדנה ךא ,ותארקל

 הנמלאכ



 ףסוי ןב אביקע יבר 7

 השרג היבאו ,הנש ר"כ היח הנמלאב
 עיגימ .הסנרפתה איהו היגונעת תיבמ
 ורטאיו =. ,שובלל ידנב הל : היה אל  הפכ

 ,יאסכיאו שובל ינאמ יליאש הינכש ה
 שפנ קידצ עדוי םהל התנע איה ךא
 .ותמהב

 הארש הישמשו | ,היערבל היל אקשנמ
 וחינה ל"א ע"ר ךא ,הפחודל הצר תאז
 םכלשו ילש [הרות יכ] תאזה הינעהל
 הלעמ יריל ינתאיבה איה יכ ,איה הלש
 ,וזכ ּהלודג

 ךותמ לצינ הארנה יפכש היבאו
 ,ומע ותורישעו תיבה ןברוחב הכפהמה
 הצרו ותבמ וימחר שבכ רשא תא טרחתה
 לודג םכח אבש עמששכו ,ורדנ ריתהל
 השעמה לכ ול רפיסו וילא אב ריעל
 תאשנש ןעי  ויסכנמ והב רידהש ךיא
 ,ה"ע אוהש ולש העורהל ונוצרב אלש
 הבר ארבג אוהש תעדי םא ע"ר והלאשיו
 וליפאו דחא קרפ וליפא ל"א ?תרדנ ימ
 זא ,רדונ יתייה אל זא םג תחא הכלה
 זא ,העורה אביקע אוה אוהש ול הליג
 לע היקשנו היפא לע עובש אבלב לפנ
 ,ונוממ אגלפ היל ביהיו היערכ

 וינפ ריאהל החלצהה הליחתה רשאכו
 רשאכ חילצה הנפ רשא לכב זא ע"רל
 ול ןתנש המ רבלמ יכ ,נ םיררנ רפוסי
 לע א"פ ךלה ,ותורישע תיצחמ  ונתוח
 וכותבו הניפסד ליאה אצמו םיה .תפש
 .בהזו ףסכ חנומ היה

 ול איבהל יאנופסל םיזוז 'ד ןתנ א"פו
 המואמ ואצמ אלו םהל עראיש המ רבד
 ול ואיבהו אמי ףיכ לע הבית ואצמ ךא
 םינבא האלמ הכותב אצמ החתפשכו
 ,תובומ

 הברה ףסכ םימכחה וכרצוה א"פו
 אתינורממ לצא ע"ר תא וחלשו רמה"בל
 ומלשיש ברעה היהי ימ ל"א הנממ תולל
 ל"א םיה תפש לצא היה התיבו ,יל

 אק הפא לע הלפנ וילא התאבשכו

 עינחשב = ,םיברעה ויהי "םיהו ה"כקה,

 לוכי היה אלו ע"ר הלח עורפל ןמזה
 לצא אינורטמה התצי ,ףסכה הל איבהל
 ויה םיהו התא אלה ע"שבר הרמאו םיה
 ,ורובע יל ומלש התעו ע"ר רובע םיברעה
 תב בלב תומש חור הסנכנ העש התואבו
 זגרא הלטנו ויזנג תיבל הסנכנו רפיק
 הכילשהו תוילגרמו תובוט םינבא האלמ
 אתינורטמהש םוקמל זגראה טלפ םיהו ,םיל
 ףסכה םע ע"ר אבשב ןמז רחאלו ,הדמע
 הל ומליש רבכש ול הרפיס הל םלשל
 ,רתומה ול הריזחה םגו ורובע םיברעה

 אעיטק ןמו םופורסונרוט לש ותשא ןמו
 ,םולש רב

 תובא ורמאש דע ב"כ הלדג ותורישעו
 ףסכ לש תונחלש ול היהש ו"פ נ"רד
 לש תומלוסב ותטמל הלוע היהו בהזו
 לחרל חיטבהש ותחטבה םייק ואו  ,בהז
 לש ריע הל .השעיש ןבתה תיבב ותריקי
 ,;טנ תבש שרופמכ בהז

 רפוסי א"ה ו"פ םש | ימלשוריבו
 ג"ר ךא ,אישנה ג"ר תשא הב האנקתנש
 תעילק תרכמ התא םג םאה הל הנע
 ? ונעמל איה התשעש ומכ ךשיר

 ר"אש ב"מ ה"פ הטוסב וניצמ הנהו
 ןנחוי ןבר ךיניעמ רפע הלגי ימ עשוהי
 יפלו ,ךדימלת אביקע אלהו -- יאכז ןב
 ו"בירל. ע"ה וריבה ס"לב | םינשה .רדס
 נ"הב י"ר וגרהנשכ ח"פ תוחמש וניצמדכ
 ע"ר לצא העומשה התאב אישנה ג"בשרו
 |: וכו רצנב ערקו .הריחב .ןב .י"רו
 ן יור, לנ .םכח ..ע"ר .היה רבב א
 ראובמכ ןברוחה רחאל םג םימי .ךיראה
 .םוש םוקמ םושב וניצמ אל לבא ,וכרעב
 רמאיש וא ז"ביר םע ע"ר רבידש זמר
 ונא ןיכירצ כ"עב ןכלו ,ומשמ הכלה םוש
 בודמ היה הוש ם"במרה שריפכ  רמול
 ובשחש עשוהי 'ר יניעב ע"רד ותובישח
 ,ז"ביר דימלת וארק ןכלו  ,וכרעב שיאל
 .י"רו א"ר דימלת ךא היה תמאב לבא

 וצבקתהשבו



 ףסוי ןב אביקע יבר

 ימכח לכ ןברוחה רחאל וצכקתהשכו
 היהש ףא ג"ר תואישנ תחת הנביל רודה
 עשוהי 'ר ומכ תיטרפ הבישי רחא לכל
 גיהנה ע"ר ןכו ,דולב א"רו  ,ןיעיקפב
 שרופמכ קרב ינבב הלודגה ותבישי
 ,ב"פ תוחמשבו ,.דק ב"ב :,: בל .ןירדהנפ
 לארשיב הרות ץיברהל קרו ךא היה הז
 ירדהנפ לבא ,הברה םידימלת דימעהלו
 הכלהו הרות האצי םשמ רשא הלודגה
 הנביב ךא התיה לארשי לכל הקוספ
 ויה רודה ילודג לכו ,אישנה בשומ םוקמ
 השעי המ העדל םינמוזמ םיתעל ןיאב
 רבד לכו .,תויללב תונקת ןקתלו לארשיב
 ןיאשונ ויה .לארשיב לפנש | תקולחמ
 ,לודגה ד"בו אישנה פ"ע המש | ןינתונו
 דחאל ךא היה רודה ישאר תמגמ לב יכ
 דומעלו להקהל רחא םוקמ לא ןהיתוחכ
 םינפבמ | לודגה ביואה לומ םשפנ לע
 . .ץוחבמו

 הנבי ירדהנסב לודג קלח חקל ע"רו
 ישאר 'דהמ היה אוהש | :זי ןירדהנסכ

 םש בישחדכ ןושל 'ע ועדיש  ןירדהנפ
 ןד ינמתה ןועמשו ,ע"רו עשוהי 'ר א"ר

 .עקרקב םהינפל

 אוה לפונ אלש ומצעב עדיש ףא ע"רו
 ענכנ היה כ"פעא םילודגה וירבח לכמ
 ל תוכרבכ ג"ר אישנה ינפל דואמ
 םיחספ ןכו  ,וניבר ונתרמל ג"רל רמאש
 ,וניבר ונדמלי ג"ר ינפל יתנד רמאש :חמ
 ג"רב יתייה הפוצ רמא ם"מ ג"פ הכוסבו

 רמא ,מ ,ח ז"מ ג"פ תותירבו ,'וכו י"רו

 ל"א ,ול תוכרבו | ,י"רו ג"ר תא יתלאש
 ךשאר םינבמ התא יתמ דע !אביקע ג"ר
 .תקולחמה ןיב

 דע ג"ר יניעב דואמ .ביבח היה לבא
 א"פ ג"רא ,אבק תומביב ינב וארקש
 תחא הניפס יתיארו הניפסב ךלהמ יתייה
 הבש ח"ת לע רעטצמ יתייהו הרבשנש
 בשיו אב השביל יתילעשבו ,ע"ר ונמו
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 ימ ינב ול יתרמא ,הכלהב | ינפל ןהו
 .'וכו ךולעה

 יאמד אתפסותכ ול רבחכ ובישחהו
 ךאלמ ךאיה !אביקע ג"ר ל"אש ה"פ
 .ךריבח ירבד לע רובעל!ףבל

 וניצמ ימורל עסיל ג"ר ךרצוהשכו
 'ר םעו ומע דימת הרבחל חרא ע"רש
 ו"פר ר"ור אבומדכו :גכ הכוסכ עשוהי
 ,ימורל קילפ הוה ע"רש

 ג"רב השעמ ב"פ הציב אתפסותבו
 ילילב הרונמה הלפנו ימורב ויהש םינקזו
 !אביקע ג"ר ל"א הפקזו ע"ר רמע ט"וי
 תקולחמה ןיב ךשאר םינכהל ךל המ
 ,'וכו וניבר ונתדמיל ל"א

 ע"הוע"בארו י"רו ג"ר בקע  ירפפבו
 -- הנומה לוק ועמשו ימורל ןיסנכנ ויה
 ,תוכמ ףוס הרצקב אבומו ,קחשמ ע"רו

 ג"ר םע היהש מ"מ ה"פ ש"עמ ןכו
 ,הניפסב ע"בארו י"רו

 חקלו אישנה ןימיל .דימת דמע אוהו
 םימכחה ןיב לפנש רבד לבב לודג קלח
 לש רונת ןינעב א"רל | והודינ רשאכו
 ,ועידויו ךלי ימ ורמאו : טנ מ"ב יאנבע
 וניאש םדא ךלי אמש ,ךלא ינא ע"רא
 ע"ר השע המ -- בירחמ אצמנו ןוגה
 תומא 'ר קוחרב וינפל בשיו םירוחש שבל
 ל"א ,םימוימ םוי המ !אביקע א"ר ל"א
 ךממ םילירב םירבחש יל המודמכ !יבר
 יפכ זא ינמו ,א"ר המח טעמ ךכיש הזבו
 ,ותומ םוי דע ובר ינפ האר אל הארנה

 הלודגה תקולחמב ותוא וניצמ ןכו
 אביש עשוהי 'ר לע ג"ר רזגש ,הכ ה"רב
 לחש פ"כהויב ויתועמבו ולקמב ולצא
 רצימ עשוהי 'ַר היהו  ,ונובשחב תויהל
 המ לכש ול הארה ותמכחב ע"רו דואמ
 ,וילא עומשל ונא ןיכירצ השוע | ג"רש
 ראשנו עשוהי 'ר תמח תא םיקשה הזבו
 ג"רש עריאשכ ךא | ,ונוכמ לע  םולשה
 ,קורצ 'רד השעמב עשוהי 'ר תא רעיצ
 ןא גזכ תוכרב תיברע 'פתר השעמב כ"חאו

 רמע
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 ושעו ובר עשוהי 'ר ןימיל ע"ר םג דמע
 ותואישנמ ג"ר תא ריבעהל םהיניב רשק
 ,ושע ןכו

 רתויה הלעמל ע"ר זא הלעתנש טעמכו
 אישנ = תויהל לארשיב הבגשנו המר
 ורכעב היה דחא רבד ךאו ,ןירדהנפה
 ע"ר תא םיקהל רמולו בושחל וליחתהכש
 בותב היהו י"שרמ הז ,היל שינע אמלד) ורמא

 תוכז היל תיל | (תועטב םינפב אבוהו ןוילגב
 םש ימלשוריב שרופמ אוה ןכו | ,תובא
 וכזש םדא ירשא ע"ר רמאש אה"ס ר"פ
 ימב דתי ול שיש םדא ירשא ויתובא ול
 היעצה לעה:לרוגה\ לפנו םיתב "תולתיהל
 ירישע היה אוהש ןעי ע"באר םהנש
 ,ארועל

 ורמא ג"רל עשוהי 'ר םייפתנשכ כ"חאו
 י"רל רמאו םולשהל דגנתה ע"רש ארמגב
 רחמל ךדובכ ליבשב אלא ונישע םולכ
 הארנ רתויו | ,וחתפל םיכשנ התאו ינא
 תינעתו א"ה ר"פ םש ימלשוריה תסרג
 םהל ןכ רמא הירזע ןב א"רש א"ה ר"פ
 לש וחתפל םיכשנ םתאו ינא !םתצרתנ
 ןיבהל דואמ השק ילבבה תסרג יכ ,ג"ר
 ,ג"ר ןימיל דימת דמע ע"רש וניצמש (א
 םיכשנ התאו ינא רחמל רמאש המ (ב
 ךרטצי םא ע"רל לדבה המ יכו ,וחתפל
 המ דועו ,ע"באר וא ג"ר חתפל םיכשהל
 "התאו, רמא כ"חאו "ינא, םדוקמ רמאש
 .עשוהי 'רל

 ונוכמ לע םולשה בנשוהש טעמבו
 שלשש תבה תרצ תזגור םהילע הצפק
 ןירמוא וללה ה"בו ש"ב וקלחנ םינש
 הכלה ןירמוא וללהו וניתומכ הכלה
 -- הרמאו לוק תב התציש דע וניתומכ
 'שוריב ורמאו ,: גי ןיבוריעב ה"בכ הכלה
 תערכה פ"ע ונייהו ,ק"בה התצי הנביבש

 רואמ וחמשו ,רודה ימכח לכו לאילמג ןבר
 ודחאו ,לארשימ םיתב ינשה ולטבתנש
 ,רחא םוקמ לא םהיתוחכ

 ןקזה םינכרה ןב אסוד 'ר ימיב לבא

 ףסוי ןב אביקע יבר

 תבה תרצ הרתוהש ,זט תומביב רפוסי
 םימכחל השק רבדה היהו (ש"בכ) ןיחאל
 ומק ויניעו (ה"בדר) היה לודג םכחש ינפמ
 4 ןילא וכלהו שרדמה תיבל אבלמ
 '4 תא הנהו ,אביקע 'רו ע"בארו עשוהי

 לע ובישהו ,הכ ה"רכ רבכמ עדי עשוהי
 וינפל גיצה . עשוהי 'רו ,בהו לש הטמ
 הירזעל ןב ול שיו ול רמא ע"באר תא
 רומא !יבר עשוהי 'ר ול רמא ,ונריבח
 ,ףסוי ןב אביקע אוה ,בשיו רחא ךדימלתל
 ךמשש ףסוי ןב אביקע אוה התא ל"א
 בש ינב בש ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה
 ,לארשיב וברי ךתומכ

 דע תוכלהב ותוא בבסל וליחתהשכו
 אצי ויפמ אלש ל"א תבה תרצל ואבש
 אוהש ןתנוי ןטקה ויחא יפמ ךא רבדה
 ורהזהו לודג ףירח אוהו ש"ב  ידימלתמ
 עגפ ואצישכו ,תוכלהב םכתא חפקי אלש
 התא ל"א ,הימקואו היל הישקא ע"רב וב
 םלועה ףוסמ ךלוה ךמשש אביקע אוה
 תעגה אל ןיידעו םשל תיכזש ךירשא ס"עו
 ,ןאצ יעורל וליפאו ע"ר ל"א רקב יעורל

 רפוסי רשאכ תוריזגה ולחתוהש כ"חאו
 ךאו ג"ר תא גורהל הרזגנש ,טב תינעת
 זא ,הלטבתנ ה"וא ידיפחמ רחא פ"ע
 ,י"אב םינש רבעל ןילוכי ויה אל ס"לב
 דע דואמ הלעתנ עשרה סופורסונרומ יכ
 אלש תוא הזו) לכיהה (םוקמ) תא שרחש
 ול היהש ןלהל ראבנ רשאכו ,(דוע הנבת
 עודיכו ,ע"ר לע רוחיב השובכ האנש
 תושר יתלב םינש רבעל ןילוכי ויה אלש
 חולשל וכרצוהו ,אי ןירדהנסכ ןוטלשה
 הזה דובכל רחבנ זא ,ל"וחב םינש רבעל
 שרופמכ אעררהנל והוחלשו אביקע יבר
 יתדרישכ ע"ר רמא ז"מ ז"טפ תומבי

 הימחנ יתאצמ הנשה רבעל אעדרהנל
 הלבק ע"רל דיעה אוהו ,ילד תיב שיא
 דע פ"ע השאה ןיאישמש ןקזה ג"ר םשב
 ג"ר ינפל םירבדה יתצרהו יתאבשכו ,דחא
 יח היה ג"ר םגש שרופמו ,ירבדל חמש

 ןיידע



 ףסוי ןב אביקע יבר

 וירבח לכל םדוק רטפנ אוהש ףא ,ןיירע
 םינשו בר ןמז היה הזו  ,וכרעב שרופמכ
 תינש םעפ אביקע 'ר דריש םדוק הברה
 חינה אל זאש םינש רבעל אעדרהנל
 לכ ורטפנ רבכ זאש ןעי ץראב ותומכ
 ,ןמקל ראבנ רשאכו רודה ימכח ישאר
 םש ורכזנו ותוא וניצמ אל ג"ר תריטפבו
 ,.אמ ןיבוריעכ ירונ ןב י"רו עשוהי 'ר ךא
 ה"רכ םילודגה ויעסמל ךלה זאש רשפאו
 ןירוק ויה איברעל יתכלהשכ ע"ראש ,וכ
 ןירוק ויה אילגל יחכלהשכ ,ילבוי ארכדל
 ויה יקירפאל יתכלהשכ ,הדומלג הדנל
 .הטישק העמל ןירוק

 ,יחצ תומביכ םיה יכרכל לה
 םיה יכרכל יתכלהשכ ןייסאי ןב .רמא
 ומאמ ויחא תשא אשנש דחא רג יתאצמ
 לספס לע -- ל"א ךשרה ימ ינב ל"א
 ,'וכו םירבד ינש "רמאו ע"ר | בשי :הז
 הז רבד ש"ר רמאש ,גיק ק"בכ ןירפיזבו
 קזניגבו | ,'וכו ןירפיזמ אבשכ ע"ר שרד
 רמ ל"צש רתוי הארנ םש ךא) .טל ,דל ז"עב
 .(ע"ר אלו אבקוע

 לכ ביט ול שכר םיברה ויעסמ י"עו
 'גב רמאש :ח יתוכרב וניצמדבו המוש

 -- ןיכתוחשכ םיידמה תא בהוא ינא םירבד
 אלא םיצעוי ןיא םיצעוישכו -- ןיקשונשכ
 ,הדשב

 רחא םינש הברה) רזעילא 'ר רטפנשבו

 א"ר הלחשכ ,אק ןירדהנס רפוסי (נ"ר
 עשוהי 'ר ט"ר ורקבל םינקז 'ד וסנכנ
 ןיביבח רמאו ע"ר הנענ -- ע"רו ע"באר
 אביקע ירבד העמשאו ינוכמס ל"א ןירוסי
 א"ר הלחשכ רפוסי ,חס םשו ,ידימלת
 וינפל ובשיו -- ורקבל וירבחו ע"ר וסנכנ
 ל"א ,םתאב המל ל"א תומא 'ד קוחרמ
 המל וישכע דעו ל"א ,ונאב הרות דומלל
 תתימ ותומי םא ינא הימת -- םתאב אל
 השק ךלש ל"א והמ ילש ע"ר ל"א ןמצע
 ,ןהלשמ

 ורשבב הכמ (ע"ו) היה | רטפנשבו
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 הברה וישרפו לארשי בכר יבא יבא רמאו
 ,[תוצרהל ינחלוש ןיאו יל שי  תועמ
 וסנכנ א"ר תריטפ רחאלש ,גפ ןיטיגבו
 בישהל ושקבו ע"רו ע"בארו ט"רו ג"היר
 ןיבישמ ןיא ל"א עשוהי 'ר ךא ,וירבד לע
 ,ותומ רחאל יראה תא

 .ןירבחו אביקע יבר

 המרה הלעמל עיגהש המ רבלמ הנה
 א"ר ויתובר תא םיכחהש רע הבגשנהו
 ול ויה ,רבחו חאכו ערכ והובשחו י"רו
 ,רודה ינקו .ילודג .לכ םירבח רוע

 אישנ תויהל הכזש הירזע ןב רזעלא 'ר
 ,וימולע ימיב רוע ד"באל כ"חאו לארשיב
 ול רמאש ,רי הגיגחכ ע"רד וריבח היה
 ךיתורבדמ ךלכ הדגה לצא ךל המ ! אביקע
 התיהש :ופ תומביבו ,תולהאו םיעגנ לצא
 רשעמ הנממ חקול היה ע"בארש הניג
 יבל היחתפל הירדהא ע"ר לזא ןושאר
 אנאו ולימרתב אביקע (ע"באר) רמא ירבק
 ?ייח

 ,\חכ ק"ומכ דחיב םתוא וניצמ | ןכו
 המכב דועו ,גפ ןיטיג ,,אק ,חס ןירדהנס
 .תומוקמ

 ףא וידימלתל רמא אתפלח 'ר ןכו
 'וכו רמוא אביקעש אלא ןכ רמוא ינא
 םילכ | ,ב"פ ב"ב ,א"פ ש"עמ אתפסותכ
 ,ה"פ תולהא ,א"פ מ"ב

 היהש ףא עשוהי 'ר יחא ןב  היננח
 (ןינפב אלש) וארק ונממ םימיל ריעצ

 .גס תוכרבכ ףסוי ןב אביקע
 תבשכ (ןושאוה) אריתב ןב הדוהי 'ר

 ,אביקע וארקש :וצ
 ןתוקלחמ =. אבב +: ןב =/הלוהל ירי זבה

 ,: ופ אמוי ד"מ ב"פ ןיבוריע
 אביקע 1-וארק . ירונ ב . ךנהוי הש ןפו

 םימש ילע ינא ריעמ רמאש :זט ןיכרעכ
 י"ע אביקע הקל םימעפ הברהש ץראו
 ש"כו יברב ג"ר ינפל וילע לבוק יתייהש
 ד"פ ה"רכ ז"עו ורבדו ,הבהא יב ףיסוהש

 ה"מ



 ףסוי ןב-אביקע יבר 06

 יתחסו יתאבשכ רמא חל אמוי ןכו ,ה"מ
 .ע"ר .ינפל ירבד

 רמאש .,טכ .תובותככ . .בבשי 'ר .ןכו
 השעמ .,נ. םשו ,י"ב אביקע לע חווצנו ואב

 וב 40 שקבש רהאב
 'ה .הל .ירמאו בבשי 'ר ונמו וריבח וחינה
 ריזנבו ,ע"ר ונמו וריבח וחינה אלו בבשי
 המ :לכ ע"ר ל"א הס
 היהש .שרופמ .חכ ןיברע ןכו = ,תעגי
 ,וריבח

 ארקש לאעמשי 'ר בוהאה .וריבח ןכו
 3 'רו ,+:אנ ןיררהנסכ יחא ע"ד
 .; הע. אמויב תיעט אביקע ל"א

 אתלכמכ סופפ םשב רחא םכח |
 רשפאו ,סופפ ךייד ע"ר ל"אש ו"פ חלשב
 ע"ר םע רכזנש הדוהי ןב סופפ אוהש
 ופפתנ םהינשו אביקע וארקו : אס תוכרב
 ,םיריסאה תיבב

 היה רחא םירבח | ינש ול ויה | דועו
 ,מ"ר אוהו ול רבח .רימלת ומכ ע"ר
 יכ ,ג"היר אוהו ח"תכ ע"רל היה רחאו
 ןופרמ 'ר םא והל אקפסמ :דפ תובותכב
 וניצמ יכ ןעי וריבה וא ע"רד ובר היה
 ינשרת ע"ר ל"אש ר"פ ארקיו ארפס
 ובישה ט"רו ינתדמלש המ ךינפל רמול
 שרפל יל היה אלו יתעמשש אוה  ינא
 שרופה לכ העומשל םיכסמו שרוד התאו
 ,םייחה ןמ שרופכ ךממ

 לכ !אביקע ל"א :ופ ןישוריק ןכו
 ט"ר רמע הלכ 'סמבו ,'וכו ךממ שרופה
 יפולאו המכחב יבר | ל"או / וקשנו
 לע ט"ר שרד גל-תקח ירפסבו ,א"דב
 ,אביקע יבר הז חגנמ ליאה יתיאר ע"ר
 ןיבוסמ ויה םינקזו ט"רש ,מ ןישודיקבו

 -- ם"ר הנענ רולב הזתנ תיב תילעב
 ,ע"ר הנענ

 ,ח"פ ארקיו ארפס וניצמ םתוקלחמ
 ונממ ןקז ט"ר היה הארנה יפכ לבא

 הרוהיל ע"ר ל"אש :חכ תוחנמ עמשמדכ
 ןקז תא תבשהש ךינפ ובהצ הימחנ רב

 | אלו שמוחמ רתוו

 הנהו |

 | קירל | תעגיש

 : .היהו ורודב .ךורא .היהש ע"רו :,(ןופרט 'ר)
 אלדט"פ ר"מב ןופרמ .'רד .ופתכל .עיגמ
 ,ע"ר .רבזנ אל :.דכ הדנב לבא

 דע. ע"רמ  םימול . ריעצ היה  ג"היר
 -תקוח םשו ,במדחרק ירפסכ יינב וארקש
 ,ע"ר הז חגנמ ליאה יתיאר ינא ט"רא גל

 ,ג"היר .הז .םיזעה ריפצ

 רבח דימלת היהש ובתכ ,המ ז"ע 'סותבו
 ול .רמאש .די הגינח וניצמ לבא :,ע"רד
 השוע התא יתמ דע !אביקע ג"היר
 ע"רל ל"אש .זס ןיררהנסבו  ,לוח הניבש
 ,'וכו תנד התאו יתנד ינא

 ,:ול תוחנמ ,,וצ ןיבוריע ןתוקלחמ

 .הנשמהו אביקע יבר
 ,םימעפ ו"פר הנשמב רכזנ אוה

 .םימעפ םירשע םילכב ונייה
 ,םימעפ ו"ט םיעגנ

 תחא לכב .תולהא ,תותירכ  ,תורוכב
 | ,םימעפ רשע

 ,םימעפ 'ט תוידע

 ,ב"ב ,הטוס ,תומבי ,םיחספ ,ןיבוריע

 .םימעפ הנומש תחא לכב ןירדהנס
 ,םימעפ 'ז האפ

 ,תבש ,הלח ,תומורת ,תיעיבש ,םיאלכ
 .םימעפ שש א"כב הרפ ,םירדנ ,םילקש

 לכב הדנ ,תוחנמ ,תובותכ ,ש"עמ
 ,םימעפ 'ה תחא

 ,םימעפ 'ד א"כב ,הליעמ  ,ריזנ ,תוכרב
 ,תוכמ ,ק"ב ,תינעת ,אמוי ,תורשעמ

 ,ןירישכמ ,םירי ,תואוקמ ,םיחבו ,תועובש
 ,פ"ג א"כב ןיצקוע ,תורהט

 ,ז"ע  ,תוירוה ,מ"ב ,ןיטיג ,הכוס ,ה"ר
 ,םימעפ 'ב תחא לכב םוידלובט ,םיבז

 תובאו הרומת ,הציב ,םירוכב ,הלרע
 .החא םעפ א"כב

 ,יאמד ללכ רכזנ אל תותכסמה ולאבו
 ,ןיכרע  ,ןישוריק ,הגינח ,ק"ומ  ,הליגמ
 - ,םינק ,תודמ ,דימת

 אוה ןושארהו שארה ותוקלחמ לעב

 ובר
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 םימעפ ח"כ ומע קלוח רזעילא 'ר ובר
 ,הנשמב

 ,םימעפ ו"כ לאעמשי 'ר וריבח םע
 ,םימעפ א"כ ןופרט 'ר םע
 ,םימעפ א"י = ירונ ןב י"ר םע
 .םימעפ רשע ג"היר םע |

 ,םימעפ 'ה סננ ןב םע
 .םימעפ 'ד יאזע ןב םע
 לכ םע םימעפ 'ג ג"רו עשוהי 'ר םע

 ,דחא
 'ר ,ע"באר ,הדוהי ןב רזעלא 'ר/ םעו

 ןועמשו | ,בבשי "ה: ,אריתב ןב ::הדוהי
 ,דחא לכ םע א"פ ינמתה

 עשוהי 'ר םע ע"בארו ג"ר .תקולחמו
 תוכרבבו ,א"מ .ד"פ ןיבוריעב א"פ .ע"רו
 ,עשוהי 'רל ג"ר ןיב ע"ר עירבמ :ג"מ ר"פ

 .הנשמב תומסרופמה ויתוכלה
 ותלפת הרוגש םא נ"מ ד"פ תוכרב

 ואל םאו ,הרשע הנומש ללפתי ויפב
 ,ח"י ןיעמ ללפתי

 ונוזמ אוהו קלש לכא וליפא ו"פס םשו
 .תוכרב 'נ" רירחא ךרבמ

 תבייח אוהש לכ עקרק ו"מ ג"פ האפו
 ,לובזורפ וילע בותכלו ,םירוכבבו האפב
 ,'וכו םיסכנ .ומע תונקלו

 ומרתש | ןיפתושה ג"מ ג"פ תומורתו
 ,המורת םהינש תמורת הז רחא הו

 ןיממ אלא ןימלשמ ןיא ו"מ ו"פ םשו
 ,ונימ לע

 ,המירקה רחא ךלוה לכה ר"מ" ג"פ "הלחו = ]
 רבד שדקמ םדא ןיא ה"מ ז"פ םיאלכו

 ,ולש וניאש
 ןיא " "מ ים םירובש]

 .םינימה 'זמ אלא םירוכבה
 הלפקש דגבה תליתפ ג"מ ב"פ תבשו

 ,הב ןיקילדמו איה הרוהמ הבהבה אלו
 ,הרנכ האמטמ ז"ע ט"פר םשו
 ןיבירק תבש לש אל וט"פר םשו

 ,תבשב ןיבירק כה"וי לש אלו ,בה"ויב
 התושעל רשפאש הכאלמ לכ חי"פר םשו

 תא ןירמעמ

 פז

 .תבשה תא החוד הניא ש"עמ
 ,ןיואל יבייחמ רזממ ב"מ ד"פ תומביו

 ,ןיואל יבייחב ןיפפות ןישודיק  ןיא .ןבלו
 ,רשכ הניבל .רניב 'ץלח" הח"מ בי" פיששה
 .ןידב ןימחרמ ןיא ב"מ ט"פ תובותכו
 ותצקמ רתוהש ררנ ו"מ מ"פ םירדנו

 ,ולוכ .רתוה
 וילע ףידעת אמש רפי  ד"מ איפ .םשו

 אלש רבד הנקמ םדאש הזמו ,'וכו רתוי
 ,: גצ תומביב םלועל אב

 (הטוסה) הרוסאש םשכ א"מ ה"פ המוסו

 ,לעובל הדוטא"יךכ לעבל
 האנ  תרחא אצמ וליפא ןיטיג ףוסו

 ,ותשא תא שרגל לוכי הנמיה
 םדאב לבחש םת ףא ח"מ ג"פ ק"בו

 ,םלש קזנ רתומב םלשמ
 שמתשהל ול רוסאש ז"מ ב"פ מ"בו

 ,ןתוירחאב בייח וניא ךכיפל ,הדבא ימדב
 הפי 'ךיעב - רבופי\ ,םמש דיפ ידמו

 ,רכומ
 םירפסב ארוקה א"מ י"פ  ןירדהנסו

 ,ה"עלח ול ןיא םינוציחה
 איצומה ומ ח"פו ,ז"מ ה"פ תורוכבו

 ,היארה  וילע וריבחמ
 הוש שדקה ןמ הנהנה ר"פר הליעמו

 .לעמ םגפ אלש פ"עא המורפ
 ץוח רוהט םיבש לכ גי"מ גי"פ םילבו

 ,םימה בלכמ
 וליפא םד תיעיבר ב"מ ב"פ תולהאו

 ,אמממ םיתמ ינשמ
 תעשב םידגב אמטמה לכ ג"פר םידיו

 ,תוליחת תויהל םידיה תא אמטמ ועגמ

 אתיירבב תומסרופמה ויתוכלח
 ,ארמנב

 םולכ םועטיש םדאל רוסא ,הל תוכרב
 ,ךרביש םדוק

 ,אימד החנוהש ומכ הטולק .ד תבשו
 ,םה םיכלמ ינב לארשי לכ ,חבק םשו

 ,ו"מ ת"פו ק"במ 'אוהו
 ,אתיירואד ןימוחת :םע ןיבוריע

 םשו
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 ,ןילפת ןמז הליל ,וצ םשו
 אלא ץמח רועיב ןיא :ה  םיחספו

 ןנירמא אלו ,תאצי קלחל הרעפהו ,הפרש
 ,'וכו ליאוה

 ,האנהב רוסא חספב ץמח :בל םשו
 .םלשמ םימד יפלו

 ,ןייד השענ רע ןיא ,וכ ה"רו
 ,הקול םיאלכב םייקמה : ב ק"ומו
 ,ומאמ ויחא תשא אשונ רג ,חצ תומביו
 .קיזמ לש והדש בטימ :ממ ןיטיגו
 ,ארקמל םא שי :חי ןישודיקו

 רבא -- ןכשמה לע הולמה :אפ מ"בו
 ,ויתועמ ודבא ןכשמה

 ,השעמ ןניעב אל גס ןירדהנסו
 .דימ הרוסא לארשי לש ז"ע :אנ ז"עו
 םורק בתות ,בלח ןמיס :טמ ןילוחו |
 .ףלקנו

 ןיטועמה | תוכלהה ולא רבלמ הנהו
 ילבב ס"שב | ויתוכלה וניצמ  ונרבזהש
 רשא ,ירפסו ארפס ,אתלכמ | ,ימלשוריו
 ,םיפלאל ולעי

 ןתיא הפצמ לעב ןואגה בתכ רבכו
 אביקע 'רש ,ט | תומביל ויתוהנהב
 ותומב הכלהו ,םימעפ ר"סקת ס"שב רכזנ
 םישמח רכזנ אתלכמבו ,םימעפ ה"עשב
 .םימעפ

 םתס ,ופ ןירדהנפ ורמאש המ ונל ידו
 ,הומחנ . יר,אתפסות..םתפ ..,מ"ר  'ינתמ

 ש"ר ירפס םתס ,הדוהי 'ר ארפס םתס

 .ע"רר אבילא .והלוכו

 העשב הצילמ ד"ע ורמא :םכ תוחנמבו
 בשויש ה"בקהל ואצמ םורמל השמ הלעש
 וינפל רמא ,תויתואל םירהכ רשוקו
 םדא ל"א | ,ךדי לע בכעמ ימ ע"שבר
 תורוד המכ ףוסב תויהל דיתעש שי רחא
 לע שורדל דיתעש ומש ףסוי ןב אביקעו
 ,תובלח .לש .וילית .ןילית ץוקו  ץוק .לכ
 רוזח ל"א ,יל והארה ע"שבר וינפל רמא
 אלו תורוש 'ח ףוסב בשיו ךלה ,ךרוחאל
 ,וחכ ששת ,םירמוא ןה המ עדוי היה

 ףסוי ןב אביקע יבר

 וידימלת ל"א דחא רבדל | עיגהש ןויכ
 ,יניסמ השמל הכלה ל"א ,ךל ןינמ !יבר
 ע"שבר וינפל רמא -- ותעד הבשייתנ
 לע הרות ןתונ התאו הזכ םדא ךל שי
 ,ינפל הבשחמב הלע ךכ קותש ל"א ידי
 ןיבהל לכונ .תאזה האלפנה הצילמה ןמו
 ,ל"זח יניעב ע"ר לדונ תא

 לש ןבל ,גנ ןיבוריע ורמא קרצבו
 ,אביקע 'ר הז םלוא לש וחתפכ םינושאר

 ורמא א"הס א"פ ה"רו ג"פר םילקשבו
 תובא המה לאעמשי 'רו אביקע 'ר
 ןכל ביתכ הנוי ר"א ה"פר םשו ,םלועה
 ןיפתהש ע"ר הז -- םיברב ול קלחא
 ישנא ולא א"יו ,תודגאו תוכלה שרדמ
 ,תוטרפו תוללכ ןקית אוהו  ,ונקת גה"נכ
 והוארקו .זופ ןיטיגב חבתשה םנחל אלו
 ,םולב רצוא

 ע"ר המל חי"פ נ"רד תובא שרופמו
 ץוחל אצי ותפוק לטנש לעופל המוד
 הב חינמ םירועש ,הב חינמ םיטח אצמ
 ןיטמח ררבמ | ותיבל סנכנש ןויכ = ,'ובו
 ע"ר ךכ 'וכו ע"פב םירועש ,ומצע ינפב
 .תועבמ תועבמ הרותה לכ השעש

 המ ותעב רבד רמא בקע ירפסנו
 ארזע ותעשב ןפש דמע ילוליא המו בוט
 הרות התיה אל ותעשב ע"ר ותעשב
 .לארשימ תחכשמ
 מ"פ הטוס ימלשוריב ורמא קרדצבו |
 -- רזעוי ןב יפו תמשמ הנשמה לע י"ה
 דע לוכשא רמע אלו ,תולוכשא ולטב
 ,אביקע 'ר דמעש

 אלש רמאו ע"ר ןנואתהש ףא הנהו
 רבד רמא אלש ובר א"ר תדימ ידיל אב
 וב .תורובבכ .ובר .יפמ-. עמש- אלש . המ
 םימלוע תעושתל ול .התיה תאז םג לבא
 םיבגשנה ויתונויער ביבס הגוח גח אלש
 לש וחתפכ חותפה ובלו הבחרה ותעדו
 לדתשה וידימלת יפלא םע דמלשכו ,םלוא
 הירוב לע הנשמהו הרוהה םהל שרפל
 בתכבש הרותב פ"עבש הרותה רוקמו

 ןכלו
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 (הנשמהל שוריפ אוהש) תותפסותה לכ ןכלו
 (הרותב הכלהה יזמו המהש) ירפסו ארפסו

 ודמל וידימלת יכ  ,ע"רד אבילא  והלוכ

 ,םבר ע"ר תמיש
 ירבד דימעהל .דימת לדתשה אוהו

 םיגיס לכ םהמ ריסהלו םינושארה ויתובר
 םניאש םידימלת י"ע ןמזה ךשמב ולפנש
 חפקא ט"ר רמאשכ זי תבשכ ןיקהבומ

 עמשש תחפוקמ הכלה וזש ינב תא
 והיש ןקתא ינא ע"ר ל"א ,העטו עמושה
 ,: ופ  ןישודיקבו ,םימייק םימכח ירבד

 זול-ךתלעהב ירפס ,אה"ס א"פ ,,גי םיחבז
 ןמ שרופכ ךממ שרופה לכ ט"ר | ל"א
 התאו שרפל יל ןיאו יתעמש ינא ,םייחה
 ,העומשל םיכסמו שרוד

 אצמש מ"כש ולגרל רנ היה תמאהו
 תמאה דמילו אוה אב םינושארה םג ועטש
 אלש ורמא םינושארה םינקז :רס תבשכ
 .'וכו דמילו ע"ר אבש דע --- לוחכת

 דמילו ע"ר אבש דע ןושלה וניצמ ןכו
 ,יוכ םירבנ "יי וה"ר תמה

 ק"ומ ,א"פ םיחספ אתפסות ,.בס מ"ב

- 
 יאזע ןבל ריהזה םדרפל סנכנשב ןכלו

 שיש ינבא לצא ןיעיגמ םתאשכ אמוז ןבו
 רבוד םושמ םימ םימ ורמאת לא רוהמ
 אלש המהו | ,יניע דגנ ןוכי אל .םירקש
 םולשב אצי ע"ר לבא | ,ועגפנ ורהזנ
 ותוא םגש ורמא :וט םשו  ,:די הגיגחכ
 וחינה ה"בקה ל"א ופחורל שה"אלמ ושקב
 הוו  ,ידובבב שמתשהל יוארש הז ןקול
 ,וילגרל רנ היה תמאהש ןעי ךא

 רפסו ע"רד תויתוא רפס סחייתנ וילאו
 ,הריצי

 הלודגו דובכו רשועב 'המ ךרבתנשכו
 ימי דימת ריכזמ היה ךא ובל הבנ אל
 תובאכ ה"ע היהש םימיהו ודורמו וינע

 בשוי היהש ע"רב השעמ א"כפ | נ"רד
 * ותודליב השעש המ רכזנו וידימלתל הנושו
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 יבשוימ יקלח תמשש -- ינא הדומ רמא
 ;המה"'ב

 הימופ קספ אל רומלל ליחתהש םוימו
 לש וימימ ורמאש ,טק םיחספכ אסרנמ
 פ"עמ ץוח דומעל תע עיגה רמא אל ע"ר
 ,פכ"הוי ברעו

 ' רקיה ונבש רפוסי ח"פ תוחמשבו

 לטיב אל ב"פעאו תומל הטונ היה ןועמש
 ,המ אוהש ל"או ואבש דע ת"ת ע"ר
 לודג דומלת :מ ןישודיק רמאש הזו
 ,השעמ ידיל איבמש

 תויהל ומצע לע לבקש אוה השע ןכו
 ,ו"ה ח"פ האפ ימלשוריכ | םיינע יאבנ
 רמא (םיינע) סנרפ היתינממ ןועב ע"ר
 תקדצה ותיערש עדי יכ) יתיב ונ ךלמנ

 ל"אש ועמש הירתב וכלה (הזב ול רוזעת
 והוללקי וליפאש מ"ע תופנרפה לבקיש
 .והוזביו

 םיינע יאבג תמאב היה יכ היה ןכו
 ול ןהנ ג"רש ט"מ ה"פ ש"עמ שרופמכ
 ע"רש ורמא ,זכ ןישודיק ןכו ,ינע רשעמה
 ,אוה םיינע די

 ןורחחאה הצק דע קחרתה הואגה ןמ
 לע האגתמה לכ אי"פ נ"רד תובא רמאו
 55" ךרדב :תכלשומ " הלכנלה המוהיישמ ד
 קחרתמו ומטוח לע ודי חינמ בשו רבוע
 ,הנממ

 לע ריבעהל | ,וידמלמ לכמ  ליבשהו
 רשאכ לודגה אינוחנ 'רמ דמל | ויתודמ
 המב ע"ר ולאשש ,חכ הליגמ רפוסי
 היל .יחמ אקו יזוונ ותא םימי תכראה
 ! יבר ל"א אלקידד אשירא ביתי | קילס
 ל"א ,דחא רמאנ המל שבכ רמאנ םא
 ול רמא -- ,והוקבש אוה ןנברמ אברוצ
 לע יתדמע אלו תונתמ יתלבק אל ימימ
 :הב תינעת רפוסיש הזו | ,'וכו יתודמ
 רמאו הביתה ינפל דריש א"רב השעמ
 המאו ע"ר דרי  ,הנענ אלו .תוכרב ד"כ
 התציו -- .םימשג ודרוו --- ונכלמ ונובא
 הזמ לודג הזש ינפמ אל הרמאו ק"ב

 ךא
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 ,ויתודמ לע ריבעמ | הזש ינפמ ךא
 רמא ול עריאש רבדו רבד לכ לעו

 םג שיא םוחנ וברמ דמל הזו) הבוטל וז םג

 אב א"פש :ם תוכרב רפוסי רשאכ (וז
 לכ רמא יאנסכא אצמ אלו ריעל ע"ר
 ןלו ךלה ,רבע בטל אנמחר רבעד המ
 אבו רנו לוגנרתו רומח ומע היהו הרשב
 תא לכא לותחהו ,רנה תא הבכו חורה
 רמא ורומחל לכאו ירא אבו לוגנרתה
 םידדוש ואב ףוסל ,בטל אנמחר דיבער לכ
 קלוד רנה התיה םאו ריעה לכ תא וזבזבו
 רעונ היהש ורומח וא יח לוננרתה וא
 ז"יעו ותוא םג ואצמ םידדושה ויה זא
 ,ןהמ לצינ

 תובאב םירקיה וירמאמו
 .רשועל גייס תורשעמ

 וינב ויהיו השעי המ רמא הלכ 'סמבו
 יצפחו םימש יצפח השעי ומייקתיו םירישע
 ויתועמ רזפי םימש יצפח ןה ולאו ,ותשא
 .םיינעל

 הרותב קפוע וניאש ימ לכ םש רמאו
 ,וינבל תוינע םרוג

 השעמ | רפוסי ג"פס נ"רד | תובאבו

 בשי א"פ הקרצב ליגר היהש רחא דיסחב
 ע"ר והאר םיב ותניפס עבטו הניפסב

 ,אשנהל ותשא לע דיעהל ר"ב ינפל אבו
 דיסזוה ותוא אב דומעל תע עיגה אלש רע
 תעבטש אוה התא ל"א | ,וינפל רמעו
 הקרצ ל"א : ךולעה :ימו :,ןה ל"א :םיב
 ע"ר חתפ העש התואב -- יתישעש
 ,ת"רב רחבש לארשי יהלא ךורב רמאו
 רמאנש ,םלועל ןימייק ןהש םימכח ירבדבו
 ליצת הקרצו  ביתכו | ,'וכו ךמחל חלש
 ,תוממ

 ימלשוריכ הקדצה לע השעמ היהו
 ,תובדנ ץבקל ע"ר ךלהש רפ"ס םיחספ

 רישע היה ט"רש רפוסי  הלכ 'סמבו
 ואצמ | יוארכ הקדצ ןתונ היה אלו לודג
 ריע ךרובע חקאש ךנוצר יבר ל"א ע"ר
 ט"ר ול ןתנו = ,ןה ל"א םיהש וא תחא

 גו"מ ג"פ

 ןקלחו ע"ר ןלטנו  ,בהז ירנד םיפלא 'ד
 ןכיה ל"א מ"ר ואצמ םימיל | ,םיינעל
 רפס ול איבה ---- ירובע תחקלש תוריעה
 רזיפ קוספל עיגהש רע וב ארקו םילהת
 יתינקש ריעה וז ל"א | ,םינויבאל | ןתנ
 המכחב יבר ל"או וקשנו ט"ר דמע ,ךרובע
 ןקלחל בר ףסכ דוע ףיסוהו א"דב יפולאו
 ,םיינעל

 רחא הלחש השעמ ,מ םירדנב רפוסיו
 ץבירו דביכו ורקבל ע"ר סנכנו וידימלתמ
 שרדו ע"ר אצי ,ינתייחה יבר ל"א ,וינפל
 ךפוש ולאכ םילוח רקכמ וניאש ימ לכ
 ,םימד

 ב"פ יתבר הלכב רפוסיש השעמהו
 אנומ ירדד ארבג אוההל ע"ר אצמ א"פש
 חווצ הוהו | ייוגפל אצמ אלו היפתכא
 יתרבעש ל"א ךיתדיבע יאמ ל"א ,חנאתמו
 חינה םא ולאשו ,הלוכ הרותה לב לע
 ךלהו ,תרבועמ השא תיקבש ל"א ,ןב
 ותוא למו הדליד דע רטנו וריעל ע"ר
 שיאה היל יזחתיא כ"חאו ,הרוה ורמלו
 .,.יתעד תא תחנהש ךתער חונת ל"או אוהה

 .םיהלא םלצב ארכנה לכל היתוביבח
 וירמאממ ,טרפב לארשי ומעלו ללכב
 ביבח די"מ ג"פ תובא רמאש םירקיה
 וארקנש לארשי ןיביבח ,םלצב ארבנש םדא
 ,הדמח ילכ םהל ןתינש -- םוקמל םינב

 הרותה ןמ רופא ם"וכע לזנש קפפו
 ,גיק ק"בכ

 םכירשא הנשמב אמוי ףוס רקיה ורמאמו
 רהמטמ ימו ןירהטמ םתא ימ ינפל לארשי
 ,םימשבש םכיבא םכתא

 .ךערל תבהאו רמא םישודק 'פ ,כ"ותבו
 ,הרותב לודג ללכ הז ךומכ

 .תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד  היהו
 השעמה נ"ביר ול רפיסשכ ,חל אמויכ
 םינוממ ויהש םוניטבא תיב תחפשממ ןקזב
 רופא התעמ ע"ר ל"א ,תרוטקה לע
 .ה"פ םילקשבו ,ולא לש ןתונגב רפסל
 ,תועמר ויניע וגלוש א"ה

 ותפקשה
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 הריחבהו 'ה תעידי לע הלודגה ותפקשה
 תושרהו יופצ לכה די"מ ג"פ תובא רמא
 בור יפל לכהו ןודינ םלועה בוטבו הנותנ
 ,השעמה

 ו"בפר נ"רד תובא םירקיה וירמאמו
 גייס | ,(קוחשל אלש) קוחש  דובכל גייס
 ,תושירפ םירדנל | גייס ,הקיתש המכחל
 תארי הונעל גייס ,השודק הרהטל גייס
 ןיבל אבת לא רמוא היה אוה ,אמה
 םע ןהכ םע םחל לכאת לא -- םיצלה
 לא -- םירדנב ץורפת לא -- ץראה
 אמש הדועפה ןמ לוכאל ךמצע ליגרת
 הפוקה ןמ וא) םינקה ןמ לוכאל .ךפוס אהי
 ךתבש השע ,ביק םיחספ רמאש הזו ,הקדצ לש.

 אמש קפס ידיל אבת לאו ,('וכו לוח
 אלו דיסח ה"ע ןיא -- יאדו ידיל אבה
 ,דמלמ ןרפקה אלו דמל ןשייבה

 ,זי הטיס רמא החפשמה תרהמ ןינעב
 וכו אל ,ןהיניב הניכש וכז השאו שיא
 ,ןתלכוא שא

 רחא ןוטלשש זט"פ נ"רד תובאב רפוסיו
 תולפנתמ ויהו תוטשוקמ תונוז 'ב ול רגיש
 אלו םהיניב בשי אוהו הלילה לכ וילע
 השע המל ןוטלשה ולאששכו ןהילא הנפ
 רשבמ ילא אב ןחירש ול בישה תאזכ
 ,םיצרשו תולבנ

 הניאש השא אשונה לכ ו"כפ םש רמאו
 -- ןואל 'ה  םושמ רבוע ול | תנגוהמ
 אנושש ךותמש ךמע ךיחא יחו םושמו
 .תומתש אוה הצור התוא

 המ םיתימאו םיקומע דואמ המ ןכלו
 תרחא אצמ וליפאש ןיטינ ףוס רמאש
 םדא יכ ,ותשא תא ישרגי הנמיה האנ
 רתויה איה ותשאש ותעדב בושחל ךירצ
 תחנ ייח המע תויחלו םישנה לכמ האנ
 האנ תרחא אצמ רבכ םא לבא ,םולשבו
 השא לע דימת ותעד כ"א הנמיה
 ךער לע שורחת לב לע רבועו תרחא
 ררמל אלו השרגל בוט רתוי ןכל ,הער
 ,הייח
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 'ר ודימלת וילע רפסי הדובע ינינעב
 םע ללפתמ היהשכ ,אל תוכרבב הדוהי
 חרוט ינפמ הלועו רצקמ היה רובצה
 ומצע ןיבל וניב ללפתמ היהשכו ,רובצה
 וחינמ םדא
 ,תרחא

 וילע ביבח היה .לארשימ תחא שפנו
 אפ"ם ןישודיק .ימלשוריב קספו ופוגכ
 ול שי תחא הוצמ ךא ודיב שי וליפאש
 ,ב"העלח

 תא חלוש היהש ד"פ אמוי אתפסותבו
 לכבו ,םהידלי תא ליבאהל פ"כהויב םעה
 תוקוניתל םיזוגא קלחמ היה חספ ברע
 ,ונשי אלש ידכ

 דמחנו הלעמל בוהא תמאב היהו
 השעמ :הכ ז"ע רפוסיש דע הטמל
 ועגפ ביזכל ןיבלוה ויהש ע"רד ידימלתב
 םתא ימ ידימלת ל"א -- םיטסיל ןהב
 ע"ר ירשא ל"א ,ע"ר ידימלת ל"א
 ,םלועמ ער םדא ןהב עגפ אלש וידימלתו

 רודש :ק ןירדהנס ע"ר .רמאשב ןכלו
 קלח םהל ןיא  םיטבשה תרשעו רבדמה
 ,היתודיפחל ע"ר היקבש וילע ורמא ב"העל

 רמא ותראפתו ותלודג לכ ירחאו
 רמול חכ יב ןיא ינא חירל 'פ  ר"שהש
 יתובר אלא (איר) - יתובר ורמאש ומכ
 אלא (יתובומ) יתרסח אל ינאו הורסח
 .רנל רנמ קילדמכו -- .גורתא חירמכ

 .םילודגה וידימלתו הלודגה ותבישי
 חקלש דבלמש ליעל ונרמא רשאכ

 הבישי ול היה הנבי ירדהנסב לודג קלח
 םיפלאל וידימלתו קרב ינב ריעב יתבר
 אצויה הגה לכל םיכחמו ותוא םירמוע
 ול ויהש : בס תובותכ ורמאש ומכו ויפמ
 ,םרפיטנא דע תבגמ םידימלת ףלא 'בי
 לבא ,סרפיטנא דעו וכעמ גדא"םפ ר"בבו
 םכירדהל ברה ולמע ירחא ובל ןובאדל
 ודיב התלע אל םולשהו תמאה ךררב
 הרצ םניע התיהו "לו דובכ עחנ אלו

 תויוזב ואצומו וז תויוזב

 חפפמ דחא קרפב םלוכ ותמו ולאב ולא |
, 

 דעו
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 ,תולכו תואור םבר | יניעו תרצע דעו
 םרכזו םמש ונל .וראשנש וידימלתמ

 תבש אתפסות ומשמ רמוא אחא 'ר וניצמ

 ,ח"'ה ו"פ םילכ זמ"פס
 לע סורפל ודמלש אמסח רזעלא 'ר

 ,רדגב"פ .ר"קיוב .עמש

 ירבד לע בישה אליפ ןב רזעלא 'ר
 ,הנשמב ז"פס תורהט ע"ר

 ילואו ,ט"פ תוחמש ומשמ ןימינב יבר
 רכזנה ודימלת ירצמ רג ןימינב | אוה
 םש ילבבבו ,ב"ה ח"פ תומבי ימלשוריב

 .ןימינמ םשב ארקנ :ו
 כ"חא היהו ,,בס .בכ תוכרבכ יאזע ןב

 ןנואתהו ,:חנק ב"בכ ולש רבח דימלתכ
 תשמיש אלש יאזע ןב ךלע לבח רמאו
 .: דע םירדנכ ע"ר תא

 ,:םיק ב"ב עמשמרכ אקדח 'ר
 ןיטיגכ .ודימלת ונוא שיא אנינח 'ר

 ,ז"מ .ו"פ
 תינעתכ ודימלת םוטיפ ןב ןנח 'ר

 ,ויפפ
 ,:די הגינחכ ודימלת יאניכח ןב היננח

 ,חדא"כפ ר"קיו

 ,הפ אמוי עמשמרכ דרסה יול
 ב"כ ושמש ינופמעה | הימחנ

 ,ה"ה ט"פ תוכרב
 תורשעמ ומשמ רזעלא ןב ןועמש 'ר

 ,ב"פס
 ו"פ מ"ב ומשב הדוהי ןב ןועמש 'ר

 | ב"ה
 ,טיק ב"בב ודימלת ינומקשה ןועמש
 ינפל הרותה םגריה רגה םליקע ןכו

 ,א"הס א"פ ןישודיקכ ע"ר

 םשובה הדוהי 'ר לש ונב איעשוא 'רו
 .:הנ ןילוחכ ט"ר םושמ ע"ר ינפל ריעה

 םירקיה וירמאמו ויתוכלה וניצמ דועו
 ןנחוי 'ר וניצמדכ םיארומאה ימכח יפב
 ,אבחב"פ ר"ד ומשב

 ,וע ןירדהנפ ומשב אנהכ בר
 ,ט הכופכ ומשב תשש בר

 הנש
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 וראשנש המ ךא התיה ותמחנ לכו
 לבא וידימלת לכמ הברהמ טעמ ול
 העבש המהו | ,םלוכ דגנכ | ויה | ןילוקש
 ותמשב .בס תומביכ םילודגה וידימלת
 אבש דע םמש םלועה היהו וידימלת לכ
 םהל האנשו םורדבש וניתובר לצא ע"ר
 צא רו שיח .ףופש י'ר -;הדוה+ 'ה ,ט"ר

 'ר מ"ר בישח אק ג-א"ספ ר"בבו ,עומש
 ,עומשמ ןב אורו - ,ש"ה :יסוי "רך  ,הדוהי

 היאו ,בקעי ןב א"רו רלדנסה ןנחוי 'רו
 יסוי 'ר מ"ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר ירמאד
 ןנחוי 'רו יאניכח ןב אנינח 'רו י"בשרו
 אל םינושארה ינב םהל רמא ,רלדנסה
 ולאל ולא הרצ םהיניע התיהש אלא ותמ
 .םהישעמב ושעת אלש םכתעד ונת

 ונב א"ר םג בישח אק ודאי"פ ר"הקבו
 ,ילילגה :יסוי 'ר לש

 םהש תומוקמ המכב אבוהש ףא הנהו
 הנוכה ןיא לבא ,םינורחאה וידימלת ויה
 ליחתה זא וידימלת לכ ותמש ירחאש
 םוקמב םורדל ול ךלהש אוהו ןהמע דומלל
 וניצמש א"אש רבד הזש ,םש םירד ויהש
 ינפל םיבר םימי ושמשש םלוכ טעמכ
 אסרגהש מ"ר ךרעב יתראב רבכ ךא ,ע"ר
 ג"שרד תרנאב אבומדכ אוה תיתימאה

 ואבש רע םמש םלועה היהו א"פ א"ח
 אלו םהל הואנשו םורדבש וניתובר לצא
 לע יאק ךא ,םלצא אב אביקע 'רש יאק
 ימכח לכמ | ורייתשנ םהש וירבחו מ"ר
 ,העש התואב הרות ודימעה םהו לארשי

 איננח 'רש ח-אכ"פ ר"קיו וניצמדכו
 הרות דומלל וכלה - י"בשרו יאניכח ןב
 ,הנש גי םש והשו ע"ר לצא קרב ינבב
 יאניכח ןב אנינח ינאצמ ש"רא ,בנ הדנבו
 -- ע"ר לצא עיגמ התאשכ ל"או ןודצב
 רמעמב דיעה תוקלש ןב אלהו ול רומא
 תוקלש ןב ע"ר ל"א --  הנביב םכלוכ
 ,'וכו ריכמ יניא

 הנבי ימכח ילגרל בשיש וניצמ י"בשרו
 לאושה היה אוהש םודק ןמוב רוע

 םא



 ףסוי ןב אביקע יבר

 ,,חכ תוכרבכ תושר תיברע תלפת םא
 ךמס ע"רש ב"ה א"פ ןירדהנס ימלשוריבו
 ,הלחת ריאמ 'ר בשי רמאו מ"רו ותוא
 ינאש ךייד ע"ר ל"א ש"ר ינפ ומכרכתנ
 ,ךחוכ ןיריכמ ךארובו

 שמישש ,גי ןיבוריע שרופמ מ"ר ןכו
 ןיידע לוכי היה אלו  ותודליב ע"ר תא
 'ר ינפל אב ןכלו ותרות ירקיע ןיבהל
 אב כ"חאו ארמג ונממ דומלל לאעמשי
 .ע"ר ינפל

 אל ךא וכמס ע"רש :גי ןירדהנסבו
 .ב"ה א"פ םש ימלשוריבו ,ונממ ולבק

 וידימלתבש ןושארה תמאב היה אוהו
 הנששכ רצקהו רוהטה ונושל ונממ שריו
 'ינתמ םתס ורמאש הזו השוריפו הנשמה
 .ע"רד אבילא -- מ"ר

 ךשמב ךא רצק ןמזב השענ אל הז לכו
 ,הברה םינש

 תומביכ ודימלת היה 'ב י"באה ןכו
 ,ג"אס"פ לבב כו

 וניצמדכ בר ןמז ושמש הדוהי 'ר ןכו

 ינפל ןיבשוי ונייה א"פ י"רא ,אמ ןיבוריע
 ואיבהו היה תבשב תויהל לחש ב"תו ע"ר
 חלמ אלב האמגו תלגלוגמ הציב ול
 ןכוסמ הנש התוא ע"רש ונידיב הלבק 'סותה 'יפו)

 וגהנמ היה ךכ י"רא ,אל תוכרבו | ,(היה

 .ע"ר לש
 תטישב .חי םיחספ ורמא יפוי 'ר ןכו

 גי"מ ד"פ תומורתבו :,הרמא> ובר ע"ב

 אתפסותבו ,ע"ר ינפל אב השעמ י"רא
 ינפל יתצפק הכלה הזב י"רא ר"פס הרפ
 עץ

 תוכרב ורמא רלדנפה ןנחוי 'ר ןכו
 ,אביקע 'רד ודימלת היהש שוריפב .בכ
 יתשמש מ"רל רמא א"ה ג"פ הניגחבו
 ,תובישי תשמיש אלש המ תודמוע ע"ר תא
 תא לאושה אוה היה ה"מ בי"פ תומביבו
 הצילח ןידב ןירוסאה תיבב היהשכ ע"ר
 .ןמקל איבנ רשאבו

 םוקמ םושב אצמנ אל עומש ןב א"רו

1939 

 .ג"א"ספ ר"בו :בס תומביב ץוח
 ר"הקב ג"היר לש ונב רזעילא 'ר ןכו

 ,וחאי"פ

 םתס ,ופ ןירדהנס ורמאש הימחנ 'רו

 ר"בבו ע"רד אבילא הימחנ 'ר אתפסות
 .םש ר"הקו

 ויהש רוריבב . ןיאור ונא הז  לכמו
 םיכירצ ןכלו ,םהימי לכ טעמכ וידימלת
 םהש ןעי םינורחא ןארקש המ רמול ונא
 ,רורב הזו וידימלת לכמ ורייתשנ

 רחא הנש ב"נ תנשמ ךרעל הנהו
 ימור ירשמ תובר תורצ ולבסש ןברוחה
 םשארבו םהילע האנק חור הרבעש דע
 אביזוכ רב ןועמש םשב רחא שיא דמע
 הלבקה רפסב אבומדכ םימורהב דרמו
 רתיב ריעהו תובר םירע שבכש ד"בארהל
 ןירדהנס ויה םשו ולש הכולמה ריע התיה
 רהיב לש ר"בבש :זי ןירדהנס ורמאש דע
 ,ןושל 'ע ועדיש םילודג םימכח השלש ויה
 דוד יעדומה רזעלא 'ר עדונה אנתה םגו
 ,ה"ה ד"פ תינעתכ םש היה אביזוכ רב
 ,וירחא ע"ר העטש המ אלפל אל כ"א
 הבזוכ רב ימח הוה דכ ע"ר םש ורמאו
 רשפאו ,אחישמ אכלמ אוה ןיד רמא
 םיטפשמ רפס ףוסב ם"במרה איצוה הזמש
 ,אביוהכ .ןב לש" וילכ  אשונ "היה" ע"רש
 לכ לש ןבר זא היה ע"רש ןעי הנוכהו
 האממ רתוי ךרעל גלפומ ןקזו הלוגה ינב
 חישמה אוהש וילע םיכסה אוהו הנש
 ודחאתהו וב םעה לכ  ונימאה ם"לב
 ,םיאמורה דגנ דחיב םהיתוחכ

 וידימלתמ םנש רמול דואמ בורקו
 םכסהב אביזוכ רב םע ורבחתה םיברה
 אתרות ןב ןנחוי 'ר ךא שודקה םנר
 ולעי !אביקע ל"או תמאה לע ודימעה
 ,אבי אל רוד ןב ןיידעו ךייחלב םיבשע

 לארשי ץרא תא בזע הארנה יפכ זאו
 םינש רבעל אעררהנל תינש ול ךלהו
 ןדבאו הכפהמ האיבה  רתיב :ןברוח יכ
 ברחשכ יכ ,תיבה ןברוחמ רתוי הברה םעה

 שדקמה
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 הנביב  ףסאתהל .ףכית .ושרוה שדקמה
 םיאמורה וטיבה אלו םהילע אישנ תונמלו
 םתויהבו םתדו לארשי ימכח לע .הער ןיעב
 תורצהו תואלתה לכ וחכש שרדמה היבב
 ,ולארשיה םלועה לכל הרוא האצי םשמו
 סונירדא האר רתיב תמחלמ ןמזב לבא
 חנומ .הוה - ןטקה םעה חכ יכ רפיק
 -עשילאש רמול דואמ בורקו  ,םתרותב
 תא אנושהל הלג ותדו לארשי רכוע רחא
 אביזוכ .רב לע ורבגתהשב .ןכלו ,הז לכ
 ,םייד ורמא אל .לארשיב בר גרה ושעו
 תא תוחמל היה םצפחו םעשי לכ ךאו
 | אלש ורוג ןכלו ,ץראה ברקמ תודהיה ימש
 םג ףאו ,הרותב תמה תולהק  ליהקהל
 םיניע עבשב וטיבהו ,םשה תא דחיל אל
 םינש רבעל טרפבו | רעלה לעצ לב = לע
 ידעומ לכ היולת הזבש םישרח עובקלו
 התיה הז רבד ,תורחל רכז םהש לארשי
 אצמי רשאו לארשי להקב אבל רוסא
 ,תימהל ותד תחא התיה םהירבד לע רבוע
 םע  בביעונ לבבל על גל" ךלה ןבלו
 .גס תוכרב םיחולשה ורמאש הזו םינשה
 ןב ע"רל הנה עשוהי 'ר יחא ןב היננחל
 רזח לבא ,י"אב ותומב חינה אלש פסוי
 םירקיה וידימלתל ותרות רסמו י"אל ב"חא
 ,לארשימ הרותה החכתשת אלש ידכ

 רשח ןיעב וילע וטיבה ס"לבש יכ םאו
 אל לבא הכולמה דגנ ודי םש אוה םגש
 אל םלועמ יכ אטח רשא ןוע וב ואצמ
 הרותב הגה ךאו איפהרפב קלח םוש חקל
 ,הלילו םמווי

 תוכרב אתפסות ורמא ןמזה ותוא לעו
 נפל ןיבשוי יםייח יא"פ מ"ראה| "ה 8

 אלו עמש תוא ןירוק ונייהו רמה"בב ע"ר
 דחא רודסק ינפמ ונינזאל ןיעימשמ ונייה
 תעש ןיא ל"א ,חתפה לע דמוע היהש
 ,היאר הנכסה

 התנה ו רב

 תוחנא ..ול ;.ויה .(םיבכוהאה , גיוח-, גמיב

 ,תוחמשו

 ףסוי ןב אביקע יבר

 התמ ..הארנה . יפכ הנושארה ותשא
 הריאשהו ..ה"עו העור ותויה ודועב וילע
 רחיב דומלל וליחתה םהינש רשא ןב ול
 :ותשאז - ,ו"פ .ג"רה..תובאכ ב"אה | תא
 עובש אבלכ תב לחר הרמחנה הינשה

 לכב הגעתה איה ותיב תרקע התיה איה
 היתורעש תא הרכמ איה ,אוה הנעתה רשא
 ידכ הבוהא תא הכמת ףסכהבו תופיה
 הנמלא התיה איה ,הרותב קוסעל לוביש
 בשי ע"רש ןמזה ךשמ לכ םינש ר"ב היח
 הקשנו וילגרל הלפנ אבשבו  ,ויתובר ילגרל
 הלש םכלשו ילש וידימלתל רמא אוהו ול
 חיטבהש המ ורבד םייק כ"חא ךא ,אוה
 השעיש ןבתה תיבב םינשי םתויהב הל
 אישנה תשאש דע הבהדד םילשורי הל

 ,הב אנקתנ ג"ר

 הנמאנו הרוהמ הבהא הבהא ע"רו
 ליזיא רמא םיינע סנרפל הנמתיש וצרשכו
 הנמאנ עדי יכ  ,יתיב ישנאב ךלמיאו
 ן .התלבי לבב ול רוזעת איהש

 רשא ןועמש םשב דמחנ ןב ול הדילוהו
 תוכרב ימלשוריכ הפוחל וליבוהל הבז
 ןועמשל התשמ השעש ע"רב השעמ ו"פס
 תתופ היהש תיבחו תיבח לכ לעו ונב
 ייחל אבמ ארמח רמואו הילע ךרבמ היה
 ,וםו צבר

 רכזנ אל םש ךא :זס תבש אבומ ןכו
 ,ונב םש

 תוחמשכ וינפ לע תמ ובל ןובארל ךא
 ב"הע ןב אוהש וילע דיעה ע"רו ח"פ
 רפוסי :אכ ק"ומבו ,םיברה תא הכווש
 םודיפפה לארשי לבו ע"ר לש וינב ותמש
 םחינ ול ושעש דובכה בורמו לודג דפסה
0 

 ןבל הסראתנש הרקי תב ול הדלי ןכ
 םשו ,הרותה לול ךליש תנמ 3 0
 אבלכד ותב (לחו) תב התיהש שרופמ
 .עובש

 הדמחנו הרקי תב ול וניצמ | רועו
 ורמא םיארלכהש :ונק תבש רפוסי רשאכ

 הל



 פלש ןב כיל( יב"

 ,תומתו שחנ הנכשני התפוח םויבש הל
 עריא התפוח םויבו ,הז לע תגאוד התיהו

 ,לתוכב הצענו היתורעש טחמ תא הלטנ
 איהו שחנה ןיעב טחמהב הרקר םנ פ"עו
 לתוכה ןמ טחמה הלטנשכו  ,העדי אל
 ,םחמה ירחא הרסנ תמ שחנש התאר
 הרפיסו הדבע הוצמ הזיא ע"ר הלאששכו
 לאשו דחא ינע אב התפוח םויבש ול
 תיבה ינב לכש ןעיו ,לוכאל המ ול ונתיש
 איה ךא ,הנענ אל רואמ םידורט ויה
 ינעהל הנתנו הקלח הלטנו הזב השיגרה
 שרדו קפנו תרבעק הוצמ היבא ל"א הזה
 ,תוממ ליצת הקרצו
 םשב רודה לודג היהש ונתח אוה ילואו
 ,: ומק תבשב יאסופכ ןב עשוהי 'ר

 השעמ גהטנ"פ םילהת 'דמב וניצמ ןכו
 ע"ר ל"א -- השא אשנש ע"ר לש ונבב
 ,אצומ וא אצמ

 'ף .םשב:/רודה 'לודג ןבולהימ ד
 ,ביק םיחספכ עשוהי

 תומוקמ המכב 'פותה וכיראה | רבכו
 םאו ,אל םא החרק ןב י"ר אוה םא
 אוהש רמול ונא ןיכירצ כ"עב ןכ רמאנ
 ראובמכ הנושארה ותשאמ ול היהש ןבה
 ,וכרעב תוכיראב

 ,הארונה ותתימו .םינורחאה ףייח מו

 תבש אתפסותב ומצעב קספש ע"ר
 חוקפ ינפב רמועש רבד ךל ןיאש ז"מפס
 המב ,םימד תביפשו ע"ג ז"עמ ץוח שפנ
 לבא הריזגה תעשב אלש םירומא םירבד
 תולקבש הלק הוצמ וליפא הריזגה תעשב
 הז םייקי אל ךיאו ,הילע ושפנ ןתונ םדא
 ,ושפנ לבב

 הרות ץיברהו יראכ רבגתה | אוה
 אלש ורזגש :אס תוכרב שרופמּכ םיברב
 הדוהי ןב סופפ אב ,הרותב לארשי וקסעי
 םיברב תולהק לוהקמ היהש ע"רל ואצמו
 התא יא !אביקע ל"א הרותב ןיקסועו
 ךל לושמא ל"א + תוכלמה ינפמ ארייתמ
 הארו רהנה ג"ע ךלהמ היהש לעושל לשמ
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 ל"א םיקמל םיקממ םיצבקתמ ויהש םיגד
 ינפמ ול ורמא םיחרוב םתא המ ינפמ
 השביל ולעתש םכנוצר ל"א -- תותשר
 אוה התא ול ורמא -- םתאו ינא רודנו
 שפמ -- תויתבש חקפ ךילע ןירמואש
 ,ןיאריתמ ונא ונתויח םוקמב המו התא
 וישכע ונחנא ףא ,כו"כאע ונתתימ םוקמב
 הב בותכש הרותב ןיקסועו ןיבשוי ונאש
 ןילמבמו ןיכלוה ונא םא -- ךייח אוה יכ
 .כו"כאע הנממ

 והוספתש דע ןיטעומ םימי ויה אלו
 וספתו םירופאה תיבב והושבחו ע"רל
 ול רמא ולצא והושבחו הרוהי ןב סופפל
 ,הרות ירבד לע תספתנש ע"ר ךירשא

 םינוש םע ברעתה אלש ןאכ שרופמו
 ךאו ,הכולמה דגנ םידרומל די ןתנ אלו
 ,םיברב הרות ץיברחו רבעש תוטשפב
 רתיב ןברוחב גרהנש םירמואה יפב דקשו
 תמאב היה ול יכ ,הביזוכ ןבל רזעש ןעי
 ןמז ןירוסאה תיבב והובכע אל יזא ןכ
 וגרה רשאכ י"מות ותוא ןיתיממ ויהו בר
 םוש ילב לארשימ תובברו םיפלא המכ
 .ךלמה ידרומכ ךא טפשמו ןיד

 ירמגל א"ד היה ע"ר תסיפת לבא
 ודגנכ ארונ ביוא םיקה הנטק הבס י"עו
 דע םינש המכ ךשמ ול ברא רשאו
 ,ותשרב דבלנ ףוסבלש

 היהש ימור ירשמ רחא רש  ,אוהו
 עשרה םסופורסונרומ עודיה םשב ןירסיקב
 .תולעמה םרג ,לע בשרי ע"ה  היהשבו

 יניינעב דימת ומע חכותה דובכו רשועב
 ע"ר תא לאשש ,י ב"ב וניצמרכ הנומאה
 וניא המ ינפמ םיינע בהוא םכיהלא םא
 ןיגרוה ויהש םיאמווה תד תא עודיבו) ןסנרפמ
 ןיט תאלח ןתוא וארקו הלמח ילב םיינעה תא

 סנרפ היה ע"רש ךיא הארשכו | (םדאה
 .אלפתה םרובע וחכ לכב לדתשמו םיינע
 ..המכוחמ הבושת ובישה ע"רו ,ז"ע דואמ

 וי המ ולאשש :הס ןירדהנסב [כו
 -- ןירבוגב רבג המו ל"א םימוימ (תבשה)

 כ"חאו
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 וניאש חיכוי ךיבא לש רבק ל"א כ"חאו
 ותשייב ותיזיב ל"א ,תבשב ןשע הלעמ
 ,ותללקו

 זדעירזת אמוחנתבו
 ,וחצנו הלימה

 תוכיראב רפוסי ן"רב םשו :נ םירדנבו
 ינפב יארקב וחפקמ היה ע"רש ךיא
 ותיבל אב א"פ ,םירברב ורטנקמו רסיק
 ךינפ המ ינפמ ותשא ול הרמא פעזו רס
 יל ןת ול הרמא ,ע"ר ינפמ ל"א 1 םיפעוז
 איהו ,הריבע רבדב ולישכא ינאו תושר
 ע"רל התאבו דואמ ראות תפי התיה
 הלאשו הכבו קחשו קרי התוא הארשכו
 ,ךל רמוא םיתש הל רמא ,הז לע ותוא
 החורפ הפמטמ תאבש לע יתקריש המ
 (.אפ ןישודיקכ הריבע ירבועב ץצולתמ היה אוהו)

 ,אעראב ילבד ארפוש יאה לע יתיכבש המו
 האר יכ ,הל דיגה אל קחשש המ לבא
 ,ול אשנהו רייגתתש קה"ורב

 הרייגתנו הלעבמ הכלהש היה ןכו
 בר ןוה ול הסינכהו אביקע 'רל .תאשנו
 תומ רחאל היה הזש י"שרק םחוימה 'יפב םשו)
 אל תמאב יכ הז אתיל ן'רב לכא םופורפונרוט
 ,(ראבנ דשאכו תמ

 רתוהו יד היה וללה תוארקמה לכו
 .ע"ר לע הזה עשרה בלב שא ריעבהל
 לכ תא חכש ולאכ ומצע תא השע אוהו
 ע"ר ידעצ רמש אוה לבא ,ולאה םירבדה
 רשאכו) ,אצמ אל לבא ותשרב ודכלל
 תובשחמ לכמ דואמ קוחר היה ע"רש ליעל ונרמא
 םלוע תובילה בטיה עדיש םיאמורה דגנ דרמה

 ךאו ,(ונממ ףיקתהש ימ ןודל לוכי ימ יב

 השענש רע הלעמל הלעממ תולעל לרתשה
 אירוס ץרא לכב תושפנ יניד לכל טפוש
 ,ובוח תא תובגל ח"עב אצמ וא

 הרותב וקסעי אלש םיאמורה ורזגשכו
 ע"רד רמה"בב םירמוש דימעה הדובעבו
 אתפסותכ ךלמה תוצמ לע םירבוע ןפ
 ,וארק אל ש"ק וליפאש גי"ה ב"פ תוכרב
 ליהקהו יוארכ .רמשנ אלש ע"ר לבא
 וספתו וצ ןתנ זא הרותב קסעו תולהק

 ד"ע ומע חכותה

 ףסוי ןב אביקע יבר

 םפתנש תינעת תלינמ ףוסבו ,ע"ר תא
 ,ש"ע ירשת 'ה

 ותימהל ודיב היה אלק ןיידע לבא
 םחכ לכב ודעב ודחיש ס"לב יכ י"מות
 המכ ויהש טרפנו ,הכולמה ירש לכל
 הכולמה תיב יבהואמ ויהש לארשי ילודג
 ןועמש 'ר יבא יאחויו ,אמסיק ןב יסוי 'רכ

 היהשכ .ביק םיחספ רפוסי רשאכ ,ודימלת
 י"בשר ל"א ןירוסאה תיבב ע"ר שובח
 אבאל רמוא ואל םאו הרות ינדמל יבר
 ,תוכלמל ךרסומו

 רמאי 39 דצ ישש ץבוק הגספהבו
 תישארב היה הוש רקולא י"ר םכחה
 ןיידע היה זאו אביקע 'ר ינפל ודומל ימי
 ורמאש הליעממ היאר איבמו הע  י"בשר
 ע"רש רמול הצור הזמו ,יאחוי רב םיכח
 ,ןירוסאה תיבב שובח םימעפ יתש היה
 'רש | ,אוה לודנ תועט רבדה לכ לבא
 יכ ה"ע םלועמ היה אל יאחוי ןב ןועמש
 דימלת זא היה א"ר דרפנש םרמ םג
 הליעמד השעמהו ,,חכ תוכרבכ בישקמ
 תריטפ ירחא םינשב תורשע היה הז
 י"בשר אציש ירחאו ,אוהה רודה לכו ע"ר
 ורמא יכ אשואב ובשייתהו הרעמה ןמ
 הרותב לודג ןב רבכ היה יסוי 'רלש םש
 .י"בשר םע הרבחל חראש

 רמול .לכונ תמאה לא בורק לבא
 ע"רמ לקהל בר ןוממ יאחוי רזיפ ס"לבש
 רחיב בשי אלש ןירוסאה תיבב ותבישי
 י"בשר לוכי היה ןכלו ךלמה יריסא םע
 ודמלי אל םאש ל"אש הזו ,וילא אבל
 ותחגשה ריסיש ויבאל רמאי יזא הרות
 ותוא ומישי אליממו ונממ ונוממ  ןורזפו
 היה ןכו תוכלמב ידרומל רשא ןירוסַאה תיבב
 .ףוסבל תמאב

 דחא םדא ורכשש :חק תומביב רפוסיו
 ןירוסאה תיבב ע"רמ לואשל זוז תואמ 'דב
 .ןואימ ןידב

 וניב הצלחש השעמ ה"מ בי"פ םשו
 ינפל השעמ אבו ןירוסאה תיבב הניבל

 ע"ר



 ףסוי ןב אביקע יבר

 'רש םש ימלשוריב רפוסיו ,רישכהו ע"ר
 םע רבעו לכור ומצע השע רלרנסה ןנחוי
 היהו ע"רד ןירוסאה  תיב ינפל ותרוחס
 ,ןירוניצ יעב ןאמ ןיטחמ יעב ןאמ זירכמ
 ,והמ הניבל וניב הצלח

 ביבחה ודימלת לוק תא ריכהש ע"רו -
 תיא ל"או ,ןולחה ןמ ץיצה | ,ותנוכו
 ."רשב,, ,ךל תיא ןישוכ ךל

 הארונה .השעמה ןמ רדערי אל ימ בלו
 ברחהש תעב םג ע"א ונכיסש ךיא תאזה
 עומשל ךא | ,ןלוכ יראוצ לע חנומ היה
 ,שורקה םברד הכלהה קספ תא

 היהשכ ורמא | ,בי  ןירדהנסבו
 ,וז רחא וז םינש 'ג רביע ןירופאה

 רשאכ ותודיפח לדוג תא הארה זאו
 יסרגה עשוהי 'רש : אכ ןיבוריע רפוסו
 ןיפינכמ ויה םויו םוי לכבו ותרשמ היה
 רמוש ואצמ דחא םוי  ,הדמב םימ ול
 היב רותחל אמש ןיבורמ ךמימ םויה ל"או
 יצח ךפשו ,ךירצ התא ןירוסאה תיב תא
 התא ןיא ! עשוהי ל"א ע"רל אבשכו ,ןהמ
 ל"א -- ךייחב ןיולת ייחו ינא ןקזש עדוו
 ןיא תותשל ל"א ,ידי ליטאש םימ יל ןת
 השעא המ ל"א ,ןעיגמ ךדי לוטיל ןיעיגמ
 תתימ תומא בטומ ,התימ םהילע ןיבייחש
 ורמא ,ירבח ירבד לע רובעא אלו ימצע
 לטנו םימ ול ואיבהש דע םולכ םעמ אל
 המ ורמא רבדב םימכח ועמששכו ,וידי
 תיבב םא ,כו"כעא ותודליב ךכ ותונקזב
 ,"וכו ךכ ןירופאה

 וחכ לכב למע םופורסונרומ עשרהו
 קוספ ג"פ ר"כיאכ התימל ונודלו ועישרהל
 ינפל ןודנו רמוע היה אביקע 'רש ,התכס
 יסרגה עשוהי םש היהו םופורסונרומ
 רמא ןפיקהו ןנע דרי ומע הלפתב דמוע
 אלא ףיקהו ןנעה ררי אלש ינא המוד
 ,יבר לש ותלפת עמשת אלש ידב

 לכ תורעש רמסת הארונה ותירחאו

 א"ר ובר וילע אבינ רשאכ שיא רשב

 תובב
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 ע"ר תא ואיצוהש העשב :אס תוכרב
 ורשב תא ןיקרוס ויהו- היה ש"ק ןמו
 וילע לבקמ היהו לזרב לש תוקרסמב
 ,םימש תוכלמ לוע

 ןודתימ היהש ה"ה ט"פ םש ימלשוריבו
 ןמז עיגהשכו עשרה סופורסונרוט ימוק
 ! אבפ ל"א ,החמשב תורקל ליחתה ש"ק
 (ינפיעבהל) [ורופיב טעבמ יא התא שרח יא

 שרח אל ארבג אוההד היחור חפית ל"א
 םייקל רעטצמ יתייה ימי לכ אלא -- ינא
 + ונמייקא אל ידיל אבש וישכעו ךשפנ לכב
 ותמשנ התציש רע דחאב ךיראמ היהו
 ךירשא ךירשא הרמאו ק"ב התצי ,דחאב
 .'וכו ע"ר

 (ימור ירש בשומ פוקמ) ירסיקב גרהנו

 התאב ירפיקב ע"ר גרהנשכ ,חפ תוחמשכ
 ןכ ח"רו אבב ןב י"ר לצא העומשה
 םהידגב וערקו םיקש ורגחו ודמע ןוידרת
 :םכ :;תוחנמבו ::,לודג .רפפה  והוריפסה
 לאששכו ןילוקמב ורשב תא ןילקוש ויהש
 ל"א +?הרכש וזו הרות וז רמאו (השמ)
 ,ינפל הבשחמב הלע ךכ קותש

 הרצקב אבוהו מ"פ ילשמ 'רמב לבא
 ותרשמ יסרגה עשוהי 'רש ,דיק מ"ב 'סותב

 ,ותיבל ול .ךלהו פ"כהוי .ברע. ונממ .ךלה
 תוּכב ..תמ .ע"רש ול .דיגהו והילא אב
 חתפ ואצמו המש םהינש וכלהו ןירוסאה
 ןשי רהסה תיב רשו חותפ ןירופאה תיב
 הלילה לכ וכלהו קירצה ףוג תא וחקלו
 -- ןיסק לש ןוליפרטל ועיגהש רע
 -- הטמ םש ואצמו םהינפל הרעמ החתפנו
 .הרעמההמתסנו ואציו םש ותוא והוביכשהו

 שרופמכ הנש םירשעו האמ ןב זא היהו
 ,הברב ירפס

 דובכ הלטב גה"ב לכ לש ןבר תמשמו
 םש ארמגבו ,ו"טמ ט"פ הטוסכ הרותה

 תונייעמ .ומתתסנו הרות יעורז ולטבש
 ,ןינשררה וקספש םש ימלשוריבו ,המכחה
 רסמש ותרות יכ תמ אל ע"ר . לבא

 םויהכ ונמע םג םימיקו םייח וידימלתל | .רפוסי רשאכ ןלוכמ השק היהת ותתימש

 הזה
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 ונש ינב וידימלתל רמא ש"רו | ,הזה
 ויתודמ תומורתמ תומורה יתודמש ,יתודמ
 ,זס ןיטיגב ע"ר לש

 הז קידצ לש ושמש העקש אלש דעו
 : בע ןישודיקכ רחא קירצ לש ושמש החרז
 ליצהש אוהו יבר דלונ ע"ר תמשכ ורמאש
 שודקה וניבר תרות לכ תא ןוילכמ
 ,אביקע יבר רוהטהו

 ,(ארומא) . אביקע ה

 !ר ,בי"ה ב"פ תומבי ימלשוריב רכזנ
 ,ישקמ יתבש 'ר יב אייח ר"א אביקע
 ,ארומא םש אוהש הדעה ןברק ''יפו

 ,אדנפ ר"א אביקע ר"א :הנ תוכרבו
 ,אבקוע 'ר םש ןיסרוג שי ךא

 ימוק אביקע ר"א ה"ה י"פ תובותכבו

 ,אנמ 'ר
 ןימייקד ןמ אביקע ר"א ג"פר הטוסבו

 ו ":הימקי 'ר םע' .למש :הבראב !הו"םק
 ,ול השקה הימרי

 .אחא רב אביקע 'ר
 ה"הס זמ"פ תומבי ימלשוריב רכזנ

 רב אביקע 'ר והבא 'ר לאומש 'ר ל"זו
 התימ ידיע ןיקדוב ןיא אסי 'ר םשב אחא
 ,דוע םוקמ םושב רכזנ אלש ןעיו  ,'וכו
 המוקממ הקהענ ע"ר תביתש האדנ
 םש אתפפותב אוה רוקמה יכ אתיירבהמ
 ,רכד ןיקרוב .ןירטוא ע"רז מ"ר רה די"פ
 'ר ל"צו | ,תומבי ףוס ילבבב אוה | ןכו
 'ך םשב והבא 'ר םשב אהא 'ר לאומש
 אביקע 'ר -- התימ ידיע ןיקדוב ןיא ,אסי
 ,'וכו ןיקדוב רמוא

 .אסוד ןב אביקע '

 היהש ואיבמ ב"פ א"ח ג"שרד תרגאב
 רדסו ,ג"ב חסונב לבא  ,וירבחו מ"ר ןמזב
 יאסוד ןב בקעי 'ר אסרגה םש םימכחה
 ,ןוכנ אוהו

 .ידבז רב אביקק 'ר

 רמא ,ב"מרת זמר רומא טוקלי רכזנ
 ,ןיסחויה ינפל היה ןכו והבא 'ר םשב

 הידפ---אביקע 'ר

 'ר םשו רומא ר"מב אוה רוקמה לבא
 ,ידבז רב בקעי

 .רגה םולקנוא ךרע .רגה סליקע

 .הישקע
 ףופ הנשמ ,אישקע ןב | היננח 'ר

 .תוכמ
 ,םינק ףוס הישקע ןב ןועמש 'ר

 ,:ונ ןיטיג אבורע ןב סחנפ 'ר .אבורע

 ,ב"פ תובא ךרע ןב רזעלא 'ר .ךרע

 ,אלסרע
 השעמ יפוי ר"אש ג"מ ו"פ אמוי רכזנ

 לארשיו אלסרע (חלתשמה רועשל) וכילוהו
 .(יול וא ןהכ הוה אלד יקופאל) הוה

 ,אי ק"ומ יבשע רב הבר .יבשק

 םירוכב רותשע רב ןימינב .רותשע
 ,ר"ה א"פ

 .(זדח"פ ארזע ,הילתע ןב היעשי) ,יילתע

 ןיטיג .יילתע רב | ארא רב בקעי 'ר
 .ב"ה א"פ

. 
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 2 .והאנוי יפאפ

 רישעהו ינע היהש :הכ ב"ב רכזנ
 | ,ישא ברד הימקל אתא

 ,אדנפ 'ר ךרע ,אנבפ 'ר

 ,אדפ 'ר
 אופ רב ל"צ םיילבו זי ןישוריק .רכזג

 ןילוחבו = ,היירפ ןב הדוהי 'ר ךרע ןייעו
 .פ"רא ה"דות : דכק

 ,יארפ
 אנניח בר ךרע יאדפ ןב אנינח 'ר

 ,אניח .רב

 ג(טידג"פ 'א ה"ד  ,לבבורז יבא הידפ)  ,הידפ

 ,וכרע ןייע הידפ ןב הדוהי 'ר
 הידפ ןכ עשוהי 'ר  איבמ רה"סבו

 םיסופדב לבא | ,ו"פ  ילשמ שרדממ

 םינושארה



 יזפ--ןקזה תדפ 'ר

 הידפ ןכ הדוהי 'ר  בותכ םינושארה
 ישילשה אבו ,י"ר קיתעה ינשה םיפדמהו
 ,עשוהי 'ר הזמ השעו

 .(תדפ ןב) רזעלא 'ר לש וגב תדפ 'ר
 ק"ומ : אי  תוכרבכ ויבא דימלת היה

 רמאו ,הירב תדפ 'רל א"ר היל ירוא ,כ
 ,ג"ה ב"פ אמוי ויבא םשב

 ןנחוי ר"א תדפ 'ר רמא וניצמ ןכו
 הנ ,,תוכרָּבְכ

 ;חל .זע
 'ר םשב רמא ןכו

 ,ג"ה ר"פ ק"ב ,ה"פס
 ר"פ הליגמכ אסי 'רד ארומאה היהו

 ןילימ אסי 'רד ארומא היה תדפ 'ר יה"ס
 יבר רמא ךכ רמא הוה ויבא ןמ עמשד
 ויבא ןמ עמש אלד ןילימ ,אבא םשב

 רמא הוה (ויבא םשב ןב רמוא אפסי 'רש עדיו)

 .רועלא 'ר םשב יבר רמא ןכ
 ,הדהדנכ .ררופס "מכ "הדחה ' תו

 ,ותירשק ךובאמו ךנימד יזח ז"ר ל"אש
 :הכ ק"ומכ | ןנחוי 'רל  דיפסה | אוהו
 ,(ס"קדו י"ע תסרגל)

 ,יבק ןיבוריע ,,גי תבש ורכזנ ויתוכלה
 .אעק ב"ב | ,,םי הגיגח ,:אס :דמ אמוי

 ומשב יגח 'ר וניצמ .ומשב םירמואה
 רב" רבב

 ,חל ז"עב תדפ ר"א ימא רב ןנח בר
 ייבא רב ןינח 'ר אתיא .אק םיחספבו
 ,ס"קדבכ ימא רב ןנח בר ל"צו תדפ ר"א
 ימא- רב אנוה בר רמא !הנ תוברבבו
 ,ימא רב ןנח בר ל"צש הארנ תדפ ר"א

 בי"ה. י"פ....ןיבוריע .וניצמש .המ \ לבא
 .היידפ 'ר םשב ל"צ תדפ 'ר םשב למ

 הימקל אתא -- אנסיב רב קחצי בר
 .: גיק .תומביכ תדפ "דה

 ,ו"ה ה"פ ,ר"פס אמויכ ומשב הימרי 'ר
 אנסיב רב קחצי 'ר ודיפסה רטפנשכו

 ,ס"קדו י"ע תסרגל :הכ ק"ומב

 .ןקזה תדפ 'ר
 'רב רזעלא 'רו ,ט"ם רהז ינוקת רכזנ

 הכופכ איעשוה

 .,יהפ תובותכ ,אק םיחספ

 ,ףסוי
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 ,אוה רומג קידצד וילע רמא ןועמש
 ב"פר א"ח ג"שרד תרגאב איבמ ןכו

 .יבר ינפלש רודב יאמדק תרפ 'ר
 יברד וריבָח תדפ "ר\ איבמ ןיפמויכו

 אפרגה ןיפחויהל ול היהו םימי ךיראהו
 תדפ 'רד הישפנ חנ יכ :הכ ק"ומב
 .,ורכנ תדפ 'ר ודיפפה

 ,אגופ

 ב"בכ אנינח 'רב יפוי 'רד היעמש היה
 והקלח םנחבו ,אגוס םרוג ם"קדבו :צ
 ,םינשל ר"הסב

 .ירמא יאתידבמופ

 םרמע ברל רמא תשש ברו ,,רק םיחספ
 אליפ ןילייעמד תא אתידבמופמ אמלד
 ,:חל מ"ב אטחמד אפוקב

 רב אפפ בר היה אהידבמופד יניידו
 ברו הבר אתידבמופד יארומא ,לאומש

 ימיבאו הפיע אתידבמופר יפירח
 הדוהי בר אתידבמופד ינס ,אבחר ינב
 .: זי ןיררהנסכ אניע ברו

 כ"רדספ אינופ רב לאומש 'ר ,א'נופ
 ,א"פס

 ןישודיק אריעופ ןב רזעלא ,אריעופ
 ,,וס

 .ם ןיבוריע אתדיפופ רב רמ .אתדיפופ

 ,יזפ

 ןיבוריע | ימלשורי | יזפ ןב | אינייא 'ר
 ,ה"פס

 .מ"פר תובותפ .יזפ ןב ללה 'ר
 ,זכ-ךל אמוחנת יזפ ןב אנינח 'ר
 ,,זט תינעת יזפ ןב הדוהי 'ר
 ,וי תוכרב יזפ ןב ןועמש 'ר
 רקנ המל השעמ אבומ ךל רהזבו

 .יופ ןב ומש
 ,יזפ

 חי"פ תולהא אתפסותב ,יבר ןמזב
 א"ר 97ףב :לאעמשי ד רו. ופלפ",השעמ
 ןב ,דולב יופ לש ותונחב ותבשש רפקה

 אוה



1200 

 רותפכ רפסבו ,לרנמרקוצ אתפסותב אוה
 ונלש אסרגו ,םש ש"רבו אי"פ חרפו

 ,יתוכ לש ותונחב

 וקהוהי ה בע גם .יר

 תינעתו א"ה ר"פ תוכרב ימלשוריב
 הדגו,,יה םע .יִסוי יר .םק ורמא א"ה ר"פ
 ,אתלמ אדה ךיבאמ תעמש ל"א יזפ ןב
 ןירדהנסבו ,ןכ רמא הוה אל אבא ל"א
 יזפ "ר'םשבי"יזפ  ןב הדו*" 'ר"ט'יהו יכיפ
 ,ןנחוי 'ר םשב

 ר"א רכקת זמר עשוה טוקליב וניצמו
 ,הרות אלא בוט ןיא יזפ

 'ר יבד ןיליא ןמ רח א"הס ג"פ ז"עבו
 אל אוהו וב ןתחתהל אישנהמ וצר יזפ
 החפשמב ןתחתהל יאדכ וניאש רמאו הצר
 םהב ןתחתה הארנה יפכ לבא ,וזכ המר
 יזפ רבד ןיליא ורמא | ג"פס תוירוהכ
 אמלשב ןילאשו ןילע ווה איעשוה רברו
 דימת ויה איעשוה רבדו םוי לכב אישנד
 ןונתחתיאו יזפ רבד ןיליא ולזא ,ןימידקמ
 ותא אשירב לעימל הצרו אתואישנב
 אבומ דחד"כ ר"פאבו ,ימא 'רד הימקל
 .יזפ ןב הרוהי 'ר לע שוריפב

 הימק אנמיאק הוה אלוע רמא ,ומ ןילוחבו
 -- קדבו אפוע הימקל | ותייאו יזפ ןבד
 ,'וכו לזאו םקו האישנ יבד היל חלשו

 ג"פ ז"ע ימלשוריב וניצמ ותריטפו
 ינפמ רצחה ונפ ותומ ינפל הוצש א"הס
 ,טפשוהיל אסכ םוקמ ונתו האמוטה

 .יזפ

 הדליש יומל המואת תוחא אייח 'ר תב
 'סותבו | ,: הס תומביכ ותשא תידוהי ול
 ןב ןועמש 'רש רמול םיצור ,טמק ב"ב
 הליגמב שוריפב וניצמ לבא ,הנב אוה יזפ
 חתפ הוה יכ רמא יזפ ןב ש"רש .,גי
 כ"א (ס"קדו י"ע תסרגל) .י"הרב 'זפ אבא

 ,ומא םש אלו ויבא םש אוהש ןיאור ונא

 .ירוטפ ןב הדוהי ךרע ,ירוטפ

 .:ופ םיחספ שיטפ רב ינמ 'ר ,שיטפ

 םסרכה-.תחת ייירדיבאו ךפ 'ר

 ,םורטפ
 ו כ רימה .םורטפ רב "יסוי "ד

 .ה"ה ג"פ .ק"ומ יול ןב

 ,יקירוטפא ךרע .יקורטפ

 .אסורד 'רד הוחא יקורמפ 'ר

 רמא ד"ה ד"פ אמוי ימלשוריב רכזנ
 רמאמה אבומ ןכו הניב רב אב 'ר םשב
 'רד יוחא יקורטפ 'ר חדנ"פ ר"שהשב
 .אנוב רב אבא 'ר םשב הסורד

 'רד יוחא יקורטפ 'ר ד-בי"פ  ר"מבו

 ס"מ אוהו ,אבא וביאו 'ר םשב יאסורד
 ד"הסבו ,אניבא רב אבא 'ר םשב ל"צו
 .הזב שיגרה אל יקירוטפא 'ר ךרע

 ,'באיפ

 ג"פ הרפ ג"הכ יבאיפ ןב לאעמשי
 ןיסרוג שיל יבאיפ ןב רזעלא 'ר שיו .,ה"מ
 ןב םש ונלש אסרג לבא ,ז"פס תורהטב

 ,אליפ

 ,ילויפ רב ךרע ,ילויפ

 ,םומיפ
 ,: בכ תינעת (אנת) םוטיפ ןב ןנח 'ר

 ,וכרע ןייע םוטיפ רב יול איבמ ןיסחויבו

 ,אליפ
 תורהט (אנת) אליפ ןב רזעלא 'ר

 ,ט"מ ז"פ
 ט"פ תוכרב ימלשורי אליפ ןב ןדוי 'ר

 ,ה"ה
 ,אליפ 'ר

 ןירפקד אפילחת 'ר רכ"פר ר"ש רכזנ

 ,ומשב

 ,הקיפ רב ךרע .הקיפ

 .למגה ןושיפ
 ש"בל ה"ב ל"א :זק תומבי רבזנ

 אלש ותשא הנאימ למגה ןושיפ אלהו

 ,וינפב

 .ז"פר ריזנ םסכפ רב ףסוי ,םסכפ
 ימילפ



 םסחנפ בר---יטילפ

 ב"פ הכוס יטילפ רב בקעי 'ר .יטילפ
 ,ה"ה

 .הונד איטלפ 'ר
 ,(דמדד"פ 'א ה"ד ,היטלפ)

 ,ומשב לאומש 'ר הדא"פ ר"הק רכזנ

 ,ימור שיא ןויטלפ
 ,הדח"פ .ר"שהשב ונממ השרד רכזנ

 שיא ןוטלפ םרוג ב"חכ םילהת 'דמבו
 ,ימור

 .(אתיירבד אנת) ,ימולפ

 ול שיש ימ יברמ יעב זל תוחנמב
 ןיליפת חינמ ןהמ הזיאב ןישאר ינש
 םוק ל"א (ולאוש אוה קוחש ךרדבש רבס יברו)
 אתא יכהדא ,אתמש ךלע לבק יא ילג
 'ב םע אקוני ול רלונש ל"או ארבג אוהה
 ,םישאר

 'ר רחא : חמ תוכרבב אתיירבב רכזנו
 תירב םידקיש ךירצ רמוא ימולפש יסוי
 ,הרותל

 ידוהי ןיבש רוח רמא : ח םיחספבו
 ,הנכסה ינפמ קודבל ךירצ ןיא יאמראד

 ןישדקמ ןיא ונמזב רמוא ,דכ ה"רבו

 ,ש"רבאר םע קלוחו ותוא
 הימרי ןב א"ר םע קלוח .ד הטוסבו

 ,הריתפ ידכ המכ ןירב םחנפ ןב ןינחו
 ינא רמוא ימולפ אינת ,הכ תינעתבו

 אנינח 'ר הריקש -- תיבה התוא יתיאר
 ,ותלפתב אסוד ןב

 ןישודיקב אלפנ השעמ וילע רפוסיו
 ,םוי לכב רמול ימולפ ליגר היהש ,אצ
 דוע אריתה אלש) ,אנטשד היניעב אריג

 ירופיכד אמוי ילעמ דח אמוי (רה"'ציה ינפמ
 אבבא ארק אתא אינעכ היל ימדוא הוה
 השריש ינעה שקבו ,אתפיר היל וקיפא
 לוכאל בשישכו ,ונחלש לע לוכאל. ול
 ל"או ימולפ וב רעגו ,סיאמד ילימ דבע
 אציו ,תמב ומצע ינעה השעו ,ריפש בש
 ימולפ קרעו ,ארבג גרה ימולפש לוק
 רעמטצמש הארשכו ,וירחא ץרו כ"הבל
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 ורעיצו ןמשה אוהש הישפנ היל ילג הברה
 אריג ןכ רמול לינר אהי אלש ידכ
 אנמחר התעמ רמאי ךא אנטישד יניעב
 .ןמשב רעגנ

 .הטירפ רב .,יפליפ--אפילופ 'ר
 ביתמ א"הס א"פ הליגמ ימלשוריב

 (אפליפ סרג ב"ה ד"פ םשו) ,הנוי 'רד הימק

 'ר םשו אכ"פ םירפוסב אבומ רמאמהו

 ר"פ תינעתבו ,םירפ 'ר רב אפיליפ
 'ר ימוק הטירפ רב הפילפ 'ר ביתה ג"ה
 ,הרועז

 ,יארוהנ רב יפילפ 'ר

 יארוהנ 'ר רמאשכ ,טדאע"פ ר"ב רכזנ
 יארוהנ רב יפילפ 'ר לא דג לשמ והילאש
 ל"צ ןכש הארנו ,ןכ רמימל תיזח ןאמ
 .יארוהנ 'רל יפילפ 'ר ל"א

 ,אדנפ 'ר

 אדנפ ר"א אביקע ר"א : הנ תוכרבב
 תואסרג המכ איבמ ס"קרבו ,םוחנ ר"א
 ,אנרפ 'ר וא ,אנבפ 'ר

 ,םחנפ

 ,:םכ ןיבוריע סחנפ רב אחא בר
 ,,חי אמוי סחנפ ]ב רזעלא
 ,: וט ק"ומ םחנפ ברד הירב ה"ר
 ..בע ןישודיק סחנפ רב ןנח
 ,סחנפ רב ןנחוי ה"פר םילקשבו

 .םחנפ

 לע הנוממ ינש תיבב לודג םדא היה
 ה"פ םילקש רכזנו ,שדקמב שובלמה
 ,א"מ

 .םחנפ בר

 רמאש וניצמדכ אברד ודימלת היה
 ,: םכ תומבי ,:ומ תבשב ומשב דימת
 ,: ומ הדנ ,: גע םירדנ ,: גפ ןיטיג

 ברד הימשמ רמא ,וכ הנינח וניצמו
 רמאמהו .בס מ"בכ אברד הימשמ ל"צו
 רסח םשו ,הפ ןירדהנס ,: דנ ק"ב אבומ
 : בכ תומביבו ,אברד הימשמ תבית
 ,פ"רד הימשמ רמאש רמאמה

 ןכו
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 אמית יאו רמימא : די ק"ימ רכזנ ןכו
 -- יכה ינתמ ידיא ברד הירב אשיש בר
 ברו אנינת ימנ ןנא ףא סחנפ בר רמא
 ץרתמ .בכ :תועובשבו ,וילע השקה ישא
 היהש  ןיאור ונא הז  לכמו ,פ"ר :ירבד
 רשפא יא ןכלו | ,פ"רו אבר רודב ילבב
 סחנפ ברש ימלשוריה אובמ תעדכ רמול
 רבכ זא יכ ןעי י"אל הלע אבר דימלת
 םש ומצעב רמאדבו י"א תובישי וברח
 ימלשוריב דימת רכזנה סחנפ 'רו ,,זיק רצ
 .רחא ארומא אוה

 ,םחנפ 'ר
 ,(ישימחהו יעיברה רודב ימלשורי ארומא)

 יסוי 'רל קהבומ רימלת היה  אוה
 ,ג"הס ה"פ םיתספב | (הנוי 'וד וריבח)

 יסוי 'רל סחנפ ר"אש ב"ה א"פ תומבי
 ,יבר ןפלא ןכ אל

 יעב א"ה ח"פ תובותב ,ב"ה ו"פ האפו

 ,יסוי 'ר ימוק
 'ר ימוק רמא ב"הס אי"פ תומביבו

 ,יסא 'ר םשב יסוו

 ירל לאש ..יפוו. 'ר . ה"ה .י"פ. תומביבו
 הימרי .'רב..ל"א ."יבר, .רבפ ךאיה סחנפ
 ךלע בתוכ ינא אל יאו .ךב רוזח ל"א
 ויהו רמ ומכ אוה יבר .וארקש חמו) ,ארממ ןקז
 .(הז םשב םהידימלתל םג ןירוק

 היקזח 'רו אנוה 'ר וניצמ וירבחו
 ארקבמל ןתשלש ולעש ז"ה ג"פ האפב
 ןתשלש ולע ר"פר מ"ב ןכו ,יסוי 'רל
 ט"הס "ג"פ- ןיררהנסכו | ,יסוי 'ר יבנל
 ל"צו קוקוח היקזח 'ר תועמב אתיא
 ,קוחד

 יסוי 'ר םוקמ אירבמב היה ומוקמ
 והה שארב איהש) ירופיצל הלע כ"חאו

 סחנפ 'ר ה"ה ה"פ ןיבוריעכ (.ו הליגמב

 הדוי 'ר ל"א -- אזח (ירופיצל) אכהל קלס
 ,'וכו םולש רב

 היננח וא אנינח 'ר ונממ לבק םשו
 ומשב רמאש | וניצמדכ (אנמ 'וד רבה)

 אמוי ,א"פס הלרע ,א"הס ג"פ תורשעמכ

 ימא ברד תירב םהנפ םר---םחנפ 'ר

 ם ו ךכ'הר 75 -תינעת - ,ג"ה- הפ

 מ"פ ןיטיג ,(ןרופיצד אנינח 'ר םשו) ט"פר
 וה ב"ה ו"קי ב"ה ,כ"פ :תועובש ,א"ה

 ,ב"ה ג"פ תוכרב .רכזנ ןכו

 םחנפ "ר םתס םימעפ הברה וניצמו

 אמח רב סחנפ 'ר אוהש הארנו םישררמב

 רכזנ וניאו הדגא ירעשב עדונה ןהכה

 ,וכרע ןייע ,הכלהב םיקמ םושב

 .(תתפה) חהתבה שיא םסחנפ

 הלעש וילע ורמא הכ"רומא ירפסב
 והואצמו ןירבזגה וכלהו ג"הכ תויהל ולרוג
 ,בהז ירנד בצחמה תא וילע ואלמו בצוח
 אלהו היה תתס יכו לאילמנ ןב ח"רא
 ,שרוח אלא והואצמ אלו היה ונינתוח
 ,התבח שיא סרג א"פ אמוי אתפסותבו

 ,לאומש יבא אבא רב סחנפ
 'ב ואשנ םהינשו לאומש יחא היה אוה

 .םל תורוכבבו ,: חכ ןירדהנסכ  תויחא
 לאומש רמד הוחא םסחנפ הינימ אעב
 הילע ירק  ובישהל עדי אלו לאומשמ
 כ"כ דדוחמ וניאש פ"עאש) ב וזמב םיחספ
 ,(בישהל לובי שלש הלאש ולאש

 ,לבא השענ סחנפש רפוסי .חי ק"ומבו
 וינרפצש הארו ומחנל היבגל לאומש לע
 ל"א ? והל תילקש אל יאמא ל"א תולודג
 ?יאה ילוכ היב תלזלזמ ימ לבא תייה םא
 .םילשה ינפלמ האצויש הגגשכ יאוהו

 ,לבא לאומש השענו

 ובא רב םחנפ 'ּר

 ,ןינח 'ר םשב רמא גדאי"פ ר"מב רכזנ =
 סחנפ 'ר םשו ,המ כ"דפב רמאמה הנשנו
 א"ה ט"פ הטוס ימלשוריבו ,ןיבא 'ר םשב
 'ר םשב ל"צ ילואו ןוב 'ר יב םחנפ 'ר
 ,ןוב

 ,ידיא רב ::םחנפ 'ר

 ל"צש רשפאו אידא"פ ר"מב רכזנ
 ,ידיא ר"שב

 תא:ברד הירב םחנפ בר

 ברד הירב ּה"רו פ"רד םרבח היה אוה

 עשוה

 ובו ב



 ןהכה אמה רב סחנפ 'ר--חיראד אתבונ ןב םחנפ

 רמיי בר וא רמירמו ,,הפ תובותכב עשוהי
 ישא .ברו ,.ק םיחפפכ היקריפל ועלקיא
 .: 1 םיחבזכ ונממ לאשו רמ וארק

 יוניש שיש ,אס םיחספב רוע רכזנו
 בלנ ..ד . םיחבמ  ...,התומ ..רחאל םולעב
 ןינעב .בפ ןילוחו ,םילעב יוניש ןינעל
 .הפורע הלגע

 ,חיראד אתבוג ןב סחנפ
 היהש קלב ארפסב השעמ ונממ אבומ

 רועפ לש ורש וילא אבו תויבחב ליגעמ
 ול ךלהו חרבו דופשה תא וילע טמשו
 תא המל ל"א תינש הלילְב וילע אבו
 ,התעמ ךללקמ יניא בוש ל"א ,ינללקמ
 םחנמ סרג ב"ה קלח ןירדהנס ימלשוריבו
 ,הירא התפוג שיא

 ב"פ .ק"נמ ..רכזנ 821 רב םחנפ ה
 ,א"ה

 .ןהבה אייח רב סחנפ 'ר
 ס"מ אוה ךא הדחנ אמוחנת רכזנ

 םש רמאמה אבומדכ אמח רב ל"צו
 ,ח"ס

 .ןהכה אמח רב םחנפ 'ר
 עדונ רשא הוה םסרופמה ארומאה

 ,םישרדמב םיאלמ ויתושרדו הדגא ירעשב
 םימעפלו ואולמב ומשב םימעפל ארקנ
 ןהכה פ"ר וא ,אמח רב סחנפ 'ר םשב
 רשפא יא ךא ,סחנפ 'ר םהפ םשב םנו
 דימלת סחנפ בר אוהש רמולו תועטל ונל
 המה יכ יסוי 'ר דימלת סחנפ 'ר וא אבר
 וניצמדכו ,הדגאב ךא הזו ,הכלהב ךא ורכזנ
 אמח רב םחנפ 'ר גהאצ"פ םילהת 'מב
 םשו ג-בי"פ ר"מב אבומ הזה רמאמהו
 ,ןהכה סחנפ 'ר

 םשב סחנפ 'ר זחג"פ םילהת 'מב ןכו
 רמאמה טדבל"פ יתבר 'פבו איעשוה 'ר
 ,דחיב םאיבנ ןכלו ,ןהבה םחנפ 'ר םשב

 רודה ילודג לכמ הדגא יכרד לבק אוה
 אבא 'ר םשב סחנפ 'ר רמאש וניצמדכ

 ,זדטי"פ- םילהת 'רמ ,חע"פס ר"בכ
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 אפפ רב אבא 'ר םשב ןהכה פ"ר
 .ב"בל"פ םילהת 'דמב

 .המ ב"רדפב ןיבא 'ר םשב פ"ר
 תובותכב איעשוה וא איעשוא ר"א פ"ר

 ,ה"פר תוכרב ,גי"פר ימלשורוב .םשו ,,הק

 ,גחו"פ . ,והג"פ .םילהת 'ךמ . . ,ג"פר הלינמ
 ,הי"בכ'פ ₪ ןודפ

 ,ב"במ"פ 'ר"בב הביא "רם ור
 א"פ תוכרבכ םחנמ רב רזעלא 'ר םשב
 ,ר"ונ"פ ,ח"בכ"ב .םילח תו "דב ה אה

 .:זע אמויכ הארופיצ ה"ר םשב
 ,נלד"פ' םילחת 'דמכ "ה םשב
 .אמוחנתכ היקלח 'ר םשב אמח רב פ"ר

 ,ה"ס םכמחנמ יכנא ספ יתבר 'פ ,זלדאריו

 םילהת 'דמכ  היקלח 'ר םשב פ"ר
 ,ח"פר

 אמוחנתכ ימורדה היקלח 'ר םשב פ"ר
 ,א-םישודק

 פ"ס טוקליב אנינח 'ר םשב פ"ר
 ,םיטפשמ

 תוכרבכ ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב פ"ר
 הניאו הבורק תיארנ ז"ע ,רמא א"ה ט"פ
 ג"ר"פ םילהת 'דמב אבומו הקוחר אלא
 ,ןומיס 'רב תבית רסח םשו

 ,א"ה ב"פ תוכרבב ןנחוי 'ר םשב פ"ר
 ,א-ןנחתאו אמוחנה

 אמוחנתכ ןנחוי 'ר םשב אמח רב פ"ר

 ,םדאראו
 ,אדונ"פ םילהת 'דמכ יול 'ר םשב פ"ר
 אנינח 'רב אמח 'ר םשב אחא 'רו פ"ר

 ,אידחי"פ םילהת 'דמכ
 ,חדירחא אמוחנתכ ןומיפ 'ר םשב פ"ר
 ןומיפ .יר ,םשכ אמה הב הבה פיר

 ,טדאריו אמוחנתכ
 ןומיפ , 'ך םשב  היקלח רע 'ם"ר

 פיפ םילהת ."דמ אחת ב | ריקיב
 ,ורא"פפ

 תסורנהכ ,ןבואר ית םשב עיר
 םילהת 'דמ ,הע"פר  ר"ב  ,חידתישארב
 ,ארבק"פ  ,וחול"פ

 פ"ר
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 ןכואר .ר"שב אמת רב ןהכה פ"ר
 (ןשיה אמוחנת םיטפשמ) אידתודלת אמוחנתכ
 ,הדםישודק

 םילקשכ [שיקל ןב] ןועמש 'ר םשב פ"ר
 ,א"ה ו"פ

 תוכרבב יאלינח רב םוחנת 'ר םשב
 ,גדר"פ םילהת 'רמ ,א"ה ט"פ

 שלה ךסכ .ןדט .יר .,טיצמ \ וירבת
 ,א"כ א"פ

 אמוחנתכ םולש רב הדוהי 'ר םעו
 ומע קלוח אמח רב ןהכה פ"רש בכדאראו
 ,פ"אפ

 הדוהי רו ןהכה פ"ר אידיחיו םשו
 ,ורהטה ופפאה ורמא םולש רב יולה

 הנה תוליפא יכ ורמא בכדאראו םשו
 ,םהב ה"בקה השע םיאלפ

 הדוהי 'ר בדמיק"פ םילהת 'דמבו
 ורמא ןתשלש ה"רו ןהכה פ"רו ש"ב יולה
 ,'וכו

 אמוחנתב ,איבנ תורקיה ויתושרדמ
 לארשי ל"א אמח רב פ"רא טי-תודלת
 < ,ונתוא השוע תא לטכ

 יתמיא דדְל אמוחנתו בראי"פ ר"מבו
 ואצישכ לודנ יוגל םהרבא ה"בקה השע
 ,הרותה ולבקו םירצממ לארשי

 ואצי םהיתוחפשמל חידחנ אמוחנתבו
 ןתוא אלא + תוחפשמ תומהבל שי יכו ---
 אתיא ה"פ םשו) ,ןנימב אלא וקבדנ אלש
 ,(אמח רב ל"צו אייח רב תועטב

 דיחי אוהש לע ,רמא אכ"אריו םשו
 ,ויתוירב לש ןטפשמ עדוי ומלועב

 ןיהמת ויה הרש הרליש ןויכ זל"ס םשו
 וכ

 ,הירומ והמ המ"ס םשו

 אב אלו התיוק םא בידחלשב םשו
 ,הוקו .רוזח

 .הלעמל הבישי ןיא גי"ס םשו
 חתפ אמח רב ןהכה פ"ר ט"פר ר"שו

 הז קוספ ארוקה לכ -- תישארמ דיגמ
 ,הלעמל שי ארקנילפ אמש רובס

 איננח 'ר יב םחנפ 'ר

 ןקית השמ ב"טי"פ םילהת 'דמבו
 ,הלפת רדס לארשיל

 םימשג דירומ םימשהש הממ ו"ס םשו
 ,'וכו םירפסמ םימשה ךכיפל ---

 בקעיו ףסויד לשמ רמא ה"ה"ק םשו
 ןילוקמל התוא ךושמל ןישקבמ ויהש הרפל
 ,הלחת הנב וכשמ

 יולת היה רונכ טי-ךתולעהב אמוחנתבו
 .דוד לש ויתושארמ הלעמל

 ב"בכ ילבבב םג אבוה | ויתושרדמו
 רמאנ המ ינפמ אמח רב פ"ר שרד ,זטק
 חינהש דוד ,התימ באויבו הביכש דודב
 תוינע השק -- הביבש וב רמאנ ותומכ ןב
 םישמחמ רתוי םדא לש ותיב ךותב
 ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ --- תוכמ
 ,'וכו םכח לצא ךלי

 ול היה ןינמ פ"ר רפסי ,הכ תינעתבו
 ,םיזע .אסוד ןב ח"רל

 '4 וניצמ | ,וידימלתו ומשב םירמואה
 ר"מבכ אמח רב פ"רמ יעב ופיד ןנחוי
 כ בכיכ

 רב פ"ר ימוק יעב 'ג האישנ הדוהי 'ר

 ,ה"פס ר"ורב אמח
 אמוחנתכ פ"ר םשב ופיד ןמחנ 'ר

 ,ח-ירחא
 ר"הקו ז"הס ג"פ אמוי ימלשוריבו

 רמא ןירופיצב איסא דחש רפוסי אידג"פ
 שרופמה םש ךל רסמאו אב אמח רב פ"רל
 ףא יכ) רשעמ אנא לכואד לוכי יניא ל"א
 ילואו (האמוטה ינפמ המורת לכא אל ןהב היהש

 ,םשב םללקאו הטטק ידיל אבא
 אמח רב פ"רש רפוסי זדו"פ ר"בו

 ירופיצב תמו לאומש 'ר םשב חא ול היה
 איהו יננסב תמש אסרגה גרט"פ לאומש 'מב)
 ,(ירופיצב היה ומצעב פ"וש | הנוכנה אפרגה

 היהש ףאו) וירבח םע בשי ויחא סחנפ 'רו
 ,ויחא תמש שיגרה (ונממ קוחר

 איננה 'ר יב םחנפ ד

 היננח 'ר א"ה ד"פ תבש ימלשוריב

 סחנפ 'רו ייגח 'ר ירבד לע בישה ויבא

 יב



 ריאי ןב -םחנפי יה--רארסה ברי כוםהנפ -םח

 םילקשבו .,ותיישוק לע .בישה איננח 'ר יב
 ירמ אבא 'ר םע קלוח א"הס ב"פ

 .אדסח בר ןב םחנפ בר
 ירמ ברו אוהש רפוסי ,בל ןישודיקב

 ילולה יב ויה ויחא
 (םפיג אבר היה כ"א אדסח בר םתס אוה םהיבא

 ירד: היהב ה"רלו פ"רל ואסב 307
 הירב סחנפ ברו ירמ ברל ,הימקמ ומקו
 הימקמ ומק אלו אדסח ברד (ינב ל"צ)
 ,רפקיאו

 ירמ ברו םחנפ בר ,אס תובותכבו
 רמו (שמשהל) יפס םידק רמ ח"ר ינב

 והילא יעתשמ יפס םידקד  ,יפס רחאמ
 | .ןרפו היה
 ברה .הירב יראמי בר וניצמ יק

 ירמ בר ס"קד תסרגו ,ה"רד הירב סחנפ
 ,ת"רה "ינבש רה

 .ריאי ןב םחנפ 'ר
 וא תוכלה ןהמ אצמנש םיאנת םנשי

 לכב לבא םולכ אל וא רעזמ טעמ תודגא
 ,המואהו השעמה ילודגמ המה תאו
 אוה ,ריאי ןב פ"ר אוה םהבש דחוימהו
 רמוא ומ"מ ט"פ המוסב ךא הנשמב רכזנ
 ןירוח ינבו םירבח ושוב ק"מהב ברחשמ
 ורבגו השעמ ישנא ולדלדנו םשאר ופחו
 ןיאו שרוד ןיאו ןושל ילעבו עורז ילעב
 ןעשהל ונל ימ לע | ,לאוש ןיאו שקבמ
 הנשמב אוה ןכ ,םימשבש וניבא לע
 ילבבב ארמגב לבא ,ימלשוריבו תוינשמבש
 ןניא יב"פר ירבדש א"שרהמ פ"ע הגוה
 היאר איבמו ,אתיירב ךא אוהו הנשמה ןמ
 יארוהנ 'ר אינת אהיא םשו ,זצ ןירדהנפמ
 אתינתמבו ,'וכו וניבלי םירענ -- רמוא
 אתיא יב"פרד רמאמה אברעמ ינבד

 רמאמהו ,רזעילא 'ר םש לע ךא הנשמב
 עשוהי 'ר םש לע ק"מהב ברחש םוימ
 רקיע הארנ וז אפרגו א"ר םש לע אלו
 'ך כ"תאו א"ר הלחת ,ררסכ בשוחש
 ,עשוהי

 '" םאו) אברד הירבד
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 יב"פר הנשמה ףוסב הטוסב םש ןכו
 אוה ןכו ,'וכו תויקנ ידיל האיבמ תווזירז
 םגו ,אברעמ ינבד אתינתמבו ימלשוריב
 ,אתיירב אוהש א"שרהמ פ"ע הגוה םש
 .טייותה , בתב ןבו = 1 ב יז"עב אבו ו
 סחנפ 'ר ללכ רכמ אל םהירבד יפלו
 יאמד ימלשוריב יתאצמו ,הנשמב י"ב
 חקולה םש הנשמהד ורמאש ג"ה א"פ
 ,הרמא יב"פר ,המהבלו ערזל

 הנשמב רכזנ אלש רמאנ םא םג לבא
 רודה ילודגמ היהש | רוריבב  ונל עודו
 בשיש םדוקש : גל תבש שרופמכ הרותב
 יב"שר ישקמ הוה יכ הרעמב ינ"שר
 ,יקוריפ 'בי ול ץרתמ יב"פר היה אישוק

 תבש שרופמכ יב"שר ןתח היה אוה
 היהש :ר קלב  רהזה תעד לבא :נל
 הוה סחנפ 'ר םש ורמאש יב"שרד וימח
 םשו ,ש"רד ותנא היתרב ימחמל ליזא
 רזעלא 'רל יב"שר רמאש :מר סחנפ
 ןב פ"רד היתרב אד ךתדלוי לגתו הירב
 ,אדיסח ריאי

 אחרואב ליזא הוה א"ר ,ול ינימש םשו
 רמאו א"ר חתפ -- יב"פרל היחכשא
 ,'וכו םינב ינב םינקז תרטע

 יב"פרש קוחרמל ךלה ,חפר וניזאה םשו
 ,יב"שר םדוק םג רטפנ

 פ"עו | ,תורתסנב קסע ונל ןיא לבא
 חרבומ .,ןכ =. ,יב"שר | ןתמ היה | ילבבה
 ובר היה יב"שרש עודיכ תומוקמ המכמ
 היהשב גב"שר ייחב דוע רטפנו יברד
 ןיבשוי םידימלת ןיידע ש"רב א"רו יבר
 יב"פרו ,גפ מ"בכ םהינפל עקרקה ג"ע
 לארשיב אישנ רבכ יבר היהשכ ןמזב היה
 ,עסש 'רב "א"ר  םכ ואי רטכע רךבפו

 וירבדל הריתס ,ם תומ ירחאב ומצע רהזמו
 יבגל אנא רזעלא 'ר רמאש םש ורמאש

 ,בו"כא לע איירבח ראשו סחנפ 'רו אבא
 ול ארוק היה אל ונקו היה פ"ר םאו
 ,ומשב

 וישעמ
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 ,םילודגה ויתודמו וישעמ
 דמעש םוימ יב"פרש רפוסי ,ז ןילוחב

 אלו ויבא תדועסמ הנהנ אל ותער לע
 א"פו ,ולש הניאש הסורפ לע וימימ עצב
 רובעל ךירצ היהו ןייובש ןוידפל ךלה
 ךמימ יל קולח | ,יאניג ל"א | ,יאניג רהנ
 לארשי ומע היהו ,היל קלח -- ךב רובעאו
 רזגו תפפל םיטח ןוחמל ךלהש רחא
 ןהמעו ,ורובע םג רהנה קלחתתש יב"פר
 ריאשנ םא רמא ,אעייט אוהה הולתה
 ? היול ינבל ןישוע ךכ יכו רמאי ותוא
 רמאו ,ורובע םג קלחתתש רהנה לע רזגו
 -- השממ ארבג שיפנ המכ ז"ע ףסוי בר
 'ג יב"פרלו א"פ םיה קלחתנ השמלש
 רבוע הזכ ןוגה חרואש יבר עמש .םימעפ
 דועסיש ושקבו = וינפ .לבקל קפנ | ,וילע
 ל"א  ,דואמ יבר חמשו | ,ןה ל"א ולצא
 האנה רדומ ינאש ל המודמכ יב"פר
 התע ךא --  ןה םישודק לארשי + לארשימ
 .ךא .הוצמב ינא קסוע יכ יאנפ יל ןיא
 ימרתיא רזחשכ | ,ךילא אבא רוזחאשכל
 אתרווח אתיינדוכ םש ודמעש חתפב יב"פר

 דועסא ינאו הז לש ותיבב מ"המ ,רמא
 ריצפהו ותארקל אציו יבר עמש + ולצא
 דיקפי וא .םתוא רוכמיש וחיטבהו וב
 לכ ליעוה אלו םתוא רקעי וא םתוא
 ידכ היה הזו .וילא רס אלו יבר תורצפה
 תורקיה ויתודמ לע רובעל ךרטצי אלש
 ,ולש וניאש הסורפ לע עוצבלו

 והולאש ג"ה א"פ יאמד ימלשוריבו
 תאזכ תושעל ולכוי םה םג םא וידימלת
 םתעדי םא םהל בישהו ,רהנה תא קלחל
 םכימימ הער םוש םתישע אלש םכשפנב
 םדא םושל םתיזב אלו לארשי שיא םושל
 ,ןכ תושעל ולכות זא

 .תיטרפ החנשהב ותנומא

 אבש ג"ה א"פ יאמד ימלשוריב רפוסי
 ןירבכעהש ול ורפיסו דחא םוקמל א"פ
 אוהש ועדת עדי ל"א ,םהיתואובת ןילכוא

 ריאי ןב סחנפ 'ר

 ולבקו תואובתה ןירשעמ םתא ןיאש ןעו
 ועגנ אל זא ינמו יוארכ ורשעיש ןהילע
 ,הערל ןירבכעה ןהב

 וניא ןייעמהש ל"או וילא ואב א"פו
 .אמלד ל"א ונממ תותשל םהל קיפסמ
 ןהילע ולבקו יוארכ ןירשעמ םתא ןיא
 לכל ןייעמה קיפסה זא ינמו וארכ רשעל
 ,ןהיכרצ

 תיעיבשב השירח ריתהל יבר הצר א"פו
 ,ומע םיכסה אל יב"פר ךא

 תורוב רפוח היהש רחא דיסחב השעמו
 ינפל ותב הרבע א"פ םיבשו םירבועל
 אלו ומחנל יב"פר אבו םשל הלפנו רהנ
 וישעמ יב"פרל ורפסו םימוחנת לבק
 יב"פר רמא זא השוע היה ריסחהש םילודגה
 אוהו םימב וארוב תא רבכמ היהש רשפא
 הלצינש לוק התצי דימ + םימב וחפקמ
 ,רהנה ןמ ותב

 'ב ולצא וחינהו םיינע 'ב ורבע א"פו
 וברתנו ןערזו חקל השע המ ןירועש ןיאס
 םיינעה ןתוא ואבשכ כ"חאש דע כ"ב
 םירומחו םילמג איבהל ןיכירצש ל"א וילא
 ,ןהיתואובה חקיל

 ןילוחכ תואלפנ רפוסי ורומח לע םגו
 האובתמ | לוכאל ורומח ההצר אלש +
 יפב רונשש דע ,יוארכ תרשועמ הניאש
 םא ה"פר םילקש ,:ביק תבש | ל"וח
 םאו םדא ינבכ ונא םיכאלמכ םינושאר
 אלו םירומחכ ונא םדא ינבכ םינושאר
 .יב"פרד ורומחכ

 הובנג א"פש אלפנ השעמ םש אבומו
 התצר אלו םימי 'ג םלצא התיהו םיטסל
 תומת ףוס ףוסש ואר רשאכו ,םולכ םועטל
 יב"פר תיבל תאבשכו השפנל הוחלש םלצא
 אלש םימי 'ג הז ,התבולע ןידה רמא
 הינפל ונתנשכו | ,לובאל הל ונת הלכא
 ,םועטל התצר אלו ןירשועמ אלש ןירועש
 המהבלש וניבר ונתרמל אלה וידימלת ל"א
 דיבענ המ ל"א יאמד רשעל ןיכירצ ןיא
 ,המצע לע ארמחמ איהד אתבלע אדהל

 לכמו



 אבוהדד סחנפ 'ר--יול ןב סחנפ 'ר

 יב"פר לדוג תא תוארל לכונ הז לכמו
 ,ורוד ינב לכ יניעב

 א"פש רפוסי ג"ה א"פ יאמדב םשו
 ואבו אכלמד אתינגרמ דחא רבכע עלב
 ונאב ל"א +ינא ףשכמ יכו ל"א ולצא
 רבככעה תא ריכה אוהו ,בוטה ךמשל
 ,הזב ש"ש שדיקו תוילגרמה היה וכותבש
 לוליח שיש םוקמב :גיק ק"בב רמאש הזו
 .הרופא ותדבא וליפא םשה

 ר"מב ונל וראשנ םירקיה וירבדמ
 םיאישנה תונברק לכב המל רמאש ידגי"פ
 ביתכ ןושחנבו ,רפח םידתע ,ונברק .ביתכ
 ,'וכו םיאלמ ,םידותע ,ונברקו

 א"פ ר"שהשבו חי-בידדי"פ םש ןכו
 ת"ד רחא שפחמ התא םא רמא מדא
 חפקמ ה"בקה ןיא וללה םינומטמכ
 ,ךרכש

 תורברה תרשער 'ב פ"ס יתבר 'פבו

 םיללפתמ לארשי המ ינפמ ומשב ל"ביר
 םש דוס ןיעדוי ןניאש ינפמ ןינענ ןניאו
 ,שרופמה

 הדוהי 'ר ד"ה נ"פ תינעת ימלשוריבו
 ה"בקה ארב השלש משב ריאי ןב
 ,םילאעמשי ,םידשכ םארבש ןהילע םחנתמו
 םילהת 'מב אבומ רמאמה תצקמו ,רה"ציו
 הארנו בקעי ןב א"ר י"ע .ומשב בל"פס
 : בג הכוסבו) ,ריאי ןב הדוהי 'ר .ל"צש
 ןהילע טרחתמ העברא בו יב יומא אבומ
 ,(ה"בקה

 חכומדכ דולב היהש הארנ ומוקמ
 'רו יברב השעמ תולהא ףוס אתפסות
 ותונחב ותבשש רפקה א"רו י"רב לאעמשו
 יב"פר היהו דולב (יזפ וא) יתוב לש
 ןיאש וירבד לע וכמסו -- םהינפל בשווי
 'מ רודמכ םו"כעה אהיש דע האמומ

 .םוי
 ןיקוקז רפפ) אשדת שרדמ םחיתנ וילאו

 .(ארונד

 תובותכ רמאש דע ב"כ הלדג ותשודקו
 ידיל | אביו םויב םדא רהרהי לא ,ומ
 .הלילב האמוט
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 האיבמ | תוזירז רמא ג"פס םילקשבו
 ,הרהט ידיל האיבמ  תויקנ ,תויקנ ידיל
 האיבמ השודק ,השודק ידיל האיבמ הרהט
 ,אמח תארי ידיל האיבמ הונע ,הונע יריל
 תודיסח ,תודיסח ידיל האיבמ אטח תארי
 ידיל האיבמ קה"ור ,קה"ור ידיל האיבמ
 והילא ידיל האיבמ מה"חת | ,מה"חת
 ל"

 רכזנה פ"ר אוהש רמול דואמ בורקו
 ושקב סחנפ 'ר ימיב ורמאש ,אע ןישודיק
 ןקז זא היהו י"אל הסיע לבב תושעל
 ותוא תאשל וכרצוה וירבעש דע לודג
 סחנפ 'ו אוהש רמול רשפא יא יב) ,הסירעב
 (איה ונידיב אלכיה ןנחוי ר"א םש ורמאש ארומאה

 ,םימי ךיראהש הזמו

 ב"פ םילקש רכונ | .יול ןב םחנפ 'ר
 ,ילבבה תסרגל ג"הס

 המ ברד םיתבומהנפ בר

 הירב ס"קד תסרגו :ד םיחבו רכזנ
 ,ןוכנה אוהו ימא ברד

 .(אתיירבד אנת) ,אבורע ןב סםחנפ 'ר

 ןיב  יתייה ינא .רמא :ונ ןיטיג רכזנ
 וחומ תא ועצפ סוטימ תמשכו ימור ילודנ
 ,'וכו

 ןינעב ומשמ ןנחוי ר"א :חל תורוכבבו
 ,האופר

 .ןועמש 'רד הירב סחנפ 'ר

 לבא ,הרת זמר תור םטוקלי רכזנ
 רב םסחנפ 'ר אסרגה ו"פ ףוס ר"ורב
 .אמח

 .אבוההרד םהנפ "ה

 אבוהדד םחנפ ר"א ב-ב"פ ר"הקב
 דיחס .תעדו .,ארבע .אתוהה .המ .בבעמ

 סחנפ ר"א ל"צ ךא ריע םש הז ןיאש
 ,ברועמ אכוחד

 בפי יאבא .'ר- גלכ"פ הק יאבומ/ פו
 ןידה םא ללוהמ יתרמא קוחשל חתפ
 ןכלו ,אינהמ אתודח המ ברועמ אכוחד

 המ
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 םש אוהש תומכח עבש לעב בתכש המ
 | ,תועט אוה ריע

 יב .םיחפפ בוג פיד םטפ ירי
 ,א"הס

 ,ןבתא םחנפ 'ר

 ,הנוי 'ףג םשב .המא יריהא 'פ ר"ש דב
 ,יתאצמ אל בתכ רד"הסבו

 ,הארופצ םחנפ 'ר

 ר"א" >(םייקד .תסרגל) * %זע:אמוי = רכזנ

 אסרגו : ,הארופצ סחנפ 'ר םושמ סחנפ
 תסרגכ היה ןיסחויבו,הארופצ ה"ר ונלש
 ,ם"קד

 ,ימנפ

 ןייעו | ,גחח"פ ר"הק יטנפ רב יול 'ר
 טוב ךב יול 'ךרע

 ,הקקטנפ
 ימלשוריב אלפנ השעמ רפוסי  וילע

 (ןירסיקב) והבא 'ר ימיבש ד"ה א"פ תינעת

 שיאש והבא 'רל םלחו רטמל ןיכירצ ויה
 ,םימשג ודריו ללפתי הקקטנפ םשב רחא
 ול רפיסו וישעמ המ ולאשו וירחא חלש
 אוהש םוי לכב תוריבע 'ד רבוע  אוהש
 םינכמו ,םיצל בשומ הפיימו ,תונוז ריכשמ
 דקרמו ץחרמה תיבב | תונוזהל םידגבה
 ,בומ רבד הזיא תישע ילוא ל"א ,םהינפל
 תילארשי השא וילא תאב א"פש ל"א
 איהש הארו ,תונזל ע"א ריכשהל התצרו
 הלעבש ל"א %הכוב התא המ ל"א ,הכוב
 איה הצור ןכלו ןירוסאה תיבב שובח
 ןוממהב תורפל ידב תונזל ע"א ריבשהל
 לכ תא חקל תאו עמששב ,הלעב תא
 תא תורפל הל ןתנו ןרכמו ותיב ילכ
 ל"א זא ,תונזל ךרטצת אלש ידכ הלעב
 םימשגה לע ללפתהל התא יאדכ והבא 'ר
 "-,היהי ןבו

 .(הכחח'פ 'א ה"ד ,לאינפ) ,ג"חכ לאינפ

 תיבשנ תנפצ ותבש רפוסי ,חנ ןיטיגב
 רחמל הלילה לכ יאבשה הב ללועתהו
 ,'וכו הרכומל האיצוה

 אפפ בר---ופיד םחנפ 'ר

 ,(אתיירבד אנת) ןימינפ אבא

 ,ג"הס ג"פ תומורת ימלשוריב רכזנ
 די-הכ'פ םילהת לע יריכמה טוקליבו
 ,הדי  טישותש ידב רמוא ןימינפ אובמ
 םשו ב"ה א"פ הטוסב אוה רוקמה לבא
 ,רמוא ןימינימ

 .יאקנפ

 ג"הכמ היהו יאנגל ,זנ םיחספב רכזנ
 ,ש"ע ינש תיבב

 ,וכרע ןייע ,םפא 'ר אוה .םפ 'ר

 ,אסיספ

 ימיב אםיספ רב ההויבג
 ,אס ןירדהנס ןודקמ

 ,אפפ
 ,: גס ןיבוריע אפפ רב אבא 'ר
 ,זיחומ"פ ר"מב אפפ רב ןהכה אבא 'ר
 ,פ ק"ב אפפ רב אדא 'ר

 אפפ רב אחא 'ר אוהד אכירא אחא 'ר
 ..איק תבש

 ,ופיזע  אפפ רבי ורד
 ,..פ ק"ב אפפ רב אייח 'ר
 ,: םמ הכוס אפפ רב אמה בר
 ,.הס ןיבוריע אפפ רב ןינח 'ר
 ,,פ ק"ב אפפ רב אנינח 'ר

 ,: חפ תבש א5פ רב לאננח בר
 5 מ"ב אפפ רב ןמחנ בר
 ,: זי תובותכ אפפ רב בחרוס
 ,;; וס תבש אפפ רב אבר
 ,: במ ןילוח אפפ רב שיכר
 ,: זע אמוי אפפ רב ימר
 ,.וכ תוכרב אפפ רב םרפר
 ,; אל םיחספ ארכיסמ אפפ רב םרפר
 .זל אמוי אפפ רב לאומש בר

 ,אפפ בר

 םושב רכזנ אל אפפ בר יבא םש
 פ"רד הובא :חכ מ"ב ךא וניצמו םוקמ
 םשו ,אנוה בר רב הברד הימקל אתא
 ,םסרופמ ח"ת היה אקש עמשמ

 רמאי 491 רצ ב"חב ץערג םכחהו

 פ"רש

 רדנסכלא
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 םתיתנ רענ ודועבו ןנח רב היה פ"רש
 ,הזל רוקמ םוש ןייצמ וגיאו ומאו ויבאמ
 (ב ,םותי היה אלש (א ,םיתשב גנשו
 הארנ ותועטו | ,ןנח היה אל .ויבא םשש
 ברד הירב אפפ בר רמאש :מ תובותכמ
 ברד הימק הרמא לוא תיחולכ יבמ ןנח
 םתס אוהש רבס אוהו ,ישא רב ימיש
 ומכ היה ישא רב ימיש ברש ןייע אלו פ"ר
 אצמש ותועמו ,: ם תינעתב פ"רל דימלת
 אמתי פ"רל ארק ייבאש :זי .תובותכב
 י"שרב ןייע אלו ,םותי היהש איצוה הזמו
 ,גהונה גהנממ םותי ,אמתי שרפמש םש
 רבכ פ"ר היהשב ,וק תומביב שרופמ יכ
 'בב ייבא ובר תא ספתש רודה לודנ
 ומאו ויבא םיחב ויה זא םג  םיניד
 ,פ"רד

 ומא םשש ,רב ךרע ךורעה תעד יפלו
 פ"ר :רכ תינעתב ,יתרפשוא היה פ"רד
 אעב ידימ םיעט היביל שלח אתינעת רזג
 ,ןמחנ בר ל"א ,ארטמ אתא אלו ימחר
 פ"רד ומא םש אוה 'יפ ,יתרפשוא רב
 ךיאש הזב ןאימ ןיפחויה לבא | ,ל"בע
 ינפב | תינעת רוזגי פ"רש רמול רשפא
 ןיפחויה רמאי ןכלו ,וברד ובר היהש נ"ר
 ,"יתרפשוא רב ןמחנ בר, ארומא םש אוהש
 ,הוב ןיסחויה תא ד"הס ספת םנחבו

 ל"אש איבמ רמ"פ חרפו רותפכ רפסבו
 ,"אפפ בר, והל רמא ךמש המ פ"רל
 ךיפ אלו רז ךוללהי ביתכ אהו ול ורמא
 אצמנ אלו ,ךיפ | ,רז ןיא םא והל רמא
 ה"ר לע אצמנ הז ןיעמו ,םוקמ םושב ז"ד
 ,וכרע ןייע ןתנ רב

 םש ויתוהגהב םימואת ד"אר ןואגהו
 תונושארב אב"שרה תבושתב אצמש איבמ
 ,פ"ר ל"א ךמש המ פ"רל ל"אה ד"פס
 רמא ךיפ אלו רז ךוללהי ביתכ אהו ל"א
 אבומש ומכ טעמכ אוהו ,ךיפ ,רז ןיא אהו
 ,םויבב

 פ"ר רמאש ומכ ,אבר היה לודגה ובר
 םיחספ ,.אנ ןיבוריעב אבר ןל קידב ,דימת

 ,: צ םירדנ ,,אס תובותכ | ,,גי ק"ומ ,: הנ
 וריבח םע אוהו ,,גלק ןילוח ,: אצ תוחנמ
 ינפל רימת ובשי עשוהי ברד הירב ה"ר
 אברל וביתוא ,ומע ורטו ולקשו אבר
 אברו ,: מ מ"בכ אברל ל"א ,: גס מ"בכ
 תובותככ ישניאד ימילג יחלשמ והל ירק
 .גע ןיטיג ,,הפ

 תומבי ,:1 םיחספכ אברד הימשמ פ"ר
 .: זל תועובש ,,1 תובותכ ,: גק

 .,וכ ןיבוריע ,.ומ תומביכ אברל השקה
 וארקש דע ויניעב כ"כ לודג היה אברו

 ..דנ םיחספכ אכלמ רובש
 ה"רל אמגרת קופ פ"רל רמא אברו

 אבר וארק םגו ,,זפ ןירדהנסכ אנניח רב
 ..הפ תובותככ רמ

 אנתמ רב אדא ברו פ"ר תא וניצמ ןכו
 ..הפ תובותככ אברד הימק

 פ"ר וניצמדכ ייבאמ הברה לבק ןכו
 ק"ומ ,: ומ הכוס ,,כ תוכרבכ ייבאמ לאש
 זי תובותכ ,:חע םיחספ ד כ

 תבשבו ,,וק תומביכ רמ ייבאל ארקו
 הליעמבו ,יאמ ךדידו ידיד פ"ר ל"א : טיק
 םיחספבו ,קיתשיא ייבאו פ"ר היביתוא :ג
 פ"ר וכלה אחרואב ייבא ךלהשכ :איק
 ,הילאמשמ י"רד הירב ה"רו הינימימ

 ברמ פ"ר לבקש וניצמש ףא הנהו
 תומבי | ,,הל םיחספכ 'א ןיבא רב ידיא
 ו"רר :הירב ה"ר ..םע . .הימק בשיש הפ

 תובותככ אנניח רב ה"רמ ,יקדרד וארקו
 םיחספבו ,חב"הר ןל קירב פ"ראש :אס
 תלייע יב הירבל אנניח רב ה"ר רמא זמ
 בלמ  לכק , כג קל | יםה פרה ל
 ביתי ,זכ הדנכ (אדסח בוד ח"ת) אנונמה

 אנונמה ברד ימק יביב ברד ירוחא פ"ר
 פ"ר והל רמא ,רמאקו (אנונמה בר) ביתויו
 אה יכ וליפא פ"ר רמא הילע וכיחא --
 אלו שניא אמיל (אבוח ירול יאתאר) אתלמ

 בר ינפל בשי ןכו ,היבר הימק קותשנ
 ויתובר לבא ,,גל ןילוחכ בקעי רב אחא
 ,ייבאו אבר ךא ויה םיקהבומה

 יפכו
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 הלר ..ורובחו .אוה בשי  הארנה .יפכו

 | ףסוי בר ייחב דוע אבר ינפל י"רד הירב
 | שרופמכ (תיטרפ הבישי אברל היה זא םגש)

 םיינע ןיידע ויה זאז ,בכ ארתב  אבב
 ואבש :י- תוירוהכ קחודב וסנרפתהו
 אתכסמ ןותמיקוא והל רמא אברד הימקל
 ןיא ל"א אתרופ ותירתעיא ,ןיא ל"א ןלפ
 םהירשא והיילע ירק ,אעראר אניטק ןנבזד
 רחסמ פ"ר השע כ"חא ךא ,'וכו םיקירצל
 לודג רישע השענש דע חילצהו רכשב
 ,םירמת רכש לעב) ינדופ אבר וארקש הזו
 הרנח ה ,,אע' תוחנמ- ה ד= -תוכרבפיו( שה

 בו
 הירב ה"ר םע דחיב רחסש וניצמ ןכו

 ..גע .ןיטיגב ןימשמושב י"רד

 ייבא ךלמשכ ףסוי בר תריטפ ירחאו
 תחת ענכנ היה אבר םגו אתידבמופב
 ינש לכ | ייבא ינפל פ"ר בשי זא ייבא
 ם"שה לכב פ"ר תא וניצמ ןכלו ותוכלמ
 אבומדכ םימעפ 'המ ךרעל ייבאל השקהש
 לודג רבכ זא היה פ"ר לבא ,ייבא ךרעב
 תבש | ,וק תומביב :רפוסי רשאכו ,רודה
 ןוגה ןיאש םבי  ינפל הלפנ פ"רד הומח
 הל ץולח ל"א ייבאר הימקל אתא הל
 רבס אל אפפ בר ל"א ,הסנוכ התא ךכבו
 יכיה אלאו ,ןנחוי 'ר רמאד אהל רמ הל
 תנמי לע הל - ץולח ל"א היל "אמיא
 הל .ץלחד"רתבל זז =. םיתאמ ךל-ןתהש
 בר, ל"א היל בה ליז (יבא) הל רמא
 ל"א --- היל הדבע ךב ינא הטשמ  (אפפ
 אכיה ךמיא ,אתמב ל"א אכיה ךובא (ייבא)
 ךל שיש ינא המודמב י"שריפו) אתמב ל"א
 אק ךכיפל .ךיברצ קפסל ךל  ןיכומס םאו בא
 םותי היהש עודי ייבא לבא ,ךיתעמש ןידדחמ

 ,[ביכשו היניע היב ביהי (ודלוה םוימ

 םימכחל דעו תיב ירפסב יתראב רבכו
 ולאששב : זי תובותכב וניצמש אמתי ךרעב
 ?רמ רמאק אתופיפחר אחשמ ייבאל פ"ר
 ךמא ךל אדבע אל אמתי (יבא) ל"א
 ולאשש הזו ,ןנברד אשירא אחשמ יגודרד

 אפפ בר

 אצמ זאו ,םותי השענש ירחא ייבאל פ"ר
 ול הארה זאש ובוח תא תובגל ח"עב
 לודג התאש ףא םותי תיהנשכ האר
 ,ךתפוח םויב ךמא התשעש המ םג תחכש

 קור ה פיש ,כ תוכרב וניצמ 'ןכו

 פ"ר םש רמאש ייבא ןמוב רודה לודנ
 . אסינ והל שיחרתאד םינושאר ש"מ ייבאל
 אתביתמ 'גי ןיצקועב ןנינתמ אק ןנאו --
 השש לש אתיירבו חנשמ * וניניב שי םינפ 'גוב)

 ,(י"שר ,םינפ 'גיב איה םג  ןיצקוע 'פמו םירדס

 ליקש ייבאש רפוסי :איק םיחספבו
 י"ד הירב ח"רו הינימימ היה פ"רו ליזאו
 אקד ירירמ במק אוההל הייזח הילאמשמ
 פ"רל ארדהא הילאמשד היפאל יתא
 אלד + ש"מ אנא פ"ר ל"א -- הילאמשל
 ךל תמייק .אתעש תא ל"א | ,יל ששח
 ,(בוט לזמ ול שיו היה רישע פ"רש ןעי םב"שריפו)

 פ"ר זז אל זא םג ייבא רטפנשכו
 וניצמש הזו .,ייבא תחת ךלמש אבר וברמ
 תורוכב ,,וכ תועובש ,זס ק"ב ,;זכ תבשב
 וצרית אבר לע אברמ השקמשכ :דנ
 היהש ןעי הזו ,הרמא פ"ר והיינימ אדח
 פ"ר רמאשכו אברד קהבומה ודימלת
 ,אבר םשב ןכ רמאש ורבס

 :וירבח
 ינפל ומע בשי אנתמ רב ארא בר

 בר,,וינפב םש וארקו ,הפ תובותככ אבר
 ,"אפפ

 הירבהא .,: דב .ק"ומב : ,אבס . איוא בר

 פ"רל .השקה :ונ ןירדהנסבו ,שרדו פ"ר
 ,ול ץריה פ"רו םימעפ 'ב

 םע קלוח אקיא כרד הירב אחא בר
 פ"רל. ץרתמ ו תבשבו ,,ל םירדנכ פ"ר
 | ,ותישוק

 וטו הב, ןיבוריעב ,אנניח רב, ה"ר
 אנניח רב ה"רל רמא אתולג שירהש
 דיבע לזא ,הינתסובב אתנקת רמ ריבעיל
 אבר לזא ,השלשמ תוחפ הנק הנק
 4 הירב .ה"רו פ"ר: לזא ,והניפלש
 ,הירתבמ והניטקנ

 ב



 פה

 ,:כ םיחבזכ -ש"ת פ"רל  רמא :דיבז בר
 דחי ורטו ולקש ,:טכ ןיטיגב פ"ר וביתוא
 ,:המ תוכרבב

 חמא | י:יב"בב"  ,יתפיחמט בד הרביאייח

 ,'וכו ךדיל אב ינע אמש .פ"ךל
 רמא ,ופ תיבותכב (אעדוהנמ) אמח בר

 אברד הימשמ ותירמאד יאדו פ"רךל ול
 .'וכו

 רפוסי  ,אקיא ברד | הירב : אנינח בר
 הירב .ה"רו פ"ר היב ועגפש : חנ תוכרב
 .ביבשו והייניע .היב ובהיו --- י"רד

 ,,דפ תובותככ ומשב ושח רב רמוי
 פ"רא ,טל .הדנב ,אתרקסדמ הדוהי בר

 הזמ עמשמו | הימק .אתעמשל .אתירמא
 ידימלת ויה םהינשש ףא פ"רמ לודנ היהש
 ,אברר

 היה רמירמ רב רמ וא רמירמ רב הדוהי
 וארק פ"רש : בנ תובותכב פ"רמ שישק

 ,:5 תובותכמ עמשמ ןכו ,רמ
 ..יק םיחספכ ונמזב אדיש ףסוי
 אלולהב היה הדוהי ברד הירב קחצי בר

 פ"ר היל ילדו פ"רד הירב רמ  אבאד
 רפקיאו הימקמ םק אלו ארמחד אסכ
 ל"צו ם"מ אוה .לבא | ,: בל : ןישוריקכ
 הירב קחצי בר םישודק תותלאשה תסרגכ
 ,אישרשמ ברד

 םעי:ויה :ת/ר/רנבט חפש, ברו ."יףמו 5
 .: בל ןישודיקב אברד הירב תנותחב פ"ר

 ק"ומב .עשוהי ברד .הירב הימחנ בר
 ברלו יפפ ברל והניתחכשא רמא :םו
 .'וכו אפפ

 עגפ .הפ תובותבב ימא רב סחנפ בר
 ,'דכו 'י"רד יהירבנוה הו תלחב

 יאמ פ"רל רמא ,ז תובותכב יפפ בר
 ,: טי ק"ומכ דחיב ויהו ,ךתעד

 : אכ תומביכ ונמזב אבא רב אפפ בר
 זי קב

 אפפ ברמ ועב אבא רב אפפ בר ינבו
 ,.טיק תבשכ פ"רל ושקה ,.אצ מ"בכ

 וברב +1 בכ :תוכרבב : לאומש הבא

 400] | אפ

 ,י"רד הירב ה"ר םע ידדה | ירהב אתפור
 ונמזב -אתולג שיר" היה לאומש .רמ

 ,היבגל עלקיא פ"רש ,דל .תוחנמכ
 פ"רש רפוסי :גל הרנב :,לאומש בר

 אברוצ אכיא יא רמא ךאותל עלקוא
 ל"א היפא לבקא ליזיא אכה ןנברמ
 ןנכרמ אברוצ אכה אכיא אתבס איהה
 אמר היבגל לזא -- הימש :לאומש ברו
 היל אמר (רוש פ"ר דובכל טתש) ארות היל
 ליכאתד אוער אהי פ"רא -- ידדהא 'ינתמ
 אתאו היקבש -- אמלשל ארות יאה
 הזב יתרמאו) ,ישא רב ימיש ברד הימקל
 תומוקמ המכב דועו :דק ק"ב וניצמ ןכלש רשפאש
 םויהמש ונייה "ךאות דע, היפאל קפנ ורמאש

 דע .ךלה ךא תאזה ריעהל דוע .אב אל האלהו
 /'א תרבוח ב"ש םלפהב ןכ יתאצמ כ"חאו ,ךאות
 .(םש 'פותה תנוב אוה ןבש רמול רשפאו

 אנוה בר היה םלוכמ ביבחה וריבחו

 וריבח | היה" אוה ",עשוהוה ברה .חירב
 ודמל םהינש ,ןורחאה ומוי דע וירוענמ
 ונק םהינשו = ,: איק םיחספכ ייבא לצא
 זא ויהו הנממ ונוזינו אעראד אניטק
 בר ייחב .דועו \ ,: יי תוירוהכ .אבר'  ינפל
 ותבישיב אבר ינפל םהינש ובשי ףסוי
 ..בב מ"בב תיטרפה

 אבר ינפל דחיב םתוא וניצמ ןכו
 :ם מ"ב 7 הבל, ןישודוק בפ .תובותבכ

 + גס

 ,,הפ תובּותככ ירויח יקאק ןארק אברו

 ,;גע ןיטיג

 אברד הירבד אלולהב ויה םהינשו
 ,: בל ןישודיקכ אסכ םהל אלדו

 ןיבוריעב דואמ םהילע ביבח היה אברו
= 

 אבר ;ייחב דוע הארוהל ועיגה םהינשו
 אתא יכ אבר והל " ףמאש '"זילק  'ב"בב
 היב ותיזחו | וכיימקל ידיד אנידד יקספ
 יאמקל ותיתאד דע והערקת אל אכרפ
 ,תואור ויניעש המ אלא ןיירל ןיאד --
 ריעב זא ובשייתהש רמול דואמ בורקו
 ותוא לעש רשפאו ,(אזוחמל הכומספה) שרנ

 ןמזה
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 אלש המ ןושלה םהילע רמאנ ןמזה
 אלא, ורמאש רחהא ארומא םושב וניצמ
 בר יבמ .י"רח הירב ה"רו  פ"ר אתא יכ

 ,יטפ 5: ק"ב < ,,בי ןיבוריעב . ."הושהיפ
 ,,וט םיחבז ,: דל תועובש

 ,גע ןיטיגכ דחיב ורחס ןכו
 ,ימשמוש

 ,הפ תומביכ םהיעסמל וכלה םהינשו
 רב ידיא ברד הירתאל ובצניהל ועלקיאש
 ,יקדרד ןארקו ןיבא

 רב ידיא ברד הירבל ועלקיא םהינשו
 ..ולק תבשכ אלגיע והל דיבעו ןיבא

 אבר םע דחיב אתפיר וכרכ םהינשו
 ..נ :בכ תוכרבכ לאומש רב

 אתפיר ובריעש :טפ םיחספב רפוסיו
 ארח י"רד הירב ה"ר לכאדא ידדה ידהב
 לזא ,יל גלפ פ"רל ל"א ,'ד פ"ר לבא
 האמ רמא כ"חא ךא אניבר ידהב בריע
 ,אניבר דח אלו יפפ

 אחרואב וכלהש רפוסי :חנ תוכרבו
 אקיא ברד הירב אנינח 'רב היב ועגפ
 ,יתרת ךלע ןניכרב ךניזחד ידהב ול ורמא
 וכניתבשח וכניתזחד ןויכ ימנ אנא ל"א
 אתלת וכיילע יניכרבו אובר 'םסכ יאולע
 היב יבהי + יאה ילוכ תמיכח ל"א ---
 .ביכשו והייניע

 םילקד אפפ ברל היהש ,וכ בג"בו
 פ"ר וארקו ,י"רד הירב ה"רד ארצימא

 .רמ
 ג"ש וניבר רמאי אבר רטפנשכו

 אתביתמה הקלחתנש ג"פ ג"ח ותרגאב
 ךלמ 4. קחצי רהב  -נ"ר .- ,םיתשל ,.הלודגה
 ןכ תמאהו .שרנב ךלמ פ"רו אתידבמופב
 הירב ה"רו פ"ר ,זנ תוכרב שרופמכ אוה
 השענ אמגאל לייער פ"ר ,אמלח וזח י"רד
 רעיל לייעד י"רד הירב ה"רו ,הבישי שיר
 פ"ר רסישכ והזו ,הלב ינבל שאר השענ
 וריבח תא חקל שרנב הלודגה ותבישי
 היה פ"רש ןעיו ,ונימי די ול היהו בוהאה
 ילודג ישארמ תמאב היהו גלפומ רישע

 ינבזש

 אפפ בר

 לכב וניצמ ויתוכלהו וירמאמ יכ ,רודה
 ,אתביתמ שירל אוה הנמתנ ןכל ,ם"שה

 תרימפ ירחא ףכיתש שוריפב וניצמ ןכו
 :ם תינעתכ שירה פ"ר השענ אבר
 חיכש הוה אניתסוומ אייח בר ורמאש
 ינפל אב אברד הישפנ חנ יכ אברד הימק
 ,חונמ רב אנוה בר ןכו ,פ"ר

 םהינש לבא ,שירה היה פ"רש ףא הנהו
 תגהנהו הבישיה תגהנהב קלחכ קלח וחקל
 אוהה ל"אש :טפ תבשכ הלוכ ריעה
 פ"רד הימק תחיכש אל ט"מ כ"רל ןנברמ
 ,אתרגאב ינייעמר י"רד הירב ה"רו

 ברד הירב הימחנ בר דמא .טי ק"ומו
 ה"רלו פ"רלו יפפ ברל והניתחבשא ףסוי
 ;י"רה- חורב

 אק הוה אבא רב ימר :וכ הליגמבו
 פ"רד הימקל אתא -- אתשינכ יב ינב
 י"ךד הירב ה"רד הימקל ,היל רסאו
 | ,היל רסאו

 מ"בב שרופמכ שרנב הוה פ"רש עודיו
 אתויח רבעמק יוה יאלובס אדא רב : גצ
 ןכו ,פ"רד הימקל אהא -- שרנד אלמנא
 ,ונ ןיבוריעב י"רד הירב ה"ר  םש היה
 שרנ יבדו יריב יבד אתיילומ ינה רמאש
 ,ןונקזא

 ינה י"רד הירב ה"ר דמא ,טס אמויבו
 ,אירש שרנד אמדג אטמנ

 ןניא שרנד ירביב רמא .זכק ןילוחבו
 הבא אל -- שרנ אתמשכ פ"רא בושיה ןמ
 ,'ה רבד עומש שרנ

 תוחנמבו ,פ"רל ל"א ,ז תוכמ וניצמ ןכו
 ,'וכו שדח ילכא םהינש : חס

 י"ד תיהב "ה"רש " רפוסי ,ןי ה"רבו
 היל שילחד אזח הירקבק פ"ר אבו שלח
 ךא ,ןיכירכת ול ןיכהל פ"ר הוצו אמלע
 תמאבש ול רפיסו | ,וילחמ םק כ"חא
 ריבעמ אוהש ןעי ךא ,התימ וילע הסנקנ
 .היח ויתודמ לע

 לבא פ"רל שממ רבח היהש ףא הנהו
 לכ ןכל אתביתמ שירה היה פ"רש ןעי

 ידימלת
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 ל אא ב ו

 פ"ר ידימלתל ובשחנ הבישיה ידימלת
 םלוכ וניצמ | ןכלו  ,י"רד הירב ה"ול אלו
 םגרתש 'ג הבהא רב אדא ברכ פ"ר םע
 ,ז גלק ןילוחכ פ"רד הימק

 פ"רד הימקל אתא האלובס אדא רב
 ,: גצ מ"בב

 פ"רל ביתוא 'ב ןיבא דב  ידיא בר
 ..אלק ןילוחכ

 ,,ח ןילוחכ פ"רד הימשמ רמימא
 ,,מ ו"עב פ"ר יל רמא ,רמא ישא בר

 בר ישא ברל פ"ר ל"אש ,יק ק"ב ןכו
 ברד אה ל"ס אל | אריוע ברו דינו
 ,הדוהי

 עלקיא פ"ר  ,אקיא ברד הירב ה"ר
 ,גמ תוכרב רמ פ"רל ארקו היבגל

 ווה אניתסוומ אייח ברו חונמ רב ה"ר
 הימקל ותא רטפנשכו אברד הימק יחיכש
 .:מ תינעתב פ"רד

 פ"רל השקה ןתנ ברד הירב ה"ר
 (: ם תוירוה ,: וס מ"ב ,: טנ : זי םיחספכ
 היבגל עלקיא פ"רו ,:אצ : אמ םיחבו
 ,,במ ,.תוברבפ

 םגרת אדיסח אלס ברד הירב ףסוי בר

 : דע ןילוח ,: גע םיחספכ פ"רד הימק

 1 ל ןוכהש
 הימקל חלש אברד הירב ףסוי בר

 ,,מ ןיטינכ פ"רד
 פ"רל ביתוא היעמש רב  ףסוי בר

 ל"א ,:ו םיחבזב ל"צ ןכו : אמ ןיבוריעב
 ,:ם תוחנמ פ"רל

 פ"רל חלש הימלש רב רמיי בר
 ,.אל תוחנמכ

 ,וופ תובותככ פ"רל השקה אנהכ בר
 ברד וריבח כ"ר אוה ם"לבו ,,טפ ןיטונ
 ןנברמ אוהה ל"א :טפ תבשבו ,ישא
 ,'וכו פ"רד הימק תחיכש אל ט"מ

 - ןירדהנפכ פ"רל השקה ישא (בר) רב רמ
 ןכו ,ישא בר לש ונב הז ןיא ס"לבו ,: זע
 ,ישא רב רמ ס"קד תסרג אוה

 : הע תומביכ פ"רד הימשמ ארטוז רמ
 הופ מ"ב ,,אצ :תובותב

 ..הב.םוברבבו פ"חמ לאש רכב בב
 תלייע יכ .הירבל רמא אישרשמ בר

 אתא יכ -- הינימ יעב פ"רד  הימקל
 אל יאה ילוכ ןניקייד יא פ"ר ל"א היטקל
 המ. ןנבוריעב נוט ה

 (יתזפשוא וא) יתרפשוא רב ןמחנ בר

 ןייעו ,: כ .תינעתכ .רמ פ"רל ארק
 .ליעל

 תיחנ:2"רהההירב .ה"הד, הובא ןתנ בר
 , זיק םיחפפכ היחבשו -- פ"רד הימק

 פ"רל ארק אביי ברד הירב אמס בר
 ,ם ב"בכ ₪

 ,: בכ תומביכ הימשמ סחנפ בר
 ,,םי ןיטיגכ פ"ר היל ירוא הארות אפפ
 ןיבוריעב פ"רל .ביתוא אבש רב בר

 : ל תועובשב הימקל אנידל אתאו ,: גל
 ,ר"הס .תסרגל

 פ"רד הימקל אתא איברש רב בר
 .: ל תועובשכ

 הליגמכ פ"רד הימקל אתא אבא רב ימר
 כ

 היהו : דע מ"בכ פ"רל השקה אניבר
 : ב םיחבזכ אבר לצא דחיב דוע ומע
 אתרואב ןבג תיוה אל פ"רל רמאש
 יליממ אבר רמאד ךמרח יב אמוחתב
 ,אתיילעמ

 םיהספכ פ"רל השקה אבא רב ימיש בר
 ןמש בר ונלש אסרגו ,ם"קד תסרגל :טנ
 היה א"ב ןמש ברש ם"מ אוה אבא רב
 ,י"אב היהו ,ןנחוי 'ר דימלת

 ,: נ ריזנכ פ"רל השקה ארא רב ימיש בר
 ןיבוריעב פ"רל השקה ישא רב ימיש בר

 היהש :ם תינעת רפוסיו | ,: וכ ריזנ יג
 ,אבוט היל ישקמ הוהו פ"רד הימק חיכש
 היפא לע לפנד פ"רל הייזח דח אמוי
 היפוסיכמ ןלציל אנמחר ,רמאד עמשו
 עמשמ ןכו .אתוקיתש הילע ליבק ,ימישד
 ,םירבח ומב ויהש : דל הדנמ

 בר
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 צו צו צו

 יריז רב ימיש בר
 ..דב הרומתכ

 ידיא ברד הירב (תשש וא) ישיש בר
 ארקו ,,ח כ"ב ,,הס מ"בכ פ"רל השקה
 ,:טק מ"בב רמ פ"רל

 תוחנמכ פ"רד הימק אחא רב לאומש בר
 פ"רל השקה ,ס"קד תסרגל ,זל אמוי ,,דל
 תובגל חילש ואשע פ"רו ,: אנ ריזנכ
 ב"ב ,,ומ מ"בכ יאזוחממ ףסכה ורובע
 אבא רב אתיא :רדק ק"בבו ,:נק יזע

 ,אחא רב ל"צו
 הימק חיכש היה ידיא רב לאומש בר

 פ"רד הימקל אתא אבר רטפנשכו אברד
 .: ם תינעתב

 הימק אמגרת ימיש רב לאומש בר
 ,:זכ תותירכ פ"רד

 פ"ר תוכלה איבהל ונל רתומל הנהו
 המכל ולעי יכ ןעי הדגאב םירקיה וירבדו
 ךותה ידומעמ דחא היה אוה יכ תואמ
 ילקש המה בור פ"עו ,ילבב ס"שבש
 בור בשי רשא אברו ייבא םע אירמו
 פ"ר תונושל ךא איבנו םהינפל ויתונש
 ,ןהב ליגר היהש

 ,ךכלה ןושלב רמאש דימת וניצמ
 והייורתל והנירמינ ךכלה ,טנ תוכרבכ
 םייקו ותירבב ןמאנו תירבה רכוז ךורב
 ,ורמאמב

 בור רמימל ךירצ ךכלה :טנ םשו
 .תואדוהה לאהו תואדיהה

 רשב לכ אפור ל"צ ךכלה :ם םשו
 ,תושעל אילפמו

 והייורתל והנירמינ ךכלה :אכ הליגמו
 ,עישומה לאה םהירצ לכמ לארשיל ערפנה

 בור ןניעב ךכלה ,וכ ןילוחו .כ תבשו
 ,ופיקה בורו ויבוע

 תיאד לארשי רב ךכלה :טכ תינעתו
 ,'וכו טימתשיל ירכנ ידהב אניד היל

 אמויו אביעד אמוי ךכלה .בע תומביו
 .'וכו היב ןנילהמ אל אתושד

 ,והלוכל והנירמינ ךכלה ,מ הטוסו

 םוקמב תיזכ ןניעב ךכלה .ומ ןילוחו פ"רד הימק ינת
 ,התויח םוקמב תיזכו הרמ

 בורו וכרא בור ןניעב ךכלה ,הס םשו
 ,ופיקה

 מ"ש :חכ אמויכ מ"ש רמול וכרד ןכו
 ,אשמיש הלוכ אביעד אמוי

 דע אריותסיא יאה מ"ש ,גק תומביו
 .תיחנ אערא

 יסרפ 'ג אביע יאה מ"ש :הע ב"בו
 ,יוהימ

 יתקמוס אשמש יאה מ"ש ,דפ םשו
 ,איה

 פ"ך ש"ע מ"ש ןושלה אבומ ןכו
 ,:טי ןיכרע ,,חנ ןילוח ,.טי :חי ןיררהנסב
 *..וכ .הדנ ,,זכ'.דופת

 ירדסממ היה אוה יכ ןעי רוריבב הארנו
 ,הכלהה יקסופו ארמגה

 םע ברועמו לודנ רחוס היהש ןעיו
 ישניא ירמא ומש לע וניצמ ןכל תוירבה
 רדס פ"ע םאיבנו ,ויריבח לכמ רתוי הברה
 ,ב"א

 ,ימחרמו יחא ישיפנ אתאונח בבא
 תבש ימחרמ אלו יחא אל ינויזב בבא
 ;;בל

 עמתשיא ךבבד לעבל ךחרוא בגא
 ,: הצ ןירדהנס

 ,:ו תוכרב אתוקיתש אימט יבד ארגא
 מ"ב הל שיחלו ןיחגנ אצונ ךתתיא

 מנ
 ןמת הינייז היל אלת הירמד ארתאב

 ןירדהנס ,אלת  היתלוק איער  יאבלוק
 ,,גק

 רמל יכייח עדי אלד .רמל היל היכב
 .במ ןיב .עדי אלר רמל היל יוו ערי אלד
 .םש ,שיבל

 ,,הצ םש אניד לטב אניד תב
 האמרא יזכת אל ירד הרשע דע ארויג

 ..רצ םש ,הימק
 ,ינשמ ריצב אתש ןזייט אלד אנדרינ

 הבי ז"/

 אבנג



 2ר

 ירק אנמחר אתרתחמ |םופא אבנג
 "עב" גס תוכירמב

 ילתיא היל ריפש האמראל היתורירג
 הינימ אבוח תעבש אלו הינקידב ארונ היל
 ,,וצ ןירדהנס

 ,ביתיתו אבב יפיסב ירקיה ארבג אצפנד
 ,:חיק תומבי

 ,: בק ןירדהנס היתיב בירחמ היניק ערפד
 תומבי לוזית אלו ןיבז ןיבזת אלו ערז

 .,גס
 רשאת אל רשעתיא ,רשא תימ ךרבח

 .: ל ןיטיג
 ינבית אלו ץופש ,ץיפשת אלו םוט

 ..גס תומבי
 ךומ ארמח רב ארטמ יבב חתפמ דכ
 ,טנ תוכרב ינגו ךיק
 אברתמ אלולה ודבע ארנושו אתשכרוכ

 ..הק ןיררהנס אדג שיבד
 הכופ תחתלמ ארתפיאכ ליעלמ אזוזכ
 וכ

 יתא קפס יארשא לכ ,יעב איבג ,בגא לכ
 ..גיק םיחספ יתא אל קפס

 ארגית יתאו שיקנ אדכמ ירעש םלשמכ
 ,,םנ מ"ב אתיבב

 אריזחמ ריתעד תילו אבלכמ אינעד תיל
 .:הנק תבש

 ירגנ ירבגל ןזייא יאוה יטלישו ינגסמ
 . ..וק ןירדהנס

 אגרד קס ,אתתיא ביסנ אגרד תיחנ
 ..נס תומבי אניבשוש רחב

 אנגוהד יכשמ יניעמד יבס ילמג ישיפנ
 | ..בנ ןירדהנס

 הדנ אבלכל ארשב ידשו אחלמ ץופ
 .,אל

 אקופר ימק ,ארמח ארמח יתשד ימק
 ..י הטוס אלבוד אידירג |

 אתתיא ביסנ ןותמ ,אערא ןובז ץופק
 ..גס תומבי

 היל ידשו ליזאו ארות ליפנו םיהר
 ,: חצ ןירדהנס היירואב איפוס
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 ל"אר אקבמ אתקב ירמיא ינש בש
 קילפו אימב אחסד אזוחמ רבל היתיוח
 .תיצמו הילע תביתואו | ןינידסב ךרכיאו
 ,: חנ ןילוח יל תעדוה אלו הינימ

 והיאו א"דל ארוק היל הלת
 .. גמ תוכרב ריבע

 אתיישקד אבק רח ירמתד יבק ירת
 ,: טע אמוי חירסו

 םהל היתוביבחו הלודגה ותבישי
 .תורקיה ויתודמו

 תריטפ ירחאש ליעל ונאבה .רבכ הנה
 הלודג התיהו שרנ ריעב ותבישי רסי אבר
 רוח . יבר הק  ,תובנתכ .ררטאש רע בפ
 ןתאמ ןישייפ ווה פ"ר יבמ ןנבר ירטפמ
 יתימש אלד יל יתית ,זי ק"ומ רמאו ,ןנבר
 .ןנברמ אברוצ

 ילתשיא א"פש רפוסי .ק ןירדהנסבו
 ביתואו (יאנג ןושל) ןנבר ינה ןונב רמאו

 .אתינעתב
 תרושמ םינפל השוע היה וישעמ לכו

 הדש הנק א"פש ,זצ תובותככ ןידה
 ירות ןבזמל יזוז היל יכרמציאד דחאמ
 פ"ר ול ריזחהו היל וכירטציא אל ףוסל
 ,והרש

 םיתוכ םגש דע כ"כ לדג בוטה ומשו
 ,,טס מ"בב וינפל ןידל ןיאב ויה

 תבשב תבש דובבל אתליתפ לדג היהו
 "יפו ,: בי הדנכ  ינדוס וארק אברו ,,טיק
 ,ויאריל 'ה דוס ביתכדכ םימש ארי ךורעה

 ב"ב רפוסי רשאכ הקרצ יאבג היהו
 םיחתפה לע ריזחמה ינע אב א"פש ,ח
 הצר אלו הקדצ ול ןתיש ונממ שקבו
 ינעש םש שרופמה ןידב ול ןתיל פ"ר
 ךא ,ול ןיקקזנ ןיא םיחתפה / ריזחמה
 ברד הירב (ס"קד ,ארפס בר וא) אמס בר

 שניא היל קיקדזמ אל רמ יא ל"א אביי
 ? תומי 4 קקדזי אל | (ואדו) אנירחא
 טוחכ םיקירצה םע קדקרמ ה"בקהו
 א"פ הלעש ,י םש רפוסי רשאכ הרעשה
 לפימל יעב היערכ טימתשיא אגרדב

 ל"או

 הידיד
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 אב ינע אמש יתפדמ בר רב אייח ל"או
 ,ותסנרפ אלו ךדיל

 םוחב . ,אצמ ..,191 הא ןח ..ביוחכו
 רמאיו םישודקה | וניתובר לע  לפנתהל
 ויתובר תלעמ תא פ"ר גישה אל רשאב,,
 ביש אב, ןב .. ףא - .העמלתה .תמכמב
 גב לע החיבה ,.אבר .יּכ: תופוט ..תורמבב
 ,יגע ןיטיג .הנומאב ןתונו אשונ וניא,
 הלעמב הלעש ןוסא ול עריא א"פו,

 רב אייח ל"או -- םיבלשה דחא רבשנוו
 רם בו יי דול אב, מע אמש בפ
 א"ר ערוב היה כ תדתופמ החבות. ול
 ורפס ןכש הקרצל ונוממב רתומ וניא,
 םיחתפה לע רזחמה ינעל ףאש וילע,
 ,ל"בע :ם ב"ב ותפמ ול קקזנ היה אל,

 העטי הזה םכחהש ןימאהל לכונ אלו
 השע ןודזב ךאו ארמגב טושפה טשפב
 יאבג היהש םש שרופמ אלה ,הזה רבדה
 לש הפוקמ ינעהל ןתיל הצר אלו הקרצ
 ינע אוה םאש אתיירבה ןירכ הקרצ
 ,ול ןתיל ןיכירצ ןיא םיחתפה לע ריזחמה
 ,םיחתפה לע ריזחמ אוה םא אקורד הזו
 ינעל ףאש רמאו ךפיהו הזה םכחה אבו
 ול קקזנ היה אל םיחתפה לע ריזחמה
 ,השעי אל ןכו %ותפמ

 םנרפתה הלחתמש ונבתכ רבכ הנהו
 הזמו רכש תיב השע כ"חא ךא ,קחודב
 יא רמאד ,גיק םיחספ שרופמכ רשעתנ
 םיחפפבו) ירתעיא אל ארכש יאמרד ואל
 ,ירתעיא אל אתנהב אנביסנד ואל יא רמא .טמ
 ,(אמרג אהו אהד םש 'םותה ובתב רבכ ךא

 ,דיפספ אל יארכש רמא ,הס מ"ב ןבו
 מ"מ ירש ידיד אשרט פ"ראש םש ורמאו

 אנא | ,אנכירצ אל יזוז ,דיספ אל יארכש
 'יפ ,חקול יבג אתלמ אנדיבע אקר אוה
 ולש ארכש פ"ר רכומ היהש םירבדה
 םגו .ןפינ לש רעשכ ירשתב לוזה ןמוב
 ןכו, רמאו םש ר"ורב וילע לפנתה הזב
 גהלותס הובל, טקנמ  היה., .ורחסמב
 הוש ףא ןמזל ורכמב הימד ידכמ רתיבש

 אפפ בר

 ןהמש ובלמ .רתיה ול הדבו תיברכ בשחנ,
 "ךיספ אל יארכש ט"מ ירש ידיד אשרמ,
 לש

 ,ארמגה טששפב העטש ודובכמ הליחמבו
 הימד ידכמ רתויב פ"ר רכומ היה ולא .יכ
 ,רחואמ ןמזל תועמה ומלשיש רכמש ינפמ
 פ"ר לבא ,רבדב רוסיא .תמאב היה זא
 ול שרדנ היה אלו לודג רישע היהש
 םע ןפינ דע ןיתמהל לוכי היהו ,ףסבה
 ךא ןכלו ,ויה תובומ ותרוחס םגו ,רבשה
 םהל ןתנש המב םישנאה םע השע הבומ
 ןידש ןעי ךאו ,ןסינב םלשל מ"ע ירשתב
 הולמל ומכ ,ןתיל הולל םג רוסא תיבר
 ורב השש בר ל"א ןבל ,תקיל
 ךדיד רתב תלזא אקד רמ יזח יאמ ידיא
 ,רורב הזו ,והריד רתב ליז ,רתומ אוהש

 היה אלש רמאו וילע לפנתהש המ ןכו
 קיתענ .גע ןיטיגמ הנומאב  ןתונו אשונ
 ורמאש ויתומולח הארנו ארמגה ןושל
 ימשמוש ןבז י"רד הירב ה"רו פ"ר םש
 והנירובעל יחלמ רוגא אכלמ רהנד אדונא
 ףוסל ,היליתמד אסנוא לכ והיילע וליבק
 ורוגא והל ורמא אכלמ רהנ רכתסיא
 ותליבק אהר ןלהינ והניעקפא | ירמח
 איצוה הזמו ,דיליתימד אסנוא לכ וכיילע
 אצמ היא לבא ,הנומאב ןתנו אשנ אלש
 ולבק םהש שרופמ אלה ןירכ השע אלש
 ןירמחה אל םגו  ,אסנוא לכ והיילע
 הירב ה"רו פ"ר ךופיהל ךא אנירל ןועבת
 םיאנתה אלמל ןירמחה תא ועבת י"רד
 הכלהל ןידה אוה ןכו ,םהמע ונתהש
 רבוסו ז"ע גילפ אבר ךאו ,אניבר קספדכו
 ןהנ ןכלו .אוה חיכש אלד םנוא אוהש
 רבד םוש ושע םאה לבא ,ןירמחהל קרצ
 ? ןידכ אלש

 השע םימעפלש םש םכחה רמאי ןכו
 וריבח דגנ קרצה טפשמכ אלש פ"ר
 ב"ב ער ןיא יכ רמאו ומצע תבומל השעו
 יא יב האסה תא שדג הפ ל"כע ,בב
 ,םפשמב אלש השעש םש הזימר זמר םוש

 םשו



 אפפ בר

 י"רד הירב ה"רו פ"רש ךא רפוסי םשו
 רחאתנו הגנ ז"יעו ,אבא רב אדא ברל וטקנ
 ? םה ושע המו ,יב"נר

 רשפאד ןאמ יאה פ"רא :מק תבשבו
 םושמ רבוע ארמח יתשו ארכיש אתשימל
 אוה ומצע תבוטלש והודשחו ,תיחשת לב
 ןדשח ידידל :חיק םש רמא ןכלו ,שרוד
 ,יב יוה אלו

 ילימ לכ :אצ ב"ב רמאש המ ןכו
 אנסרהו ארכישו ירמתמ רבל אילעמ אקיתע
 ,םעבט ערי ןכל הזב רחסש ןעי ס"לב הזו
 אל פ"רש .,הס ןיבוריע וניצמש ומכו
 םושמ אנסרה היב תיאד אתיבב ילצמ
 ,אחיר

 שיא היהש וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ירוקד יכ היהש ורמאש ,רפ מ"בכ ןמש
 לע יאק םשש בתב ןיסחויה לבא) יאנפרהד
 .(ותא קדצהו אבַא רב פ"ר

 לכ לכוא היהש .אי תינעת ורמא ןכו
 אבומ ןכו ,אתפר אדח הסרפו הסרפ
 דגנ עברא יפ לכוא היהש : טפ םיחספב
 ,י"רד הירב ה"ר וריבח

 א"פ ךלה פ"רש רפוסי :ח תוכרבבו
 בש ל"או הטמ ול האיצוה תימרא יבגל
 ,הממה יהיבגנתש דע בשוי יניא הל רמא
 אבומ : ביק םיחספבו ,תמ קונית םש ואצמו
 חרבש א"עב השעמה ם"בשרבו י"שרב םש
 ,הנידמה ןמ ז"יע

 .ותיכ "נבו ךישה

 םיחספכ תינהכ התיה הנושארה ותשא
 ןילוחכ ותשא ליבשב תונתמ לכאו ,,טמ
 ..בלק

 אבא םשב רמחנ ןב ול הדלי איהו
 ,הפ תובותככ וב ראפתה ויבא רשא רמ
 השעו ,רקשמ אלד היווגב יל םייק רמאש
 \ לוכאלמ ודובכל קיטפאו דה"שמ םינפל ומע
 ,: המ תוכרבכ

 א"פש :בי תוירוהכ ול היה תב םגו
 רב אנוה ל"א היל יעבמ אקו פ"ר ביתי
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 הישירב היקשנו פ"ר םק -- אנינת ןתנ
 ,היתרב היל ביהיו

 הארוס אבא תב התיה הינשה ותשאו
 .: די ןירדהנס ,: טל תובותככ

 תב תא רמ אבא ונב רובע חקל ןכו
 ,: בג תובותככ ותשא תוחא הארוס אבא
 ןיסוריא תעשמ פ"ר ךריבש ,ח םש ורמאו
 .לכה רבכ ול םינקותמ היהש ןעי

 אבאל פ"ר ךלהשכ :בנ םש רפוסיו
 עמש ותלכ רובע הבותכה בותכל הארוס
 פ"ר הייפכו אתא קפנ רמירמ רב הדוהי
 הוהש ןעיו ,הארוס אבא תיבל ומע אביש
 הארופ אבא בתכ ןכל דואמ םינפ אושנ
 ,ותבל ול היהש המ לכ

 ,י דמ:; תוכרב:" הרכז פ"ר זו תשאו

 החקל החיורהש המ לכש : די ןירדהנסבו
 ,המצעל

 ,רתוי דועו הביש תונשל פ"ר הבזו
 ףסוי בר ייחב םגש ליעל ונאבהש ומכ
 תבישיב : בשוי לודג דימלת רבכ היה
 .תוחפלו דלרת רטפנ ףסוי ברש עודיו אבר
 ,טרת ךרעל דלונ כ"א ,'הכ ןבכ זא היה
 חסונב א"פ ג"ח ג"שרד תרגאב שרופמו
 ירסשת ךלמש םלשה ןיסחויו םימכחה רדס
 כ"א גסרת רטפנ אברו ,אבר רחא ןינש
 אוה ןכו ,תורטשל בפרת פ"ר רטפנ
 ,ר"בארה תלבקב שוריפב

 ולפנ ןיסחויב ספדנה ג"שרר תרגאבו
 ךלמ פ"רש םש רמאש (א ,םיתועמ 'ב
 כ"או ,זפרת תנשב ביכשו ןינש רפירת
 הזו הערת תנש ןמ פ"ר ךלמ הו ופל
 קחצי רב נ"ר תרימפ רחא םינש הנומש
 רחאש ומצעב םש ןואגה רמאי ךיא כ"או
 ךא ,םינשל אבר תבישי הקלחתנ אבר
 רשאכו אבר ירחא י"מות פ"ר ךלמ ס"לב
 ןכלו ,ארמגב ןכ שרופמש ליעל ונאבה
 ,ופרת | תחת רמולי ונא = ןיבירצ כ"עב
 תריטפמ) גסהתה יתנש ןמ שממ הזו ,בפרת

 ,םינש 'טי | ונייה בפרת תנש דע (אבו

 איבמ ןכו ,דועו םיעבשל עיגהש ונייהו

 םכחה



 - אבא רב אפפ בר 1%

 םאו ,הנש הע ךרעב יחש ץערג םכחה
 םש רמאי ךיא כ"א זפרת רטפנש רמאנ
 ישא בר דסי פ"ר תריטפ ירחאש ןואגה
 הנש םיששל בורק ךלמו הלודגה ותבישי
 'אנ ךא המה כ"א חלשה רטפנ אלה
 רטפנש רמול ונא ןיבירצ ב"עב ןכלו ,הנש
 'ונ ישא בר המ תמאב ןכלו בפרת פ"ר
 םיששל בורק ךלמש רמאש הזו הנש
 ,הנש

 .אבא רב אפפ בר

 :אכ תומביכ אפפ בר  ןמוב היה
 רב פ"ר יבד היתלכ ןוגכ פ"ר רמאש
 ,אבא

 ינה רמ יזח אברל פ"ר ל"א ,ומ םשו
 .'וכו אבא רב אפפ יבד

 יאנימ ועב ילימ ינה פ"רא ,אצ מ"בו
 ,אבא רב פ"ר יבד

 ק"בכ רשב לעב היה אבא רב פ"ר הזו
 לעב היהש) אבא רב אפפ ןוגכ פ"ראש :י

 בהכש המב ןיסחויה קדצו = ,(י"שר ,רשב
 יכ היפוג פ"רד ,רפ מ"ב ורמאש המש
 ,אבא רב פ"רא יאק ,יאנפרהד ירוקד

 חכשא אבא רב פ"רש איבמ ד"הסבו
 ידימ רמ ינת ל"א לאומש רב הברל
 אפרגה אוה ןכו ,ל"בע מ"ב ריכשב
 תועמ אוהו ,ו"פ א"ה ג"שרד תרגאב
 אוה םש ךא ,: המ תועובש ל"צו םופדה
 ןכו  ,ש"ב הברל היחכשא תשש ברש
 .לאומש רב הבר ךרעב תועטה אנומ

 ל"א זיק תבשב ח"ת םינב ול ויהו
 : וס אמויכו ,פ"רל אבא רב פ"ר ינב
 ,אניברל ושקה

 ,אבשיר אבא רב אפפ בר

 תא) אילוכב וחמד רפוסי ,דנ ןילוחב
 ,אבא 'רד הימקל ותא הילטקו (המהנה
 ןעי ר"הסב בתכו | ,ואיבה אל  ןיסחויהו
 אפפ יבד ל"צש והרבסו םכח היה אלש
 ורמאש ןושלה קיודמ ןכלו ,אבא רב
 ףידע םכחו "אתא, אלו הימקל ותא

 בקעי רב אפפ בר

 אבומדכ יניצנוש םופדב אוה ןכש איבנמ
 . .ם"קרב

 .אדא רב אחא ברד הירב אפפ בר

 יסא ר"א םוחנת ר"א ,םכ תוכרבב
 -- ח"ר לש ריכזה אלו העט .לב"ירא
 רב א"רד הירב פ"רא ,שארל רזוח םייס
 אה ל"נמ ל"א -- םייפ ןרמאד אה ארא
 ,ברמ ירמ אבאו יל עימש ירמ אבאמ ל"א
 םוחנת 'ר יכ ,םוחנת 'רל ןכ רמאש אלו
 הבישיה ינב ךא לבבב פ"רו י"אב היה
 ,והולאש

 ןיררהנסכ אברו ייבא ןמזב היה אוהו
 יכה .(תותלאשה תסרגל ייבאל) רמאש :םכ
 ,אברד הימשמ ןנירמא

 אחא ברד הימשמ רמא : אכ ןיבוריעבו
 םימכח ירבד לע גיעלמה לב אלוע רב
 אבר הל ףיקתמ ,תחתור האוצב ןודינ
 ,'רבו

 ,ןינח ברד הירב אפפ בר
 ינתד :חכ תוחנמכ ףסוי בר ןמזב היה

 ךדיד ימס ףסוי בר ל"א ףסוי ברד הימק
 ךדיד ימס אברדא ל"א -- ידיד ימקמ
 .ידיד ימקמ

 ןינח ברד הירב פ"ר המנרת ,גיק מ"בו

 ארמגבו ,ףסוי ברד הימק | (ס"קד תסרגל)
 ,נ"רד הירב אתיא

 לש ורפוס ,ןנח ברד הירב אפפ בר

 טנק .ב"בכ אבר

 תיחולב יבמ ןנח ברד הירב אפפ בר
 .תיחולצ וא

 ברד הימק רמא :מ תובותכ רכזנ
 ,ישא רב ימיש

 ,ףסוי ברד הירב אפפ בר
 ברד הימק םגרת :גיק מ"ב רכזנ

 ,ףסוי
 ,בקעי רב אפפ בר

 אחא בר י"ע תפרגו ,,די הגיגח רכזנ
 טוקליב רמאמה אבומ ןכו | ,בקעי רב
 ,'גס זמר היעשי

 בר
/ 



 ויחא םונילולו םופפ--ןמחנ ברד הירב אפפ בר

 .ןמחנ ברד הירב אפפ בר
 ברד הימק = םנלת ווק 6

 ברד הירב פ"ר ס"קד תסרג לבא ,ףסוי
 ,ןינח

 .לאומש רב אפפ בר
 וניצמדכ תשש ברו אדסח בר ויה ויתובר

 ביתיו ארסח ברד הימק ביתי :דנ תבש
 ,אתלי ויתישע כ"א נ"ר ל"א -- רמאקו
 .(נ"רד הימק ביתי ל"שר תסרגו)

 ,ארסח בר תישוק ץרתמ ,זמ םיחספבו
 בר רמא לאומש רב פ"ר ,זל תובותכבו

 ,תשש
 .ףסוי ברל ביתוא :ול םשו
 ינפל אברו ייבא ויהשכ הארנה יפכו

 לאומש רב פ"ר זא היה ףסוי ברו הבר
 ורמא :זי ןירדהנפכ אתידבמופ יניידמ
 ,לאומש רב פ"ר אתידבמופ ינייד

 ארבוע רבעימל רבס שב"פר וזכ ה"רבו
 .'ובו אבר ל"א 'ינתמכ

 אבר ל"א יולצל םק שב"פר :רל םשו
 ,'וכו ורמא אל

 הרושכאל שב"פר רבס : וכ ןירדהנסבו
 | וכו אבר ליו

 אקוניר ארי עטקד אוהה ,רפ ק"בו
 אבר ל"א -- ל"א שב"פרד הימקל אתא
 ,'וכו ייבא ל"א -- ל"א - ןנת ןנא אהו

 אבס אדבע אוהה :ם מ"ב רפופיו
 הצר אלו והנקיש אברל אבו ונקזול עבצש
 רבעהל ל"א דח אמוי ,ואנקו שב"פרל אבו
 ונקזמ עבצה ץחרו לזא אימ ןייקשא
 הישפנא ירק ,ךיבאמ ןקז ינאש האר ל"או
 רחא אביו (אבר הז) [לחנ הרצמ קידצ
 ,ויתחת

 יזיפק 'ג תב אלייכ ןקיתש : צ ב"בבו
 וריע ינבש הצרש 'יפ) אתירבמופל חלשו

 יאנופאפל רדשו | ,וצר אלו (הדמל הולבקי
 ,אפפ זור היל ירקו ,הולבקו

 רמא ח"בברד תוישעמ יבג : גע םשו
 אל םהה יאוה אל יא לאומש רב פ"ר
 ,ינמוה
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 ,אבס אפפ בר

 ,: אע ןישודיקכ בר םשב דימת רמא
 ,: גל תוחנמ ,: טמ ןירדהנס

 איבמ אפפ רב וראד ךרע ןיסחויבו
 בתכו ,בר ןמזב ויהש אבס פ"ר ינב 'אי
 םינקוה םימכחהמ לבקש ויבאמ עמשש
 ,החכשל םיליעומש

 'איש בתב ת"ס 'ה לובשאה רפסבו
 םינמזב ויה ךא דחא פ"רמ םניא פ"ר ינב
 ריפהל םיליעומש הלבק ול שיו  ,םינוש
 ןימייסמשכ ןריכזהל | וגהנ  הזמו ,החכש
 ,אתכסמ

 ,הארות אפפ
 י"שרופו) פ"ר היל ירוא ,םי ןימיג רכזנ

 .(םירווש לש רסרס

 .(ע"וד וריבח אנת) ,הדוחי ןב םופפ

 שרד :ו"פ יהיו 'פמ חלשב אתלכמב
 ע"ר ל"א 'וכו דחאב אוהו .-- יתססל סופפ
 .םופפ ךייד

 תושרד 'ב קלח 'פבש בתכ ןיפחויבו
 ,סיופפ  ר:0% יםש ..ונתפסג- ךא ייונמט

 ,סיפפ 'ר אסרגה א"פ ורתי אתלכמב ןכו
 ה"אכ"פ ר"בב אבומ חלשבר אתלכמהו
 .סופפ 'ר םשו

 םשב : אס תוכרבב ארקנה אוה ס"לבו
 ע"רל אצמש םש רפוסיו ,הרוהי ןב סופפ
 הרותב קפועו םיברב תוליהק ליהקמ
 ינפמ אריתמ התא יא ,אביקע ,ל"א
 טע לעושב אלפנה לשמה ל"או + תוכלמ
 ל"א זאו ,םהינש וספתנ ףוסל ,םיגדה
 תספתנש ע"ר ךירשא ע"רל י"ב םופפ

 לע ספתנש םופפל ול יואו ,ת"ר לע
 ,םילטב םירבד

 מ"ה .ב"פ תוכרב ..ימלשוריב .וניצמו
 לכו עשוהי 'ר דימלת םופפ ןב הדוהי
 ,ש"של :היה וישעמ

 ןב סופפ סרג רמ"פ חרפו רותפכבו
 ,הדוהו

 ,ויחא םונילולו םופפ
 ודאב) םוי 'ביב בי"פר .תינעת תליגמב

 םוי
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 תאו סונייליל תא םפתש סוניירומ םוי
 וימעמ םא ,רמא ,אייקדולב ויחא סופפ
 ליציו םכיהלא אבי םתא ע"ומ היננח לש
 ןירשכ ע"ומ היננח ,ל"א -- ידימ םכתא
 יוארו היה ןוגנה ךלמ | רצנדכובנו ויה
 עשר ךלמ התא לבא ,י"ע םנ תושעל
 ןיבויח ונאו  ,י"ע סנ תושעל יואר ןיאו
 םיגרוה הברה ונגרוה התא ןיא םאו התימ
 דיתע ונגרוה התא םאו --םוקמל שי
 אל ורמא ,ךדימ ונמד עובתל ה"בקה
 לש הלפויד וילע תאבש דע םשמ עסנ
 ,וחומ תא ועצפו ימור

 םשו זלק רומא ארפסב השעמה אבומו
 ,םונירמ ספתשכ

 ורמא ךא סונירוט אתיא : חי תינעתבו
 .ןגרהש םש

 גרהשכ אתיא ט"פ תוחמשב ןכו
 ,'וכו סונאינרמ

 בקעי ר"א ב"פס תינעה ימלשוריבו
 וגרהנש םוי ןוירית םוי לטב אחא רב

 .סופפו סונילול
 רצ ב"הב ץערג םכחה ריעה קרצבנו
 פוניירוט י"ע וגרהנש רמול א"אש 4
 ,סוניירדא ימיב םג םייחב םתוא וניצמ יכ
 תליגמב אבומש ומכ קדצה ם"לב ןכלו
 םשמ רשא ןושארה רוקמה םשו תינעת
 אתיל םשו ,אתלכמבו ארמגב ב"חא קתענ
 .םש תינעתב ס"קרב אתיל ןכו ,ןגרהש

 ארפסב רפוסי וללה ןיחאה ויה ימו
 ןוגכ םכזוע ןואג מ"רא זב-יתקחב

 הדוהי ןב תבית ם"לבו) סוניילולו הדוהי ןב

 אל םסוניירוט רסיקהש עודיו | .(רתוימ אוה

 אוה יכ ורמאי ןכלו ,הדוהיב םלועמ היה
 ץירע עשר היה אוהו ואבצ רש סוטיק
 הדוהיב דרמה ליחתהש האר רשאנו
 י"ב ישאר תא ספת  (ותיב תדירמ םדוק)
 הצרו ויחא םוניילולו סופפ תא םהבו
 ל"אש :הי תינעת אבומדכ הזו  ,ןגרהל
 רסיקה היה םאו "טוידהו עשר התאו
 זאו  ,ךכ ול ןירמוא ויה אל | םוניירומ

 יפפ יבר---יפפ

 רומגל קיפסה אלש עשרה ידימ ולצינ
 ותוא ודירוהו ימורמ ואבש דע והשעמ
 .והוגרהו רסיק סונירדא ימיב ותלודגמ

 קמה"יב תא תונבל הוצ סונירדאש עודיו
 איננח ןב י"ר ימיב ורמאש טדדס"פ ר"בכ
 זא ,קמה"ב תונבל ימור תוכלמ | ורזג
 (תונחלוש) ןיזיפרט סנאילולו סופפ ובישוה
 ילועל ןיקפסמ ויהו איבומנא דע וכעמ
 םרחתה כ"חא ךא | ,בהזו ףסכ הלונ
 הכאלמה הלטבתנו םהילע ונישלהש רסיקה
 טעמכו ןומר תעקבב םלוכ וצבקתהו
 לודגה םכחה עשוהי 'ר ךא ,דרמ האציש
 יראהד אלפנה לשמה זא םהל רמא
 םחור תא טעמ עיגרה הזבו | ,רוגעהו
 ,רמה

 ימלשוריב רפוסי וללה ןיחאה ינש לעו
 אבומו ה"ה נ"פ ןירדהנסו ד"פר תיעיבש
 םיקירצ ויהש אבר ה"ד : בע תבש 'סותב
 ונתנ ןירופאה תיבב ובשישכו םילודג
 ולבק אלו העובצ תיכוכזב םימ םהל
 .(ךסנ ןיי אוהש ובשחש)

 ,וגרהנ אל םהש רמול דואמ בורקו
 ךורעה שריפ רבכ דול ינורה וניצמש המו
 ,(ויחא וא) היחאו היעמש המהש גרה ךרע
 ריעב ויה ויחא םוניילולו םופפ לבא
 ,וזמ וז תוקוחר םירע יהש םהו איקדול

 ,םכרעב תומכח עבש רפסב אבומדכ

 .(יפפ בר וא) יפפ

 נ"פ תבש יפפ ברד הירב אבא 'ר
 .א"ה

 ..גנ תובותכ יפפ רב ימיבא
 ,וחמ ןילוח יפפ ברד הירב אנוה בר

 ..זע םירדנ
 ,אדחי"פ ר"קיו יפפ רב אייח 'ר
 .: אפ תובותכ יפפ רב אנינח 'ר

 .(יעיברה רודב י"אכ ארומא) יפפ יבר

 'ך רמא יול ר"א :אנק תבש רכזנ
 ופירכ םימי 'ג רחאל עשוהי ר"א יפפ
 איהו ,'וכו וינפ לע ול תלפונו תעקבנ

 אסרג

 ו ו



 11 יפפ בב

 פ"ר רמא אתיא ם"קדבו תעטומ אסרנ
 .ןינכסד עשוהי 'ר םושמ

 אבא 'ר רמא רמאמה אבומ ימלשוריבו
 וה .םשב .ןינכסד 'עשוהי 'רו ד 5

 ,יול
 'ר .םשו  .רמאמה נ"ה .ןמ"פ .תומפובו

 'ר םשב ןינבסד עשוהי 'ר יפפ ברו הירב
 ,יול

 חי"פר ר"קיוב הראשנ תיתימאה אסרגהו

 'רו יפפ 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר םשו
 שרד ןתשלשו יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי
 הירָב אבא 'ר .אנבמ כ"חאו] ובו כ

 ,יול ר"שב ןינכסד עשוהי 'רו יפפ 'רד
 פ"ר םשב כ"ב אבא 'ר ל"צש הארנו
 ,לר"שב ןינכסד י"רו

 יפפ בר רמא יול ר"א :הע ב"בו
 םילשורי 'ג םא ינכסר עשוהי 'ר םושמ
 אמיתיאו יול ר"א אסרגה ם"קדבו ,'וכו ןה
 .ןינככד י"ר םושמ יפפ 'ר

 היהש ןיאור ונא :תומוקמה ולא לכמו
 ירעשב ערונה ןינכסד עשוהי 'רד דימלת
 ,יול 'רד ודימלת ,הדגא

 ,יפפ בר

 רימת רמאו אברד לודגה ודימלה היה
 ,יבס אמוי ,ז םיחספ  ,,גצ תבשכ ומשב

 .ח-..ו תובותכ בק ,תנסבו ב
 ,יד .ז"ע -. -,הכק. בי"ב דג ,םובו ו

 ,: ומ ןילוח ,:זל תועובש
 עשוהי ברד הירב ה"רו אפפ בר ימיבו

 1  תובותככ רודה ילודגמ רבכ היה
 ךתעד יאמ אפפ ברל יפפ בר ל"אש
 ,'וכו

 ברד הירב הימחנ בר רמא : טי ק"ומו
 עשוהי ברד הירב הימחנ. בר וא ףסוו
 ה"רלו אפפ ברלו יפפ ברל והניתחכשא
 .'גכו . "הר הב

 ה"רלו פ"רל יפפ בר ל"א ,ם תובותכבו
 .י"רד .הירב

 ול, ךבח הוה .ייבא - ,רב ,,?בב עו וש
 .טק מ"ב ,:הע תומבי :,  הע : ןיבורועב
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 יאלוממ ותיתאד .םושמ יפפ בר ל"אש
 ? אתיילומ ילימ ותירמא

 רמ .ייבא רב  יביב ברל ארקש ףאו
 רבחל רבח םנש עודי ךא + גמ ןילוחכ
 ,רמ ןירוק

 וריבח היה (ישא ברד ובר) אנהכ בר ןכו

 ,יבק מ"ב ,,המ הטוסכ "ומע .ירטו  ליקשו
 לק 'ב"ב

 ייבא תריטפ ירחאש הארנה יפכו
 ,אווחמב אבר תחת האב אתביתמהו
 אתידבמופ תבישי הלטבתנ אל ב"פעא
 םלוכ ךא הברה םימכח ץוביק םש היהו
 ,אבר תחת ןיפופכ ויה

 זא ,שירה םש היה ייבא רב יביב ברו
 הרות םש ץיברהו יפפ בר םג םש בשי
 אוהה :הע תומבי וניצמש הזו הברה
 יביב בר רבס אתירבמופב הוהד אדבוע
 םושמ יפפ בר ל"א ירושכאל ייבא רב
 ,'וכו יאלוממ ותיתאד

 יפפ בר זא היה אבר תריטפ ירחאו
 הקלחתנ זאש עודיו רודה ינקז ישארמ רבכ
 לבק ונממו ,הברה תומוקמל אתביתמה
 בפי הע" ןילוח < מב .ה"רכ /\ ישאיבה
 .יפפ בר יב ןניוה יכ ישא בר רמאש

 5 ז"ע .רמא ותפודמ | הימרו\ בר .ןכו
 ןירדהנסו / ,ב3 ב"בו 385 3" רפא יריהל
 יפפ בר רבע אתפירמ הימרי בר רמא ,זכ
 היתווב רמא : טק תבשבו ,אברכ ארבוע
 ,ארבתסמ יפפ ברד

 אניזח רמאש ,ומ הכוסכ ארטוז רמ ןכו
 ןיליפת חנמד תמיא.לכר יפפ ברל היל
 .ךרבמ

 יפפ ברל חלש איינסותמ אישרשמ ברו
 .: אכ תומביכ וניבר ונדמלי

 דימלת תויהל דוע הכוש אניבר םגו
 מ"בכ אבר תוכלה יפפ ברמ לבק אבר
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 ברמ השעמ אניבר ול רפיפ ,טמ םשו
 ,תובט

 ןכו
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 יבד יטוז בר ינת :זע םירדנ וניצמ ןכו
 .יפפ בר

 ברו (אתולג שיר) לאומש רמ היה וימיבו
 בר : די הציבכ ולצא אבל ליגר היה יפפ
 םתס וניא) לאומש רמ יבל עלקיא יפפ
 ,(י"שר ,הוה אתולג שיר ךא לאומש

 אשפנ למק אמח רב :זכ ןירדהנסבו
 בקעי רב אבא 'רל אתולג שיר ל"א
 ןייע קופ (בקעי רב אחא בר ל"צש הארנו)
 אצמ יפפ בר ךא ובייחל וצרו --- ונידב
 היקשנ אמח רב םק ,והורטפו תוכז ול
 ,הינש ילוכר היגרכל הילבקו היערבא

 אחפנ קחצי 'רד ונתח תויהל הכזו
 קחצי 'ר ךרע ןייעו | ,,יק ןילוח שרופמכ
 ,אחפנ

 .(הנשמד אנת) םייפפ 'ך

 ג"פ הרומת ,ז"מ ,ו"מ ז"פ  תוידע רכזנ
 םש דיעה ןכו ,עשוהי'ר םע דיעהש א"מ
 ,ה"מ ז"פ

 רש .ימ ,לע .ריעה, ,ב"מ .ג"פ ,ריזנ :ןבו
 כו .תוהיזנ,'ב

 ירבדכ יתעמש רמא ז"מ ד"פ םילקשבו
 .(עשוהי 'רו א"ר) םהונש

 ןב .הדוהו ,'ה.. םע ..קלוח .: םב הציבו
 ,אריתב

 ורתי אתלכמ ,,רצ ןירדהנס רכזנ ןכו
 ,זכ"פר נ"רדאו ,א"פ קלמע 'סמ

 ימלשוריכ םייפפ ןב אמית 'ר וניצמו
 ויה ר"פ ןיררהנמ

 .(אנדנ"פ הימרי ,םוקמ םש) ,דוקפ

 ,וארובס ןנברמ דוקפ רב איושרשמ

 ;ריפ ג"ח ג"שרר :תרגאבו רבו

 .הורפ

 ,הורפה .תבשל ג"מ ה"פ  תודמ  רכזנ
 היהש םו"כע םש אוהש םב"מרה "יפו

 ןהכ היה ךאיה םשמ תוארל ריקב .רתוח
 שרפמ ב"ערהו ,םש גרהנו הדובעה דבוע
 וניאש שרפמ ש"רהו ,ש"ע ףשכמ םדא

 .םדא םש

 .קדזורפ 'ר
 םשב רמא אצ"פר םילהת 'דמ רכזנ

 ו ובומ ןכו ,ןומיפ 'רב הדוהי "ר
 ,גרבו"פ

 ,הטורפ

 א"פ הליגמ הטורפ רב הפילפ 'ר
 אטילופ 'ר ז"ה אכ"פ םירפוסבו ,א"הס
 ,טירפ .רב

 ,עדונה היחרפ ןב עשוהי ,היחרפ

 .תור שדח רהז רכזנ .היחרפ 'ר

 ,אטרפ

 ,: טיק םיחספ אטרפ ןב רזעלא 'ר
 ,,אמ םירדנ אמרפ ןב יסוי 'ר
 ..חצ ןילוח אטרפ ןב יול 'ר

 ,אטרפ ןב רזעלא 'ר ךרע .אטרפ 'ר

 .ןירסיקד ירוגירפ 'ר

 ירוגירפ 'ר ב"ה אי"פ תומורת ימלשוריב
 אוה ןכו ,לאעמשי 'ר יב רזעל ר"א
 רה ושל ר"א .ל"צו | ,ב"ה :ז"פ  ריזנ
 ,לאעמשי

 יפוי 'ר .אדירפ
 .:אי .ןיבוריע

 (אנת) אדירפ ןב

 אדירפ 'ר

 אצמש היובא רב אייח 'ר היה ונקז
 הפרשו םילשורי ירעשב םיקיוהיד ותלגלוג
 אוהש םש י"שריפו ,בפ ןירדהנס שרופמכ
 ,אדירפ 'רד ונקז

 אלפנ השעמ רפוסי אדירפ 'ר לעו
 דחא דימלת ול היהש :דנ ןיבוריעב
 ומע דומלל ךירצ היהש דע הנבהה השק
 ,רמגש דע םימעפ האמ 'ד תחא הכלה
 אתלמל ךליל אדירפ 'ר תא וארק א"פ
 ףופמלתה םע | דומלל רמגשכו | ,הוצמד
 המ ל"א הכלהה עדוי וניאש האר וכרדכ
 ךל וארקש יתעמששכ ל"א + םימוימ םוי
 אלו ךלת אתשה יתרמא ,ןאכמ ךליל
 אל כ"א ל"א זא ,רומלל דוע יתער יתתנ
 רדהו ,ךל ינתאו ךתעד בהו | ,דוע ךלא

 רזח



 הקולח ןב קודצ 'ר--ארירפ 'ר

 הז תוכזבו ,םימעפ האמ 'ד דוע ומע רזח

 וומאש המ ס"לבו) ,הברה םינש ול ופיסוה
 ןושלב אוה הנש האמ 'ד ול ופיסותש ל"זח
 ויה אלו םינואגה ימיב דוע יח היה כ"אש אמזוג
 .(הזכ אלפנ רבד ריכזהלמ ןיקתוש

 היה יכ םיבר םימי ךיראהש תמאהו
 ז"פ האפ ימלשוריב שרופמכ יבר : ןמזב
 לודגה לובשאה והאריש ולאש יברש ג"ה
 םדוקו ,ז"ע ואלפתי םלוכ רשא ומרכבש
 ןיב רוש קוחרמ האר ומרכל יבר אבש
 םרכה תא לבחי רושה אלה ולאשו ומרכ
 ,לוכבשאה אוה הז ךא  ,רוש הז ןיא ל"א
 'רש ה"ה ט"פ ב"בו ג"ה ז"פ האפבו
 ןערזש יבר רובע ןילגופ 'ב רקע אדירפ
 ,פבה"וי ברע דע ולדנתנו ה"ר :רחא
 יאצומב קרי חקיל יבר ריתה העש התואב
 ו"פס תיעיבש הנשמב אוהו תיעיבש
 היהש ןיאור ונא הזבו ,םתוא ריתה יברש
 ,יבר ןמזב

 תוחנמכ ימא 'ר ימי דע םימי ךיראהו
 .ימא 'רמ יעבש גנו 4

 ןב רזעלא 'רד ירישעה רוד האר אוהו
 'רל ןנבר ל"אש ,גנ תוחנמכ הירוע
 םליטבא 'רד הירב רב ארזע 'ר ,אדירפ
 זאו ,אבבא יאק עב"ארל ירישע אוהר
 ,'הל תרמא קוספה פ"ר שרד

 ארירפ 'ר תא ולאש :זכ הליגמבו
 ינמדק אל ימימ ל"א םימי תכראה המב
 אלו ,ןהב ינפל יתכרב אלו ,דמה"בל םדא
 .היתונתמ ומרוה אלש המהבמ יתלכא

 רודב ובשח ב"פ א"ח ג"שרר תרגאבו
 ,גב"שר

 ,ארירפ 'ר

 ג"ה ז"פ האפ ימלשורימ איבמ ד"הסב

 הנמרזנ העטומ ימלשוריו ,ה"ה מ"פ ב"בו
 אדירפ 'ר בותכ ונלש ימלשוריב יכ ול
 ,וכרעב אבומדב

 ,ךנרפ

 ,.גס. תוכרב .ךנרפ .'הב
 ,ג"פר .יתבר .הלכ ךנרפ :ןב קחו ד
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 ,ךנרפ 'ר
 דימת וניצמדכ ןנחוי 'רד ודימלת היה
 ובל .הכוס ..,,די ;,תבשכ .י"רא . .תגחפ
 אמוחנת : וכ. .הדנ .,,,הפ. ם"ב . ,,ם קמ

 .זטדהפסוהב חלש
 ה"פ םיחספכ אנינח 'ר םשב רמא ןכו

 .ז"ה
 ךנרפ 'ר אנניח 'ר א"הס ג"פ הכוסבו

 .בר םשב אישנמ רב יסוי הנתמ בר

 .השפשפ

 השפשפ א"ה ו"פ תיעיבש ימלשוריב
 ינפב שרפמו ,אבא 'רל תילאש יסוי ר"א
 אוהש הארנ רתויו ,םכח םש אוהש השמ
 .םוקמ םש

 אוה השפשפ שרפמ ו"יצ תבהא רפסבו
 ורמאש :ייק תובותככ קודבל ןיכירצש ומכ
 ,קדוב הפיה הונ

 .(דבדאי"פ הימחנ ,היחתפ) ,היחתפ

 הנוממ היהש א"מ ה"פ םילקש רכזנ
 היחתפ םש ורמאו ,ןיניקה לע שדקמב
 היחתפ ומש ארקנ המלו יכדרמ הז
 'עב עדויו ןשרודו םירבדב חתופ היהש

 ,ןושל
 .אמכוא איתפ

 ,וחפ םיחספב אניע ברל נ"ר ארק ןכ
 אברו  ,זמ. "2. ל 1547 אדל סא "'ר)
 ,.נ תוכרב אפפ רב םרפרל ןכ ארק

 ,שאר רתפ

 ריזנ ,(אנת) שאר רתפ ןב עשוהי 'ר
 ה

5 4 
 יב

 ,(זכדוט"פ 'ב לאומש ,ןהכה קודצ)

 ,קורצ 'רב רזעלא 'ר ךרע

 .הקולח ןב קודצ 'ר
 'ר תא ולאש ח"בבר רמא ,חע אמויב

 ןב קודצ 'ר דמע -- (תדפ ןב) רזעלא
 תא יתיאר ינא רמאו וילגר לע הקולח

 'ף
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 הוה הבישיב בשויו ןקז ארמו ןב יסוי 'ר
 הפו

 יכ יבר רחאש רודב היהש הארנ הזמו
 .יבר לש ונתוחמ היה ארמז ןב י"ר

 ,הקולה דןב" קחצ" 'ר:ם"קה תסרגו
 ןב קודצ 'ר תא ןיסחויה איבה אל ןכו
 ,הקולח

 ,ןגברמ אבהוצ
 ח"תל ראות םש אוה

 ,ם"שב םימעפ

 ,ינודיצ אבא

 אבא 'רד ידימלת  ,גדז"פ .ר"הק רכזנ
 רב לאומש 'ר םשב ורמא ינודיצ אבאו
 ,ינמחנ

 ,ןויצ 13 .ךרע .ןו'צ

 ,יאתיצ רב ךרע .יאתיצ

 המכ אצמנו

 .ןיעונצ
 ןיחינמ ןיעונצהו א"מ ה"פ ש"עמ רכזנ

 .תועמה תא
 תא ןיכשומ ןיעונצהו ,טל אמויבו

 ,םהידי
 ןיגהונ ויה ה"ב יעונצ ו"מ ו"פ יאמרדבו

 ,ש"בכ
 .וכרע ןייע עונצה ש"ר וניצמ ןכו

 ,ג"חב לאינפ תב תנפצ
 ללעתנו תיבשנש רפוסי .,חנ ןיטיגב

 4% השיבלה רחמל-הלגלה א לכ יאבש הב
 ,'וכו רוכמל האיצוהו םיקולח

 .ארפצ בר

 מ"פ םיאלכ ימלשורימ איבמ | ןיסחויב
 ן"רל לאש ארפצ ברד הובא ד"ה
 ,ארפס בר אתיא ונלש ימלשוריבו

- 

2 |% 

 ,לטובק
 ,ו"מ א"פ אמוי לטובק ןב הירכז 'ר

 ,הרידק ןב ךרע .הרידק

 אניטק בר--ןנברמ אברוצ

 .םילשוריבד אשידק הלהק
 םיקילא ןב יפוי 'ר דיעה :ם תוכרבב

 לכ םילשוריבד אשידק הלהק םושמ
 : טי ה"רבו  ,'וכו הלפתל הלואג ךמוסה
 ,םמשב לב"יר .ריעה

 לב"ירא יזפ ןב ש"רא ,זכ : די הציבו
 הלהק םושמ יבר רמא לואש ןב יסוי ר"א
 ,םילשוריבד אשידק

 רתיב ןברוחמש ןעי ךכ וארקנש הארנו
 לארשי שיא םוש יאשר היה אל ךליאו
 כ"פעאו םילשורי  םוחתל וליפא םנכיל
 יאשחב ורדו םשפנ תא ןוילע ידיפח ורסמ
 הרותב וקסעו (םדעב ודחיש ם'לב) םילשוריב
 אשידק הלהק םתוא וארק ןכלו ,הלפתבו
 לבא ,עגר לכב ברח ילא םיופצ ויה יכ
 ראובמכ השודק הדעל םיכייש | םניא
 ,םכרעב

 ,אניוק
 ןירישבמ אתפסות ,אניוק רב אתפלח 'ר

 בח היפ
 ,(תוזוק יא) .יסוק

 וי"פס כ"רדפ ,הירב ןומיס וא יאמיס 'ר
 ,ו"פ ח"פ ר"שהשו

 ,םסוק
 אסרגו ,ז-אס"פ ר"ב םסוק רב העיבג

 ,אסיספ ןב אהיבג ,אצ ןירדהנסב ונלש

 איפוק רב ךרע ,איפוק

 ,ב"הר ב"פ הלרע רכזנ .םיירוק 'ר

 .יאשרוק
 ,ח"ה י"פ תבש יאשרוק רב בקעי 'ר

 ,ישרק ןב : גי תוירוהבו

 .אק רב ךרע .,אזק

 ,אגיטק בר
 .,ופ תומבי אניטק בר רב אחא בר
 ,;:ט תינעת אניטק בר רב לאינד בר
 .:הס םירדנ אניטק בר רב אנוה בר
 ..דנ אמוי אניטק בר רב אנח 'ר

 ,.טי ןילוח אניטק בר רב ןנח בר
 בר
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 ,: ו הדנ אנימק ברב יבומ בר
 .זמ תוכרב אניטק בר רב לאומש בר

 ,אניטק בר
 ותחפשמ ויה ימ םוקמ םושב וניצמ אל

 :דמ תורוכבב ךאו  ,ויתובר וא ויתובאו
 ל"רא אניטק בר רמא ה"רב הבר רמא
 .'וכו הבר ןיחש הבר םד

 היה ארסח בר ןמזבש ונל עודי תאזו
 מ"בכ ונממ לבק ארסח ברו רודה ילודנמ
 אניטק בר רמא אדסח בר רמא מע
 הניאש הנש 'סל והרש רכומל ןינמ
 .'וכו לבויב תרזוח

 ונש אל ק"רא ח"רא ,הל  תורוכבו
 ,'וכו םומ וב היה כ"אא ל"אד אלא

 דמועה אניטק בר רמא :מק תבשבו
 המ והמת םלוכו ,'וכו המטמה עצמאב
 רמא םש ל"צ ךא ,םשל אניטק בר ןינע
 בר רמא םשו ,אניטק ר"א אדסח בר

 רמאמה םג איבה ןכל םירמאמ המכ ארסח
 בר םשב אדסה בר רמאש המ הוה
 ,אניטק

 : דמ תורוכבבו
 ,אניטק

 ל"אש :נ תבש ונל וראשנ ויתוכלהמ
 אניס בר ביתמ ,אברק בחרב בר
 ,אתבויה

 וליפא ןיקקזנ ד"בש רמא ,הנ מ"בו
 ,הטורפ הושמ תוחפל

 תוינמק עבור אניטק בר יינת : גצ ב"בו
 ,האסל

 םינשל וקלח ש"ת רמא : חכ ןילוחבו
= 

 וליפא רמא : טיק תבש וניצמ הדגאבו
 הנממ וקספ אל םילשורי לש הנולשכ תעשב
 ,הנמא ישנא

 לארשי ויהש העשב רמא -,דנ אמויבו
 .'ובו תכורפה ןהל ןילגלגמ לגרל ןילוע

 ןירצענ םימשגה ןיא רמא :1 תינעתבו
 ,הרות לוטב ליבשב אלא

 בר רמא ה"רב הבר

 יוה ינש יפלא תיש רמא ,אל ה"רבו

 ,אמלע
 תא םינכמה לכ רמא ,נ תובותכבו

 וניאו וירחחא ץר שש ןבמ תוחפ ונב
 .ועיגמ

 ויתונוזמ ץצולתמה לכ רמא :חי ז"עבו
 ,ןיטעמתמ

 אניטק בר ,טנ תוכרב וילע רפוסיו
 יבד אחתפא אממ יכ אחרואב ליזאק הוה
 אבוא עדי ימ רמא אהונ חנג אימט אבוא
 אניטק אלק היל אמר אהוג יאמ איממ
 ה"בקהש העשב אנעדי אל יאמא אניטק
 ה"וא ןיב רעצב םיורשש וינב תא רכוז
 ונייהו -- לודגה םיל תועמד 'ב דירומ
 בידכ אימט אבוא אניטק בר רמא ,אהונ
 ,'וכו ןיבידכ הילימו

 היחכשא אכאלמ רפוסי .אמ תוחנמבו
 אניטק ל"א ,אנירס יסכימד אניטק ברל
 אהת המ תלכת לש תיציצ -- אניטק
 ,הילע

 ןייע אריז 'ר אוה ,יקש ךירח אניטק
 ,וברע

 ,םולש רב העיטק
 דבפנו לולג 'ףש היהש' רפוסי :* ר"קב

 םידוהיה אנוש היה רסיקהו ימור תוכלמב
 אמינ ול הלעש ימ ל"או וירש לכ ץביקו
 רעטציו הנחיני וא היחיו הנעטקי ולגרב
 ,והל רמא | ,היחיו הנעטקי ול  ורמא
 והל תלכי אלד אדח םולש רב העיטק
 ,העיטק אתוכלמ ךל ורק דועו --- והלובל
 יכזד לכ והימ ,תרמאק ריפש רמימ ל"א
 רכ ,אלילח אינומקל היל ודש אכלמל
 ל"א (ותוא גורהל) ןילזאו היל ןיטקנ הוה
 אלזאד אפליאל היל יוו אתינרטמ אוהה
 לארשי ליבשב גרהיל אצוי התא) אסכימ אלב

 היתלרעד אשיר לע לפנ (לוהמ התא ןיאו
 ע"רל | ונתי ויסכנ .לכש | הוצו ,העטק
 רב העיטק הרמאו ק"ב התצי -- וירבחו

 ,בה"עה ייחל ןמוזמ םולש
 ןעי העיטק ול וארק ןכלש רשפאו

 חצנש



 חרק---יסיק 16

 והוארקו ע"א עטקש המב אכלמל חצנש
 .ב"העל ייח ול שיש םלש רב

 .יסיק
 ..במ אמוי יסיק רב איבר
 .: כ ןילוח יסיק רב ןיבר
 לש םש אוהו ,נס ב"ב יסיק רב אניבר

 ,דחא שיא
 ,אמסיק

 ,.בנק תבש אמסיק ןב יסוי 'ר
 .: הע תבש אמסיק רב ןועמש 'ר

 .יריג ןב אמסיק 'ר
 יד יםע גדצ תוה ישרה וההו = רכונ

 ,יאמוחר
 רמוא אמסיק 'ר הרש ייח 'פ ינויצבו

 ה"בקה רמוא יאמוחר 'ר ,םדא רכק תש

 ,ותוא רבק

 ,אנסיק
 ₪ דק ןיבוריע אנסיק -רב יבמ בר

 ,יבומ בר אהיא :מ תומביבו
 ..בי ב"ב אנסיק רב אבר

 .קופיק רב ךרע .קופיק

 ט"פ םיאלכ איריק רב הבר ,איר"\
 ,ר"הס

 ,המריאד םסיריק 'ר

 שיש ימ רמא ח"ה ג"פ הציב רכזנ
 היולת הלקלק החומ וניאו תוחמל ודיב
 'ף ש"ע רמאמה אבומ ה"פס תבשבו ,וב
 ,המדיד םיריק

 ,אלק
 'ִה .היל . ירוא .ןכו .ורמא : םג : הרנב

 םש אוהש 'סותו י"שריפו ,אלקל אבא
 ,םכח

 ,איישנ .י"רד הידבע המורד אלק
 ,ולאש ז"ר מ"ה א"פ הציב רכונ

 .תיחמק
 ףסויו לאעמשי לש ןמא התיה איה

 אמוי ורמאו ,ג"הכב ןלוכ ושמשש בבשיו
 ושמש םלוכו םינב העבש הל ויהש ,זמ

 תיכזש תישע המ םימכח הולאשו ,ג"הכב
 יתיב תורוק ואר אל ימימ ל"א ךכל
 אלו ןכ ושע הברה ל"א | ,ירעש יעלק
 .וליעוה

 ורמא י"ה א"פ הלינמ ימלשוריבו
 אחמקו אחמיק אחמק לכ הצילמה הילע
 ןב לאעמשי ךרע ןייעו  ,תלוס תיחמקד
 .תיחמק

 ,אצמק רבו אצמק
 םילשורי ברחנ י"עש רפוסי : הנ ןיטיגב

 ,תוכיראב השעמה לכ ש"ע

 .אפצמק 'ר
 םשב הגיגח 'פותמ איבמ ד"הסב

 ךא ,ונלש ימלשוריב אצמנ אלו ,ימלשורי
 ןייע ,אפסירק 'ר םשו ב"הס א"פ הגיגחב

 ,וברע

 ,רצמק ןב ךרע .רצמק

 ר"פ תוכרב הנקה ןב אינוחנ 'ר ,הנק

 יבמ

 האסקסק רב קחצי בר .האסקסק

 ,אנ תוכרב

 תבש יאסופק ןב עשוהי 'ר ,יאסופק
 ..זמק

 ב"פ תובותכ בצקה ןב הירכז 'ר .בצק
 ,מ"מ

 .ארצק 'ר
 ו םש ךלה ..ןזיחיו . אסותנת  .רכזנ

 םש שיו ,אירבטמ ץוח לש ילופב רזעלא
 .סבוכ ךרע ןייעו ,תורהא תואסרג |

 ה"ר אתצצק ןב קחצי 'ר .אתצצק
 | ,א"ה א"פ

 .אתרצק
 ,מדב"פ ר"שהש אתרצק ןב ןנחוי 'ר
 ,ו"ה ב"פ תבש אתרצק ןב יסוי 'ר

 ,חרק
 ימכח לכ יאזע ןב רמא ,חנ תורוכבב

 ץוח םושה תפילקכ ילע ןימוד לארשי

 ןמ |



 אנרק---החרק
 החדה החחהההה-ה-ההה-ה-הה--הה-ה--הה-ההה=ההה-ה-ה-החי הדחה ההחההההההההההההה- ה ההדחה הההההההההההההההההה- הלה כ

 .('סותב ש"עו י"שר ,ע"ר אוהו) הזה חרקה ןמ

 ,החרק

 'ר . .שיו .. ,עדגנה תחרה ןפ עשו

 ,ח"ה י"פ ב"ב החרק רב ימא

 ,האנחרק
 ..בצ ןירדהנס האנחרק אדא בר
 ..גל תוכרב האנחרק אחא בר
 .,ופ ןישודיק האניחרק בקעי
 (סירס) האזוג דח רמא ,בנק תבשבו

 יוה המכ אניחרקל אכהמ החרק ןב י"רל
 ,'וכו

 ,יפסורק ,יפסירק--אפסירק 'ר

 .אפיצרק--יאדפסורכ-- אדפסירק

 ,רחא ארומא לש וללה תומשה לכ
 'ר וניצמדכ ןנחוי 'ר דימלת היה אוה
 תיעיבש שיר ימלשוריכ י"ר םשב אפסורק
 ,(תועובש אתפסותב תועטב אתיא ד"הסבו)

 .ב"הר ו"פ תבש ,ה"ה ג"פ םש

 ג"פ תוכרבכ י"ב םשב אפסירק 'ר
 ,א"ה

 לב"שרו י"ר אנילפ רמא אפסירק 'ר
 ,ב"הס א"פ הגניגח ,בדא"פר האפכ

 תותירכ ,: זמ ה"רכ י"רא יאדפסורב 'ר
 5 דנ ב"רקקמ | ךפ

 ה"ר ,ד"הס א"פ תבש וניצמש המו

 ארפסירק 'ר ה"ה ג"פ ק"ומ ,ה"הס בפ

 .ןנחוי 'ר םשב .ת"ר .אוה ןנחוי רב
 'ר .םשב  יפצורק "רי ץירד"פ רדתקב)

 ,ןנחוי

 אפיצרק ידו היכרב 'ר ב"דיפ 7 קש
 ,ןנחוי 'ר םשב

 היננח 'ר םשב אפפירק 'ר וניצמ ןכו

 םירדנ | ,ר"ה ו"פ תיעיבשכ לאילמנ ןב
 ,ה"ה ג"פ ןירדהנב ה
 ז"פ .םולקשכ ח"רב יפי הר 7

 ,הלדית
 ,ב"ה ,א"ה א"פ תומביכ ל"ר םשב
 יאדפסורכ ר"א ,מס ןירדהנס וניצמו

 ,יתבש ר"א

 *רר .הירב .: יארפסורפ "רי המ ושבו

 אוהו יתבש ר"ב בותכ חיהש הארנ יתבש

 ,יתבש 'ר םשב :ת"ר
 ינתמ ביתי אדיבז 'ר א"פס ש"עמו

 יינתת אל ל"א אפסירק 'ר רבע --- הירבל
2 

 ילשמ 'דמב יפצירק 'ר םשב רכזנו
 ,ןפדד"פ

 'ך .וניצמ ומשב םירטואה

 ,א"פר תובותכ אפסירק 'ר
 ,ג"ה 'ד"פ 'ש"עמ וטשב יסוי "ר

 יףופ ימלשוריכ ימא 'ר ייחב רטפנו
 ושעו דעומב ךמד יפסורק 'ר ורמא ק"ומ

 ,ימא 'ר תעדמ אלש יירביא ול

 ,אנרק
 .חק תבשכ לאומשד וריבח היה אוה

 ירהנד אדוגא יבתי ווה אנרקו לאומש
 יתאק הבר ארבג לאומש ל"א -- אכלמ
 :היל יהת ליז -- היעמב שייחו אברעממ
 :אנרק ולאשו ברל היחכשא לזא ,הינקנקא
 ל"א ךמש המ ל"א וטינקהו תולאש המכ
 .אנרק היל קופיתד אוער אהי ל"א ,אנרק
 י"ע שנענש אתיא ,םפ ב"בו ,היניעב

 ,אמרג אהו אהד ם"בשריפו לאומש
 ,אנרקו לאומש תקולחמ : דמ ןישודיקבו
 םפתשכ ה"ה ה"צ ב"ב ימלשוריבו

 :אנרק לע ,הישבחו בר תא אתולג שיר
 .בר םשב ארקנ םשו ,ישפחל ואיצוהו
 | ,אנרק

 ,אנרק הלוג ינייד ורמא : זי ןירדהנסבו
 ..אעררהנב םינייד ויה לאומשו אוהש ונייה

 רפת :וסיק"בב "תותייחפ | ףביח אח
 ,אנרק יבד ןיקזנב ןומיס רב הדוהי בר
 ןיבא רב ידיא בר .ינת | ,ל" ךיררהנטבו
 "פמב ךורעהו ח"רה 'יפו) ,אנרק יבד ןיקזנב
 ,(אנרק התוא הנוש היהש הנוצח הנשמ ןיקיזנד

 תובא יד יאנרק ינתד ,ד ק"ב רניצמו כו

 ,ןהמ דחא םדאו ןיקיזנ
 אטיעבל אנרק בר ינת ו"ה ח"פ ק"בו

 ,תחא

 םשב הנוי

 םשו
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 וליפא אנרק בר ינת ב"ה מ"פ םשו
 הבא .לכע .לזג

 רמא ,דמ ןישודיק ,,איק תובותכ רכזנו
 ,וגב םירבד אנרק

 ,אשישק רמ ךרע .אשישק

 ,סורתק
 ב"ב לואש אבא רמא ,זנ םיחספב

 יל | יוא -- ןונח ןב ףסוי אבא םושמ
 ורמאו ןסמלוקמ יל יוא סורתק תיבמ
 ויה .םהיתרשמ לכו ג"הכ ויהש םש
 . ,םיעשרו

 ,ר
 .(אנת) .ןבואר 'ר /

 ה"ה ג"פ תועובש אתפסותב רכזנ
 ואצמ אירבטב ןבואר 'ר תבש א"פש
 םלועבש יוניש והזיא ל"א דחא סופוסולפ
 ,וארבש ימב רפוכה הז ל"א

 ךלוה לכה ןבואר ר"א במ"פ א"רדפבו
 ,שארה רחא

 ,ןבואר 'ר
 ,(יעיברהו ישילשה רודב י"אב ארומא)

 ימוק יעב ז"ה אי"פ תובותכ ימלשוריב
 רמא כ7א"פ םילהת 'רמבו ,'א אנמ 'ר
 ,אנינח 'ר םשב

 התואב ןבואר 'ר רמא ו"פס תבשבו

 לש) ויפ לע ורטסו ךאלמ ררי העש
 הצגה

 אתחיתפכ ינוי ןושלב יקב היהש וניצמו
 ,גברא"פ םש ,אל"הביאד

 ןיררהנסכ יביב 'ר וניצמ ומשב םירמואה

 ה"בקה לש ומתוח רמאש א"ה א"פ
 ,תמא

 אמוחנתכ ומשב ימורדה היקלח 'ר
 ,א"םישודק

 ,חיחתישארב אמוחנתכ ומשב סחנפ 'ר
 קי פרעהשב

 אמוחנתכ ומשב ןהכה םחנפ 'ר
 ,אידתודלות

 הדוי רב בר---אשישק

 ,ילבורטציא ןב ןבואר 'ר
 זי הליעמכ ,יב"שר ןמזב רודה לודג

 תא ורמשי אלש תוכלמה הרזג א"פש
 ךלה 'וכו םהינב תא ולומי אלשו תבשה
 ימוק .רפיסו ילבורמציא ןב ןבואר 'ר
 הלטבתנ ותמכח י"עו םהמע בשיו ךלהו
 ידוהי אוהש והוריכה כ"חאו | ,הריזגה
 'רב א"רו יב"שר תא וחלשו ,תינש ורזגו
 .תוריזגה לטבל ימורל יסוי

 ,םירקי םירמאמ 'ב ונממ ונל ראשנו
 הרותה ןמ ומשמ בר רמא : חי ק"ומב

 השא 'המש םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמ
 םדא ןיא ומשמ םש רמא דועו ,שיאל
 ,'וכו ואשע כ"אא רבדב רשחנ

 הפוסי ד"הפ ט"פ םיאלכ ימלשוריבו
 ידימלת םוליבורטסיא ןבואר 'ר ינב ינשש
 לכתסמ מה"מש האר יברו  ,יאוה יברד
 אמורדל ולגי (יבר) רמא ,וינישב קרחו ןוהב
 ותמ םשל ואבשכו תרפכמ תולגה אמש
 .('וכו שנ רבד יולגר"וב)

 רב

 ,,גי ןישודיק בר רב אחא בר
 ,: זיק םיחספ בר רב אלוע
 ((50 תבש בר רב ימר

 במשירבצאבא:'דר  ךרעכ בר

0% 

 אבא 34 ל"א וניצמ | ,דכ .ןיבוריעב
 אישרשמ ברד הירב ברד (הוחא וא) הובא

 םוש הזל ןיאו ,אברד הימשמ ןנירמא יכה
 רב אישרשמ בר איבמ ןיסחויבו שוריפ
 םע קדצה לבא ,וילע קלוח ר"הסו בר
 ו בד ךמא ןאכ ל"צ זכו ןיסחויה
 ךרד אוה ןכו ,ברד הירב אישרשמ ברד
 "מכ ונכ ש"ע באה תא איבהל ארמגה
 הירב ה"רד הובא ןתנ בר ,זטק םיחספב
 אוה ןכו תומוקמ המכב דועו ןתנ ברד
 ,ס"קרב

 רצ רב:פר

 איבמ ןכ ,רחשה תלפת 'פ ימלשורי

 ר"הסב



 יכ ול הנמרזנ העטומ ימלשוריו ,ר"הסב
 ירכ ברי 'אתיא ' : זפרא"ה ""פיתוכרמ

 םש םייסמדכו י"רכ ל"פ בר 'יפ ,הדוהי
 ,שוריפב

 א בש ב ה

 ןילוחכ ןמחנ בר תא תוארל דוע הכז
 ותייא נ"ר יבל עלקיא אבש רב בר ,איק
 היל ורמא לכא אל אקילש ארבכ היל
 חראתנש דימלת) ויגלד . בד גב רב ו

 ,אבשל ומאג נ"ר ל"א ליבא אל (ךלצא
 ןמ .היה נ"ר ימיבש | ןיאור ונא המ
 (ישא ברד ובר) כ"ר ימיבו  ,םידימלתה

 תוכרבכ בגדה , .ילודגמ . רבב קה
 כ"רד הימק אבש רב בר אמגרתש : טי
 אתלמ רמא הבר ארבג כ"רא ,הילע וביחא
 ,הילע וכיחת אל

 ,ב"רל ל"א וב .ק"ומו
 יב קיסמ הוה אבש רב בר :ום מ"נו

 "וכ
 היל הוה אבש רב בר :ל תועובשבו

 ימנ ביתואו היבתוא פ"רד הימק | אניד
 ס"קדב לבא איברש רב אתיא םשו) ,ר"עבל
 ,(אבש רב אתיא

 ,פ"רל ביתוא : גל ןיבוריעבו
 רב בר ,די תוכרב וניצמש המ לבא

 אבר ל"צ םש אניברד היבגל עלקיא אבש
 ראובמכ רחואמ ארומא אוהו אבש רב
 ,וכרעב

 .לאומשד חירב בר
 םשב רמא ט"פר םילהת 'דמב רכזנ

 ד"הסבו | ,רה"צי הז דואמ בומ לאומש
 שרדמה איבמ לאומש רב הבר ךרע
 ,לאומש רב הבר ל"צש ותעדו

 .אתפידמ בר
 תוכרב אתפידמ בר רב

 ,אבר

  גצ ןיבוריע אברר "הירב אהא ב
 ,,בע ק"ב ,אברד הירב אנה בד
 ..רל ז"ע אברד הירב אביבח בר

 יח אייח

 19 אבר .אבש רב כר

 ,,חנ .תוכרב אבר בר .רר
 תוכרב (םתפ) אברד הירב ףסוי בר

7 

 .: ל הציב אברד הירב אישנמ בר
 (םתס) אברד הירב אישרשמ בר

 ה
 .:הכ תבש אבר "רב ןמחנ בר

 ב8 מ"ב אברד" הידנ מתבר

 ,ונצ ןיבוריע" אבד תורכלהכר

 .(םתס) ,אבר

 רב אוה אבר םתסש  םכסומ הו רבד
 ,דנ ןיבוריע שרופמכ אמח רב ףסוי בר

 הציב |,(אמח רב תבית רסה םשו ,דל הכוס)

 .ע םיבו) יי דק הציב" חגי "םירדנוש
 ןילוח ,(אבר ל"צו אמח רב ףסוי רב הבר אתיא

 וע ו
 הירב אבר רמא : זס מ"ב וניצמש המו

 ל"צו ס"ט אוה אברד הימשמ ףסוי ברד
 ליש יןבו ,ם"קרבכ . פסו בררה הר
 ,ז"ם םש ש"ארהב

 שירה היה אמח רב ףסוי בר ויבא
 אבומדכ ,והבא רב הבר ימיב דוע אזוחמב
 הבוחשב) ל"זו ב"פ ג"ח ג"שרד תרגאב
 רב הבר לזאו (רצנ רב אפפ י'ע אעדוהנ

 רב ףסוי בר םתה הוהו אזוחמל --- והבא
 ונב םש רלונ ס"לבו ,אברד הובא אמח
 תא םימעפ ךכ לכ ריבזמ אבר יכ ,אבר
 הב דלונה שיא ךאד היגהנמו | אזוחמ

 איבנ רשאכו ול עודי הכותב לדגתנו

 .ןלהל

 תנשמ רעשל לבונ ותריל תנש תא
 ורמא :בע ןישודיקב הנהד | ,ותריטפ
 ברש עוריו אבר דלונ הרוהי בר תמשכ
 לבקנ םאו תורטשל 'ירת רטפנ הדוהי
 רוריבב ונל עודי זא ןטושפכ םירבדה
 : םיז"ע"ילשר"-תערל יכ ,אבר דלונ יתמ
 ,הנש םיעברא ךא יחש אבר אהו ה"ד
 אברו יבא םרוגש .,חי" ה" בקכ ו כ

 ורמא אלה הז יפלו ,ותא ילע תיברמ

 םש
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 כ"א ,הנש םיעברא ךא יחש שוריפב םש
 ,תורטשל ן"רת רטפנ

 ג"ח ותרגאב ןואג ארירש וניבר לבא
 רשא תונורכזה ירפסמ המה וירבד לכ רשא) ג"פ
 (לבבד תותביתמ ישאר תריטפ רשוי בותב היה

 הז יפל כ"או ,גסרת רטפנ אברש בתכ
 כ"א הנש םיעברא ךא יחש רמאנ םא
 הו .רבדו .,הדוהי .בה רחא םינש 'גו רלונ
 ,רמול רשפא יא

 קדצהש ישא בר ךרעב ונראב רבכ ךא
 וב . רות ומצעב .י"שר .םגו ..םכ"מרה ..םע
 ןישודיק ארמגב אספרגהש םב"מרהכ ל"סו
 אבר רדתונ הרוחי .בר תמ ,אלש רע בש
 םירשעמ רתוי רבכ אבר היה תמאבו
 ה"ר תריטפבו ,הדוהי בר רמפנשבכ הנש

 ,הנש 'טי ןבכ רבכ היה (ח"רת תנש)
 בה רגת- :(ת-.הלונמב -התגארל .דגע הבז

 אבר ל"א ה"רד הימק קחצי רב לאומש
 ,'\כה

 ,ה"רל אבר ל"א ,דנ תבשבו
 הוה אברד :דיק םיחספמ עמשמ ןכו

 קפנו ליאוה רמא אזוראו אקליסא רדהמ
 ,ה"רד הימופמ

 ,אל הרומתבו
 ,ךל .עייסמד

 הירו ה"רל אבא .'ר עב. שט :ןילוחבו
 .(ה"רל) אבר ל"א -- ובישה

 תובותכו ,ול תוחנמב 'פותה תערש ףאו
 אל לבא ,ה"ר תא האר אל אברש ,די
 ולאה תומוקמה לכ .תא שבשל לכונ
 המ לבא ,אבר .תחת הבר .ל"צש רמולו
 ה"ר םשב אבר ט"ה א"פ םיאלכ וניצמש
 אפ הא .רכזנ אבר יב אב יה לצ
 ,ויבא םשו ומשב ימלשוריב

 הדוהי בר תא שמיש ןכו
 ,הדוהי ברל אבר ל"א

 ..םבק תבשב הימשמ רמא
 אנימגרת ידהב אבר רמא : דלק םשו

 יל המל | (הובא רב הברו הדוהו בר) יבסד
 .(י"שר ,וללה םינקז דגנ קולחל יל המ)

 אינת ה"רל אבר ל"א

 'זצ.- ק"בכ

 אבר

 והניתחכשא אבר רמא :זיק םיזספבו
 ,אניע ברו הדוהי בר) אתידבמופד יבסל

 .(םב"שר

 יתרת ינה אבר רמא :םטע ןיבוריע ןכו
 ותבישיו הדוהי בר) אתידבמופד יבס ילימ
 ,והנירמא (י"שר

 וכי תוכב .יסותה .ונתכ .הזב םגו

 לבא ,הדוהי בר תא האר אל אברש
 | רשפא ךיא םישודקה ןהיתומצעמ הליחמב
 \ ויה אברו ייבאש עודי אלה  ,ןכ רמול
 לעו ,רבד לכב ןיוש םהימי לב םירבח
 .בר תא הארש : דק םיחספ שרופמ ייבא
 המלו ,תוכיראב וכרעב ראובמכו הדוהי
 ועי ךאו ,וריבח אבר לע ןכ רמאנ אל
 ' קיהש ודוד הבר תיבב לדגתנ ייבאש
 ,טםהמע רתוי ותוא וניצמ ןכל אתידבמופב
 ןנל ויבא םוקמ אזוחמב היהש אבר לבא
 ה"ר םע לבא ,נ"ר םע ךא ותוא וניצמ
 םיטי לוע רוע היהש רבלמ יב הדוהי ברו
 אתידבמופל אב אל םדימלת תויהל הכז אלו
 ,הרקמ פ"ע ךא

 דלונ אברש וכרד הרוי תמאה ןכלו
 ןנחוי 'ר תריטפבו תורטשל טפקת ךרעל
 וניצמש המ ןכלו םינש רשע ןבב היה
 אוה אלוע םע םימעפ הברה אבר תא
 רטפנ יתוחנה אלוע יכ ,ןורחאה אלוע
 ,(ןנחוי 'ר םע תחא הנשב רטפנש) א"ר םדוק
 תריטפבו ,הנש 'טי ןבכ היה ה"ר תריטפבו
 הו רצו אד ןבכ היה י"רת הדוהי בר
 רבכ אבר זא היה ךרת רטפנש אדסה
 תמאב היהו םישלש ןבכ רודה לודג
 ,ראבנ רשאכו קהבומה ודימלת

 יחש וילע שרופמש וריבח ייבא ןכו
 דלונ כ"א שמרת רטפנו הנש םישש
 ןיוש םירבח תמאב ויה ןכלו טפקת
 םימי ךיראה אבר ךאו המכחבו םינשב
 ,וירחא

 ,ןהכ היה אל אברש עדיל וניכז הזבו
 ילע תיבמ ייבאו הבר ל"צ ,חי ה"רבו
 תורוכבב 'פותה יסרג ןכו ,אבר אלו ,ותאק

 וכ
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 (ןהכ היהש) היעמשל אבר רמא ןכלו ,,זכ
 ,תונתמה הבויש

 אברד 'םותה ובתכ .,הק תומביב ןכו

 ,חי ה"רב י"שר איבמ ןכו ,ןהכ היה אל
 .ןהכ היה אלש

 רמאש ,בי ב"במ היאר איבמ ד"הסבו
 יאש א"שרהמה בתכו ארתב אנאו אבר
 רב ימר תומיש לליק אברש רמול רשפא
 התוא אשיו הנשרגיש הנוכה ךאו ,אמח
 ,ןהכ היה אל כ"או אבר

 אבר ל"אש :ח תוכרבמ היאר דועו
 היה אל כ"א אתרויג ובסנת אל הינבל
 ,ןהכ

 לצא בשי אברש ,חכ ק"ומ וניצמ ןכו
 אלש הזמ תצק עמשמ ,םסוג היהשב נ"ר
 .ןהכ היה

 רבכש ואצמ ןטק דלי דוע ותויהבו
 ייבא ,חמ תוכרבכ המכח חור וב הססונ
 והל רמא ,הברד הימק יבתי ווה אברו
 אנמחרו ,אנמחרל היל ורמא ןיכרבמ ימל
 ,אללט ימשל יוחא אבר ,ביתי אכיה
 ל"א אימש יפלכ יוחא ארבל קפנ ייבא
 .ותיוה ןנבר ובייורת הבר

 היה ויבאש) אבר אב ךיא ןיבהל לבא
 ? אתידבמופב ותודליב הבר ינפל (אזוחמב
 סרוגש םש ג"הב תסרג רתוי הארנ ןכלו
 ונל ראובי הזבו ,ןנח בר רב אברו .ייבא
 םושב וניצמ אלש המ הלודגה האילפה
 הבר םע פ"אפ רבדי אברש ם"שב םוקמ
 ,ומשמ הדגא וא הכלה הזיא רמאיש וא
 ,ופ מ"בכ הבר תריטפב ותוא וניצמ ךאו
 ךופיהלו ,ןמחנ ברמ ךא היה ויתולבק בורו
 לצא וימי לכ היהש וניצמ ייבא לצא
 תיבב אזוחמב לדגתנ אברש ןעי הזו ,אבר
 דימת היה ייבאו ,נ"ר היה םשו ויבא
 ,הבר לצא אתידבמופב

 ,אזוחמב שירה היה ויבאש ונרמאש ומכו
 דומליש לדתשה וב הכרב יכ הארש ויבאו
 ןיבוריע אבר רמאש הזו ,הבחרה ךותמ
 הכז ויבאו ,יאנת אל הניב ןתצרק יא ,הס

 הרותב םג לודגו ךלוה ונב תא תוארל
 ףסוי בר ויבאש ,זצ ק"בכ ט"עמב םג
 קיסמד ישניאד ידבע ףיקת הוה אמח רב
 אבר ל"א ,אתדיבע והב  דיבעו יזוז והב
 ,יכה רמ רבע ט"מ הירב

 יוה אבא 'רש רפוסי :דק ק"ב ןכו

 ברל ל"א אמח רב ףסוי ברד יזוז קיסמ
 תיתאד ידהב (לבבל י"אמ ךלהש) ארפס
 אבשב) םתהל לזא יכ ,ילהינ והניתייא
 ימ הירב אבר ל"א | (אבר םוקמ אזוחמל
 ליז ה"א ,אל ל"א יתלבקתה ךל  בתב
 ל"א ףוסל ,יתלבקתה ךל  בותכיו אשירב
 ואל יתלבקתה ימנ ךל בתכ יא (אבו)
 ,'וכו אוה םולכ

 יעפ ןניצמדכ נ"ר:,היה קהבומה גברו

 ,יול ןיבוריע ,,טע : בע ד תבשכ נ"רמ
 ..בע םיחספ

 ,וזמ תבשכ נ"ר יב ןניוהיכ אבר רמא
 ..ל םיחספ

 נ"רד הירתב ןנילוא הוה יכ אבר רמא
 ג 5 תוכרבב

 ,: אנק ב"ב ,: במ תוכרבכ :נ"רל .ביתוא
 ב"ב ,: גם ןיבוריעב נ"רד הימק אבר

 ..בנק
 אלו -- יתרת נ"רד הינימ | תיעמש

 ,: םמ ןילוחכ והיינימ יה אנעדי
 : דל .תוכרבכי ערבה ינ"רל אניה
 .ז מ"ב ן;מ ןישודיקכ נ"רא אבר
 תובותכ ,,בב תומביכ נ"רל השקה

 ,,טע
 היהש דע נ"ר ימיב כ"כ לדנתנ אברו

 הימקל וחלשש :גס ןיטיגכ ומע קלוח
 אייח 'רד הימק הוחלש רדה --- ימא 'רד

 .(קדצה ימ םע) אבא רב

 דיבע ט"מ אבר ל"א ,רס ןיבוריעבו
 .יב .ירדה .ל"א --- יבח רמ

 הילע גולפת אל אבר ל"א ,ול תוכרבו
 רו רד

 נ"רל אבר ל"א ,גמ מ"ב ,,בל ריזנבו
 ,\כ\ - ךדירל

 היהו



124 

 אבר ,חכ ק"ומכ ובר תריטפב היהו
 ססונ אוהד הייזח נ"רד הימק | ביתי הוה
 אלד רמ היל אמיל  (אברל נ"ו) ל"א

 בושח םדא ואל רמ אבר ל"א ןרעצל
 ,? אוה

 ואל וידימלתל אבר ל"א : אנק ב"בו
 וקירס יקוב היב ולתת אל וכל אנימא
0 | 

 ודימלת היהש ןיאור ונא הז לכמו
 ,קהבומה

 שרופמכ קהבומה ובר היה אדסח בר ןכו
 ווה יכ אמח רב ימרו אברש ,טכ הכוס
 ידהב ארמגב יטהרמ ח"רד הימקמ ימייק
 .ארבסב ינייעמ .רדהו ידרה

 ןגישרד ח"רל אבר ל"א ,חכ הציבו
 ינה וכ לכד אוער .אהי ל"א זוכו ךמשמ
 ,יאמשמ ןושרדת אתיילעמ ילימ

 8 הציב ג נק ,ןיבוהיעב .ח"רא אבר
 מ הדג ,,םי .םיחגז זז דע .תומבי

 .,טי תובותככ ח"רל השקה
 אבסל ל"נמ אבר רמא אס הדנבו

 ,אה (אדפה בר)

 אמח רב ימרו אברש :בו ב"ב רפוסיו
 (הנטק הרענ) ח"ר תבו ארסח בר לצא ויה
 ןאמ הל רמא היבאד היפנכב הבתי
 רמא ,והייורה ול הרמא ,תיעב והיינימ
 תאשנש תמאב היה ןכו ,ארתב אנאו אבר
 האשנ ותומ ירחאו אמח רב ימרל םדוקמ
 ,ןלהל איבנ רשאבו אבר

 היהש שוריפב אתיא :הע אמויבו
 היסיראש םש רפוסיש ח"רד ודימלת
 ,אמוי לכ וילשה היל יתיימ היה אברד
 מ"ש אבר רמא היל יתייא אל .דח אמוו
 הידימלת ליכא הבר לידבו ח"רד הישפנ חנ
 תוכזב זילשה אצומ היהש המ תוכזה הלת יב)
 :(ארסה בר לבר

 תושרופמה תורמגה לכ ירחא הנהו
 רמאיו 177 רצ ג"הב ו"הארה אב ולאה
 ןבכ היה יכ ח"ר דימלת היה אל אברש
 הליחמבו ,ח"ר תריטפב םינש רשע

 אבר

 אברש ומצעב אוה רמאי אלה ודובכמ
 ג"ח ג"שרד תרגאב שרופמו ,הנש 'גע יח

 ,צקת דלונ כ"א גסרת רטפנ אברש ג"פ
 ןב אבר זא היה כ"א ךרת רטפנ ח"רו
 םישאר ינשב לבחה שפת םכחהו ,םישלש
 הדוהי בר רטפנשכ דלונ אברש ןימאה
 אלו הנש 'גע יחש ןימאהו ,ירת תנש ונייה
 ,ותועט האר

 אבר ל"א וניצמדכ תשש ברמ לבק ןכו
 ,: הנ תומביב תשש ברל

 ,: נכ תוכרבכ תשש בר רמא אבר
 ,:בצ ןירדהנפ ,,חפ ק"ב ,: גס תובותכ

 ,(תועטב הבר אתיא םשו) ,ע מ"בב ל"צ ןכו
 תשש ברל אניזח אבר רמא : דל תוכרבו

 ,יבכה ריבעקד
 תשש בר לע אבר רמא ,זמ מ"בו

 ,אניזח אק אל אתבויתו אניזח אק ארבנ
 בר אוה דחא קהבומ בר דוע ול היהו

 ןל קידב אבר רמאש  ,גלק ןילוחכ ףסוי
 תבשכ יקדרד וארק ףפוי ברו ,ףסוי בר
 ,: במק

 היהשכ םג שודקה ובר תא בזע אלו
 ברמ רמפימ הוה דכ אבר : גנ אמויכ רוע
 היערכ ןפגנד דע הירוחאל ליזא הוה ףסוו
 ,אמד ףסוי בר יבד אתפוקסא ןסוותמו
 ףסוי בר יכ) אבר ריבע יכה ףסוי ברל ל"א
 ףסוי בר וכרבו (תאז האו אל רוע היהש

 הלוכא ךשיר .םורתד אוער אהי רמאו
 ,אכרכ

 ברד הירב אברש רפוסי ,דנ ןיבוריעבו
 (אבר םתפ אתיא .הנ םירדנבו) אמח רב ףסוי
 בוש) הידהב ףסוי ברל אתלמ היל הוה
 ירופכד אמוי ילעמ יממ יכ (וילע םעב ףסוי

 היחכשא לזא ,היסייפאו לוזיא אבר רמא
 אבר ל"א ,אסכ היל יגזמ אקד היעמשל
 ,הינזמ היל ביהי ,אנא היגזמיאו יל בה
 אגיזמ יאה .ימד ,רמא (פסוי בר) הימעטדכ

 ,אברד אגיזמל
 ,הבורמ ןמז ושמשש ןיאור ונא הזמו

 םידימלת םע הרות רבכ ץיברה אבר לבא

 רוע



 אבר

 שרופמכ ייבא םג ןכו ףסוי בר ייחב דוע
 בכ

 ףסוי בר יניעב כ"כ לודג היה אברו
 ינפל דומלל הירבל אבר וחלששב רע
 ףסוי בר ולאש ,גפ תובותככ ףסוי בר
 יכיה ךובא ,: חיק תבשכ ריהז יאמב ךובא
 ל"ס ןאמכ ךובא * ,+ גי = תוברבכ .דיבע
 לדוג תא ןיאור ונא הזמו ,: בפ ןיבוריעב
 תא עדיל שקב ףסוי ברש דע אבר
 ,ותערכה

 תריטפ ירחא הברה םינש רבכ היה הזו
 אמח רב ימר םג רטפנ רבכו אדסח בר
 הזו ארפח בר תב ותשא תא אשנ אוהו
 וגב הלבט ח"ר תבש ,םכק תבש וניצמש
 תאינמצאו הלעב ינפב אלש ןימוי ןיתלת
 ,אתידבמופל אברד הירתב הסרעל יוטמאו
 לבא ,םשל םיקרפל ךלוה .היהש ןעי הזו
 ,אזוחמב היה ובשומ םוקמ

 ולאה םיקהכומה ויתובר דבלמ הנהו
 בר רמא אבר רמא ,חל תוכרב וניצמ
 אל אמש אבר ל"א :הצ תבשבו ,יסא
 רמתיא ה"ד ,הנק ב"ב 'סותבו ,תעמש
 אוהו הזל ןיכירצ ונא ןיא ךא ,הבר יסרג
 האר זאו לבבל י"אמ אב היהש יפא 'ר
 ,אבר ותוא

 ..גס ןיטיגכ ימא 'רל חלשו
 ,,ה הטוסכ אריעז רמא אבר
 ,ומ תוכרבכי אבא' רב איי" "ו עמו

 ןיטיגבו ,'וכו רמ הל רבס אל אבר ל"אש
 ,אב"חרל לואשל י"אל חלש ,גס

 .זנ מ"בב אסח בר רמא אבר
 םש ךא) .דע תומביכ קחצי ר"א אבר

 ,.,במ מ"ב | ,(הבר אסרגה ,וצ םיחספו ,אע
 (קחצי 'ר) הרמא םיהלאה רמא אברו

 ,,י הליגמכ הינימ הל אנרימגו
 ימידבא רב קחצי 'ר יל רמא אבר רמא

 ..ג תומביכ
 תובותככ אבא רב הימרי 'ר רמא אבר

 .(א"ב הימרי ר"א אבא 'ר ל"צש הארנו) .ם
 הימק אתעמשל אתירמא אבר רמא
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 מכ םיחבזכ הנתמ ברד
 תוכרבכ ה"רא הרוחס בר רמא אבר
 ןידדהנם .,.וק .תימבי ,.דנ ןיבוךיע רב

 ,:מ תוחנמ :טמ
 ינפל הרוחפ בר תא אבר חבשמ היהו

 המו - ,: בכ םירדנכ אוה .לודנ םדאר נ"ר
 הרוחס בר ןוגכ אבר רמא ,גל מ"ב ורמאש
 רבד ךאש עמשמו) ןורטסיל אמהוז ןרבסאד
 תוכלהה לכש 'סותה ובתכ רבב ןנממ לבק הז
 הנשמד ַארבפה ךאו ,ה"ר תוכלה ויה ונממ לבקש
 .(ומצעב הרוחס ברמ לבק וז

 ,: בי תבשכ ןיבר 'רמא- אבר
 :זי תועובשכ אבא רב לאומש רמא אבר
 'ר ,רמאש ולצא ןושלה וניצמ ןכו

 ,ימ ןישודיק ,,ה םירדנכ יל ארבסא ידיא
 קרקיסיב

 ,,חל םיחבזכ יל ארבסא ירמ אדא רב
 ןיבוריעב יל ארבסא האחושמ אדא רב

 רג
 ..אנ ןישודיקכ יל ארבסא אניהא רב
 :זק תבשכ יל ארבסא ארודמה רב

 , גפ תומכי ,,הפק
 ,,חמ ןילוחכ יל ארבסא אבש רב בר
 וחור תרקי לדוג תא ןיאור ונא הזמו

 ,ורמוא םשב רבד לכ רמאש
 ךלהש אבא 'ר = ,ויה ורורבש םינקזה

 לודג ןקז רבכ היה אבר ימיבו = ,י"אל
 6 רק קצב

 רושהש אבר קספשב : גמ ןילוח וניצמו
 אבא 'רד הימקל יטמו אתלמ לגלגיא הפרט
 ףסוי ברד הירבל ל"א וליז ל"א | ,(י"ַאב)
 ,ארות ימד םלשלד אמח רב

 ןקו וימיב היה אדא רב אחא בר ןכו
 ,הפק ייב"בכילל

 ,וכרע ןייע בקעי רב אחא בר ןכו
 אבר רמאש ימא רב יובדחא בר ןכו

 הימשמ א"ב יובדחא בר יל יעתשיא
 ו תא"רד

 חלשש ,אכ ה"רכ ןיבא רב ה"ר ןכו
 .'וכו תיזח דכ אברל

 ןכו
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 דועש ,גנ תובותכב אבס רמיי בר ןכו
 ,ןכ ארקנ היה נ"ר ימיב

 וימולע ימיב י"אל ךלהש הימרי 'ר ןכו
 ,חילצהו לדנ י"אבו וריכה אל | אברו
 תוחנמכ רודה ינקזמ רבכ היה אבר ימיבו
 :ףד .הימק אברי ידבד" נבדה .ררמאש פנ
 הורדהא -- יאשפמ יאלבב דמא | ,הימרוי
 והיימק ירמא ןיתושיבמ ,רמא אברד הימק
 רמאש הזו  ,והיימק ירמא אל  ןיתוביטמ
 קילס יכ ןנימ דחו ,הע תובותכ וילע אבר
 הימרי 'ר אהד והיינימ ירתכ ףירע םתהל
 קילפ יכ ןנבר ירמאק יאמ עדי הוה אל
 ,יאשפט יאלבב ןל ירק םתהל

 אבר א"ה א"פ הטוס וניצמש המו
 וניצמדכו ,אב 'ר ת"ר אוה הימרי 'ר םשב

 כ"חאו הימרי 'ר םשב אבר א"פס תובותכ
 ,אב 'ר שוריפב ורמא

 ונממ אבר לאשש ירמ רב הבר ןכו
 ,בצ ק"בכ ישניא ירמאד אתלמ אה אנמ
 תומכי ג .תכ הממכ אבר לא גש בט
 אבר יבל עלקיא ,:גק ןיררהנס ,: גס
 ..רמ טי .תופרבפ

 ,,ח הליגמכ קחצי רב לאומש בר ןכו

 ;ויהבח
 םחנל אבו ,: זל ןיטיגכ אתרמ רב אבא

 וילע רמא אברו ,:וכ ק"ומכ אבר תא
 אברוצ יאהל היתעד | היב תיל המכ
 ,ןנברמ

 ןיבוריעכ ונמזב 'א ז"רד הירב הבהא
₪ 

 ,,ומ תבשכ אבר יבל עלקיא איוא בר
 אברו ייבא ל"אש ןיבא רב ידיא בר

 ..זט ק"ומכ אהב ךל עימש ידימ
 יתוב תפ לכאש :הל ז"עכ ונמזב וביא

 ,ידהב ועתשת אל אבר רמאו
 לבא ,זמ הדנ אבר ל"א ,אליא 'ר

 אברש אלו אבר רמא ל"צו ם"ט אוה
 ,וכרעב ראובמכ ותא רביד

 אברו ,ונמזב ימא ברד הירב אקיא בר
 .: םמק ב"בב וילע רפקיא

 אבר

 יכה אברל ךמא אמה רב יסא בר
 ,,גצ ק"ב תשש בר רמא

 [ | תופרככ .ונמזב אמה רב אירוג
 רוא לע תַבש יאצומב ךרבמ היה אברש
 ,ולש

 .,בכ ב"בכ ונמוב אעררהנמ ימיד בר
 ארופיש קפנ ,מ ז"עב אנניח רב ה"ר

 ,ירשו חב"הרד ארופיש ,רסאו אברד
 השעש םינקה ףלש אברש : הכ ןיבוריעבו
 אבר ל"א :גכ םירדנבו .אנניח רב ה"ר
 ? אקריפב היל תשרד תאו

 ו עב .וטסנ בר. רב ה"ר
 אברד הימק םגרת הרוחס רב ה"ר

 ,ם תורוכבב
 ראובמכ אברל רבחכ היה 'ד אנונמה בר

 ,וכרעב
 ןילוחב רפוסי נ"רד הירב ארטוז .רמ

 אברו ,אזוחמ יבל ארבישמ ךלהש : רצ
 ועגפ ארכיסל ותאק ווה ארפס ברו
 כו יררהב

 וכרצוהשכ תוירוה ףוס וניצמ 'ב אריז 'ר
 היה (פףסוי בר תריטפ ירחא) אתביתמ שירל

 .אבר םע דחיב
 הירדש ארבג ארב אבר :ח ןירדהנסבו

 ,'וכו ז"רד הימקל
 םהוחבתו זירו .אבר .ןיקלוח ,ח הציבו

 'ר רמאש ג"ה א"פ הציבכ י"אל ואבוה
 םע לככב ,ורצק . ,ןמז  היהש) ]וב .'רב יסוו

 ףסוי רב אבא 'רו ז"ר ןוגלפתיא (יתוחנה

 רכזנ רשא תחאה םעפה הזו ,(אבר אוה)

 ד"פ תיעיבש וניצמש המ לבא ,ימלשוריב
 םינבאה םא עדיל) יפיכ לקתמ אבר ז"ה

 תובותככ אב 'ר ל"צ םש (ןה י"אמ ולאה

 יפיב קשנמ י"אל הלעשב אבא 'רש ,ביק
 ופקחתג ךאו) הילקתמ ןיקתמ אנינח 'ר ,וכעד
 .(םיארומאה תומש

 אתיירומד אברא אוהה :דל ז"עבו
 ןמד אבא 'ר ביתוא וכעד אלימנל יתאד
 ל"א ל"צ ,אבר ל"א הדהב ירוטנ וכע
 חבה .הפהנכ אבא יר

5 
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 'ר אי"ה ד"פ תומבי וניצמש המ [כו
 אוהש לכ לאומש םשב ארטוז רב אב
 ע"הקה 'יפו ,אבר ף"לאב ,הבר" י"הב
 ודובכמ הליחמב ,אברו הבר לע יאקש
 ימלשוריב אבומדכ תמאהו ,הזכ רמאי ךיא
 אוה ירה הברהב אוהש לכ ג"ה א"פ הדנ
 "ב אבא 'ר ךרעב ראובמכו הבראב
 ףוסבו י"אב םלועמ היה אל אבר לבא
 ודריו י"א תובישי וברחנ רבכ אבר ימו
 .לבבל 'םלוב

 עייסמד אינת אברל רמא איננח בר
 ןולוחכ ינה.אבה ל"א = ,,אלי ם"בב ל
 ,,רע

 אבר ל"א ח"כברד הירב \ קחצי | בר
 ךובא רמא הוהד אתלמ ךל  אמיאו את
 ,: גמ הכוסכ

 יכרד המכ אברל רסמ איפא ימוינמ
 ,.:חכ ז"עב תואופר

 2: גס .תובותכב אדפחה %
 אה וירבר לע אבר רמא :חפ ןילוח
 ,ארכוב

 השמ אברל ארק ארפס בר
 ,מל הכוס ,:אק

 ,.גצ ןילוחכ השמ וארק אברו
 ..דמק מ"בכ הבר ארבג וארק אברו
 .:גיק םיחספכ רמ אבר וארקו
 ןיבוריע ,:בלק תבשכ ארפס בר ל"א

 ,: םנ םיחספ ,:זנ
 ויה .וימולע ימיב אבר היהשכ דועו
 ,+ רק :ק"בּכ רח

 ןילוחכ אנחוי רמ יבל ועלקיא םהינשו
 אברל זימרוה ארפיא החלששכו ,גלק
 ארפס ברמ שקב ןברק הדעב בירקיש
 תושעל וארי המהש אנוה רב אחא ברו
 ,: זטק םיחבזכ הצפח תא

 ,אברל השקה :זע ןיטיגב שיליע בר
 .ףיסכיא אברו

 הבר ארבג אוהש וילע רמא אברו
 ,,וצ מ"בב אברמ יעב 2 הפי מ"ב

 שיליע בר רבס ,גלק בכ"ב רפוסוו

 תבשכ

 יניד אכר ל"א -- רמימל אברד הימק
 אבר ירק ףיסכיא | ינייד יכה אתצצחד
 ,הנשיחא התעב 'ה ינא הילע

 ינת .(הברה ורימלת) " נח בר רצ 7

 ,הנ םיחבזכ אבר ל"א -- אברד הימק
 ,: זטק

 : רק תובותככ ונמזב אליש רב הבר
 .ןד ריפשד וילע רמא אברש

 ,; טכ ןילוחכ ימיש רב הבר

 ינפל ויה םהינש אמח רב ימר ןכו
 יכד ,טכ הכוסכ דחיב ודמלו ארסח בר
 ארמגב יטהרמ ח"רד הימקמ ימייק הוה
 ,ארבסב ינייעמ רדהו ירדה ידהב

 אברל אמח רב ימר ל"א :ח תומביבו
 ,'וכו

 ל"נמ אמח רב ימר ל"א ,טע ןיטיגבו
 ,אה (אדסח בר) אבסל

 ? הינימכ לכ אבר ל"א :חי תובותכבו
 ח"ב ימר רמא : המ תועובש ,,אכ םשו

 יאמ אבר רמא ,אתעמש אה אילעמ המכ
 ,אתוילעמ

 ילח אל המכ וילע אבר רמא :כ ק"בו
 ,היעייפ הירמד ארבנ שיגרמ אלו

 :זמ תוכרבכ אבר םדוק הברה רטפנו
 ןימזא אלש ןעי הישפנ חנד רמא אברו
 אברו ,אפילחת רב אישנמ ברד הילע
 רשאכ אדפחהח בר תב ותשא תא אשנ
 ,ןלהל איבנ

 : וכ ןירדהנסכ לאומש רב אפפ בר
 הירושכאל לאומש רב אפפ בר  רבס
 ,'וכו אבר ל"א

 ה"רכ לאומש רב אפפ ברל אבר ל"א
 ,: מק מ"ב ; דפ ,ק'ב הלב

 ץלחנ הרצמ קידצ אבר לע ארקו
 1 ם: ימ"בכ

 אבסל ל"נמ אבר ל"א אפפ רב םרפר
 4 אס הדנכ אה (אדסח בר)

 ילימ ינהמ | רמ ןל אמיל ל"א אברו
 ,: וכ תינעתכ ה"ר דיבע הוהד אתילעמ

 ינהמ
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 הימשמ תרמאד אתיילעמ ילימ | ינהמ
 ,ח תוכרבכ אדסח ברד

 :נ תוכרבכ אמכוא איתפ וארק אברו
 הראופמ הרות :זמ ז"עב י"שריפדב הנוכהו)

 ,(רעובמ ילבב

 ,תוירוה ףוסכ וריבח הנתמ רב הבר
 ירמא אברל רמא אדא בר רב ןיבר

 .נ אמויכ 'וכו ךדימלת
 ביתומ ןמחנ רב ןינר

 ,\רפ תומביכ
 לע ףיקתמ ידיא ברד הירב אשיש בר

 ,: דע תומביכ ול בישה אברו אבר

 אתולג שירה וימיב היה לאומש רמ
 לאומש רמל אבר הירבדא :אכ הציבכ
 אתולג שיר לצא ליגר אבר היהו ,שרדו

 ץרתמ אברו

 ,,אי ק"ומ ,:דע םיחספ ,,נ  תוכרבכ
 .בכ ב"ב

 רשא ייבא היה בוהאה וריבה לבא
 אלו םהירוענמ םירבח ויה הארנה יפכ
 ,ייבא תומ םוי דע ודרפתה

 דע םתוקולחמ וניצמ ס"שה לכבו
 ,אברו ייבאד תויוה ,חכ הכוס ורמאש

 ,.הל ":הכ .תבשכ אברל .ייבא ל"א
 םיחספ ,,חצ ,זצ :חפ אנ :זל ןיבוריע
 ,,ט הליגמ ,,אי ק"ומ .,,ב הכוס : גל ,אי
 ,אפ :ול :ו תובותכ ,:טס :הנ תומבי
 ,ד ןישודיק = ,,ו הטוס ,: דס ריזנ | ,:אפ
 וקול וק יותנ די קייב הרס :,תי יה
 ווק צ'י ל ?רל-מ"פ
 ו ןידהבפ ₪2 רעק הלקי דולק | םכ" בו
 תוכמ ' םכי איה" תועובש כ 'ז"עי זמ

 תוהו פסי ,רכ םיחבז ' בתורה
 ,וולק ,רלק ,בק :כ :ם ןילוח ,,וק ,דכ ,אי
 הרומת , ,אטיח 5 ..ד"ןיפרעל הס  תורובב
 שקל ההנ הכל תק תחתורב "אל

 םיחספ ,,דבק תבשכ אברל ביתוא
 תמעתנ :;:הם:0 2 אטו(" 2םי הציב" ,:.דצ
 קב = ן: הע ::תזבומפ |. ,,זכ .הלינמ ,.בי
 ,,אב: תוחנמ = ומ םיחבז = ,ז תוכמ = ,,חכ
 ,: זי תותירכ ,,טי הרומת

 ,הצ תבשכ אברל ייבא היל ימר
 יקב

 והייורת ירמאד אברו ייבא

 .גע הס יממ .בי ו תבש ,זנ

 תוכרבכ
 ,גק ..הע

 .הציב ,,יק םיחספ ,חע ,הל ןיבוריע ,,מק
 ,יגנ תומבי ,,וכ תינעת ,: ומ הליגמ ,:ל
 הג וס הבכי: ,.במ ק"ב - + בג ,תוָּבּותכ
 תוכמ ,.במ תועובש ,:בל :טכ ןירדהנס
 תוחנמ ,,הס ,גל םיחבז  ,,מ תוירוה וז
 3 ןילוה "ול "1 הל

 ךרע ןייעו ,:זכ תבש דחא רבד ורמא
 ,ייבא

 ,: בנ תבשכ אברד אבילא ייבא אמגרת
 הכוס ,: אי םיחספ ,: 5 ןיבוריע ,,וטק ,בפ
 ,יטק .וק :פ .בב מ"ב ,,יק תובותכ ,,מי
 :הכ תרוכב ,:ה .הטופ

 תבשכ ינמחנ םשב דימת וארק אברו
 חס: יתובותכ.. ,: דג םירדנ | ,,דע ,גל
 ,חנ

 ז"רו אברו ייבאש תוירוה ףוס רפוסיו
 ומיוש | ווהו יבתי רווה הנתמ רב הברו
 ירמא (אתידבמופב ףסוי בר רטפנ זאש) אשיר
 אשיר יוהיל ךירפמ אלו אתלמ רמאר לכ
 ל"או אבר םק זא ייבא לע לרוגה לפנו
 ,אמיאו חתפ ינמחנ

 ייבא םדוקמ דימת וניצמש המ הנהו
 רתוי םכח היה ייבאש אל ,אבר כ"חאו
 וניצמ אבררא יכ ונממ שישק וא אברמ
 םבר : ףסוי בר ייחב דועש | ,בכ ב"ב
 ברו תיטרפה םתבישי תא םהינש וגיהנה
 ותימרגמדא ןנברל רמוא היה אבא רב אדא
 אנימש ארשב ולכא ות ייבא יב ימרנ
 ךולמל הכז ייבאש ןעי לבא ,אבר יב
 .ם"שב ורדס ןכל ,אבר םדוק אתידבמופב
 ,םדוקמ ייבא תא

 אתידבמופל ךלוה היה .אברש וניצמו
 יכ אבר רמאש ,חנ ו"עב ייבא | ינפל
 אתתעמש ינמחנ ןפקא אתידבמופל יאתא
 ,אתינתמו

 םרט דוע דחיב םהינש | וניצמ ןכו
 ךלמש
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 .םהינשש ,ונ תוכרב אבומדכ ייבא ךלמש
 תומולחה םהל רותפל אידה רבל וכלה
 ,הבוטל ול רהפ ףסכ ול ןתנש ייבאו
 ,הערל לכה ול רתפ ול ןהנ אלש אברו
 ורפסו ולצא וכלה םהינשש םש ורמאו
 ,רעונו ןדסיאא יאקד ארמח רב ןניזח ול
 ארומא יאקו תיוה אכלמ רמא ייבאל |

 ,ךליפתמ טיהג רומח רמפ רמא אברל ,ךלע |
 ירת יאזח אבר ול רמאש םש רפוסיו

 ,תעלב יפלוק ןירת ל"א ,אתפלד ידילגרג
 אשרדמ יב ביתיו אמוי אוהה אבר לזא
 ,(םולחה ןורתפ םייקתי .אלש ידכ) אמוי הילוכ
 אק ווהד ירוהנ יגס ירת והנה חכשא
 והניקורפל אבר לזא  ,ירדה ידהב וצנמ
 יתירחא הייוחמל ולד ,ירת אברל והוחמו
 ,יאזח ןירת ייתסמ רמא

 רטפנש ייבא תריטפ רחאל הנהו
 אל לבא ,אבר ךלמ זא תורטשל ט"מרת
 ריעב הלודגה ותבישי רסי ךא אתידבמופב |

 םש ול היה רבכש ףאו אזוחמ ורוגמ
 לכ ואב זא ייבא רטפנשכ לבא ,הבישי
 הלודגה אתביתמהו אברל ייבא ידימלת
 תכרב זא וילע םייקתנו אבר תחת האב
 םורתד אוער אהי וכרבש ףסוי בר ובר
 ,גנ אמויכ אכרכ הלוכא ךשיר

 ויה םלוכו ולוכ רודה שיר תמאב היהו
 אבר זא ויה ייבא ךלמשב יכ) ויתחת ןיפופכ

 רב ול רתפדכ וילע םייקתנו ,(ותומב לודג
 ףסב אבר ול ןתנש רחאל) ,ונ תוכרב אידה

 םלחש אבר ול רפיסש (הבוטל ול רתפו
 ,ל"א אקבא ןייסכו לפנ ייבאד אנדפאר ול
 ל"א ,ךבגל איתא היתביתמו ביכש ייבא
 ליקש ע"וכ ותאו לפנד ידיד אנדפא יאזח
 ןררבמ ךתתעמש ל"א ,אתניבל אתניבל
 ,אמלעב

 ג"פ ג"ח ותרגאב נ"שר בתבש הזו
 ןמד אזוחמב אבר ךלמ ייבא רתבלו
 ייבא ידימלת לכש הנובהו) הוה אתידבמופ

 יפט אברד אתוכלמו .(אברל ואב אתידבמופמ
 םייקתאו אבוט םילש היהו אשיפנ יוה

 ןילא והלוכבו -- ףסוי ברד אתכרב חיב
 ל"בע ,אתביתמ ארח אלא איוה אל ןינש
 .ליעל ונאבהש ומכ הזו

 הלודג ריע התיהש עורי אזוחמ ריעה
 ןיבוריעב אובר םישש הב ויהש דע דואמ
 םילודג םירישע ויהו ,ילובא ה"ד י"שרב :ו
 לארשי יסלכואב הבורמ התיהו ,,טיק ק"בכ
 יאמור ידוהי םג םש ובשיתהש דע כ"כ
 ןמוב םמש לע תסנכה תיב  םהל היהו
 ,וב הליגמב אבר

 ,גע ןישוריקכ הברה םירג םש ויהו
 תינהבב רתומ רג אזוחמב אבר שרדשכ
 ,יארישב והונעט

 כ"כ ןיכלוה ויה אזוחמב שרוד היהשכו
 ז"יעו תוציחמ יתשב ויהש דע םישנא
 אקתסירב ןיידש הוהד יקיז ינה ואבוה
 ןיבוריעב אברל םיכייש ויהש | ,אזוחמד
 .(י"שר) :דמ

 תבשב אזוחמב אבר שרד וניצמ ןכו
 וריקוא אזוחמ ינבל אבר רמאו ,: גלק
 ,וטנ מ"בב ורתעתתר יכיה יכ וכיישנל
 יכיה יכ ירדה ידהב ושוע םהל רמאו
 ,,מ ב"בכ אתובלמב אמלש וכל יוהילד
 ,ונפ הדנ ,,ל הציבב אזוחמב אבר ןיקתא
 אבר קפנ אזוחמל יתאד אתפיל אוהה
 (ט"ויב) הינימ ןבזימל ירשו אשימכד איזח
 ינה א"ה שירמ אבר רמאו ,,מ ןיבוריעכ
 תובותכב 'וכו יל ומחר והלוכ אזוחמ ינב
 'וכו אזוחמד יקנרא ינה א"ה שירמ ,:הק

 'וכו אזוחמ ינבל אבר ל"א ,,זפ תובותככ
 .בכ ק"ומ ,:זמק תבשבכ

 יאה רמאו םעבט תא בטיה עדיו
 אימ ותשד םושמ אזוחמ ינב יפירחד
 םושמ (םה םימודאש) ירוחיגד יאה ,תלגרד
 והייניע  ידיינד יאהו  ,אממיב ישמשמד
 ,;: טנ תוכרבכ לפא תיבב וריידד םושמ

 אזוחמד ישנ ינה :בל תבש רמא ןכו
 ינב ינה רמא ,טק םשו ,ןרבע אלו ןלכאד
 יסמ ימנ ארמח וליפא יקנפמד ןויכ יזוחמ
 אל יא אזוחמ ינב רמא ,זע מ"בו ,והל

 ידבע
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 יריפשמ והניאו רמא ,זי ה"רבו ,ישלח ידבע
 ,םנהיג ינב ןיירקמו אזוחמ ינב | יריפש
 אלא ןרמא אל אבר רמא ,בי תבשבו
 הוה אבר :דכק םשו ,'וכו אזוחמ ינבד
 יאסוותא אזחמד אקתירב | ליזא אק
 היפסח לקש היעמש אתא אניט הינאסמ
 ,'וכו היל רפכמ אקו

 רפא רשאכ(;?ּבר:רשועב : ףכהצ הו

 יאעב ילימ תלת ינה ,חכ ק"ומ ומצעב
 אל ארח יל ובהי יתרת ,אימש הימק
 ברד הירתועו ה"רד היתמכח | ,יל .ובהי
 ה"רב הברד היתונתונע ,יל ובהיו אדסח
 ,יל ובהי אל

 אפפ רב םרפר רפיסשכ :כ תינעתבו
 הנורחאב רפיסו ה"רד תורישעו תולודנ
 היבבל חתפ הוה אתפיר ךרכ הוה יכ
 רמא לוכילו יתיל ךירצד ןאמ לכ רמאו
 אהמ רבל אנמייקמ אניצמ והלוכ אבר
 אכיאד) .אזוחמד אליח ינב ושיפנד םושמ
 ,(יפט םיינע

 םקש .,.,קג " תוברבכ ןעב+יהיה, \ והחפמ
 ,גנק ב"בב ול היה תוניפס

 היל הוה ארויג רוסיא :טמק בג"בו
 רבמ שרי ןכו ,'וכו אבר יב יזוז יפלא בי
 ,הנ םירדנכ יזוז יפלא בי לאומש רמ

 תופיראב ןנתנש תודש ול היה םגו
 קרוז היהש :םכ ק"ב רפוסיו .,,גע מ"בכ
 .תלגד רהנל הרשה ןמ ויצוק

 תיב  תודידי תא ול שיכרה אוחו
 ךלמה םִא טרפבו אכלמ רובשד הכולמה
 א"פ הררשש :כ הרנכ זימרוה ארפיא
 דומיח םד רמא היחרא אברד הימקל אמד
 המכ:יוח את ארבל היל./הרמא. , ,אגה
 אמוסכ אמלד הל רמא | ,יאדוהי ימיכח
 ינימ ןיתיש היל הררש רדה  ,הבזראב
 םד ארתב אוהה ,והנירמא והלוכו אמד
 םלועמ האר אל יכ) עדי אלו הוה םינכ

 רדשו אתלמ עייתסא ,(.הפ ןיבורועב הזכ םד

 ימלכ אלטקמד אתוקירפ | (הנתמב) הל
 לע זמרל אתוקירס הל חלש ןכלש הרבס איהו)

 אבר

 אבלד ינוותב יאדוהי ,הרמא | (הו םד
 .ותיבתי

 הידגנ אברש רפוסי :דכ תינעתבו
 אתלמ עמתשא ,תמו ם"וכע לעבר רחאל
 ל"א ,אברל ירועצל אעב אכלמ רובש יב
 קסע ךל יוהיל אל הימיא וימרוה ארפיא
 והיירממ ןייעבד ןאמ לכר  יאדוהי ידהב
 ימחר ןיעב | ,איה יאמ ל"א | ,והל .ביהי
 אנדיאה ימחר יעבל הל רמא ,ארטמ יתאו
 ימחר יעב ,ארטמ יתילו זומת תפוקתב
 ונינזאב םיהלא ע"שבר וינפל רמא יתא אלו
 אתא וניאר אל וניניעב ונאו -- ונעמש
 ,תלגידל אזוחמד יבזרמ ךופשד דע ארטמ
 ימ ל"או םולחב היל יזחתיא הובא אתא
 ינש ,יאה ילוכ אימש ימק חרטימד אכיא
 היחכשא רחמל ,היתכוד ינש | ,ךיתכוד
 ןילוח ורמאש הזו ,יניכסב היירופ םשרמד
 ,השעמ יאה םושמ הוה ףוזנ אברד ,גלק

 'ד החלש זימרוה ארפיאש :י ב"בו
 והנילבק אלו ימא 'רד הימקל ירניד האמ
 תוכלמ םולש םושמ והנילבקו אברל החלשו
 יינעל ןקלחו ,דפקיאו ימא 'ר .עמש
 ,םיהבע

 ןברק .אברל החלש :זטק םיחבזבו
 אבר השע המ ש"של הדעב | בירקיש
 ל"או ה"ב אחא ברו ארפס ברל שקיב
 ינש ואצמיש) יאליג ימלוע ירת ורבדו וליז
 (י"שר ,עה"ואמ דחא ליג ינב דמה ירוחב

 לע בירקהלו תושעל ךיא ןתוא ורמלי םהו
 ,ש"של םיה ףוח

 רפואי .49] ךצ .. ב"חב . ץערג םכחהו
 ינשל הוצ תוכלמ םולש ינפמ אברש
 ןוע ץמש לכמ םירוהמה לארשי ירוחב
 טשפב העט הליחמבו ,ןברקה תולעהל
 ובירקה ורבחו ארפס בר אלש ,ארמגה
 םירענה תא דמלל ךא ןחלש אברו ןברקה
 רתומש םש שרופמ הזו תושעל ךיא עה"וא
 בירקהל ךיא זה"זב םג םו"כעל תורוהל
 רב חוג ברה

 היתמכח ול ונתנש רמא םנחל אלו

 ה"רד
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 להד הההההההויהההההההההההי ההרה, חחח

 ולוכ רודה שאר תמאב היה יכ ה"רד

 ינירה .טכ ןיבוריע ומצעב רמאר ומכו

 בישהל ןמוזמ יניוה י"שרופו) יאזע ןבכ

 .(תופירחב
 ,ףירח היהש ורמא | תוירוה ףוס ןכו

 אתעמשד ארגא :ו תוכרב רמאש הזו

 .ארבס
 תבשכ וייח ימדב הרותה תא הנק אוהו

 אברל אנימ אוהה | אייזח א"פש | ,חפ

 אתעבצא הבתיו אתעמשב ןייעמ אקד

 ןעבמ אקו והב ץיימ אקו היערכ יתות הידיד

 .'וכו אזיזפ אמע ל"א אמד היתעבצא

 ויעושעש רוקמ התיה הרותה דומילו

 ךיראמ אקד אנונמה בר תא הארשכ רע

 ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמ רמא היתולצב
 .י תבשב +העש ייחב

 םינינפמ איה הרקי :ד הטוס רמאו

 ,םינפלו ינפל סנכנש ג"הכמ וליפא
 ,אלצמו אנגמ הרות רמא .אכ םשו

 הרותב קסועה לכ רמא .יק תוחנמבו

 .'וכו הלוע אל ךירצ ןיא
 רתויה האופרה הרותה ךאד ןימאהו

 ארב ,זט ב"ב רמאש הזו ,רה"ציל הנמאנ

 .ןילבת הרות ארב רה"צי ה"בקה
 אמס הב םינימיימל :חפ תבש רמאו

 .ייתד
 דוד שנענ המ ינפמ ,הל המוס רמאו

 .תורימז הרותל ארקש ינפמ
 הנתנ אל רמא :הכ תוכרבו

 .תרשה יכאלמל
 אלב רבוע | ןילוח תחיש חשה רמאו

 .:םי .אמויכ השעת
 הלדג וידימלת םע הרותב ותצברהו

 ןקורדהב שחש ,גל תבש ורמאש רע ב"ב
 כ"עב הינדיעב ןנבר היל יסנאד ןעי ורמאו
 ,(ויבקנ תוהשהל ותוא ןיסנוא ויה)

 םיביבח ויה .הרותה לגד יאשונ ח"תו
 הזו ,המצע הרותה ןמ רתוי דוע וילע
 ראש יאשפיט המכ :בכ תוכמ רמאש
 ימייק אלו ת"ם ימקמ ימייקד | ישניא

 הרות

 אחבט אוהה ,זט ק"ומו ,הבר ארבנ ימקמ

 ינמיא הנתמ רב יבוט ברב רקפתיאד
 ,והותמשו אברו ייבא הילע

 אתא יכד יל יתית ,טיק תבש רמאו
 אנגיזמ אל אנירל יאמקל ןנברמ אברוצ
 אכיפהמ אלד המכ אידס יבא ישיר
 היל ירש ,בס םירדנב רמאו ,היתוכוב
 אנא ןנברמ אברוצ רמימל ןנברמ אברוצל
 שניאל היל ירש ,אשירב יארגית יל ירש
 ,היל יעדי אלד ארתאב הישפנ יעודואל
 רמימל ןנברמ אברוצל היל ירש :בס םשו
 רמימל היל ירש | ,אגרכא אנביהי אל
 ,'וכו אנא ארונד אדבע

 (אקושה) ארש אברש רפוסי ,בכ ב"בו
 אלד יעובקאל הידבוע ברלו הישאי ברל
 מ"מ ,  (ןידה תרושמ םינפל אלא) אתכלהכ

 ,והייסרגמ אדרטל ותא והנינ ןנברד ןויכ

 אצמ 419  דצ ב"חב ץערג םכחהו

 דגנ םג השעש אבר לע לפנתהל םוקמ
 ,יבכ ב"ב ןמסמו אתיירב וא הנשמ ןיד
 םש יכ ארמגה טשפב העט הליחמבו
 ןילכור והיש ןקית ארזעש שוריפב ורמא
 לבא ירודהאל מ"הו -- תוריעב ןיריזחמ
 אוה ןנברמ אברוצ יאו ,אל יעובקאל
 םש שרופמה ןידכו ,ימנ יעובקאל וליפא
 הזו ןנברמ אברוצל קושה ןיטיקנ ויהש
 דגנ אל לבא | ,ןידה תרושמ םינפל אוה
 אצמ ןכיהו  ,אתיירב וא הנשמ הזיא ןיד
 ? ןכ ןידה ןיאש אתיירב וא הנשמ

 אבר לע זעל הזה םכחה איצוהש המו
 .טמק ב"ב ארויג רוסיאד ףסכה רבדב
 םצורית חקל אלו 'פותה תישוק חקל
 ,ומל לפכ םכרד הזו ,תמאב רמאנש

 ותונתונע שקבש רמאש ףא הנהו
 רמא .הז | .,הול רבתי אלו תר תכרר
 ומצע תא קיזחהש ןעי  ,ותונתונע בורמ
 ,: אפ תוכרבכ ינוניבל ךא

 הרוהטה ובל תרקי תא :תוארל .לכונו
 היתולצ רתב רמוא היהש הרקיה ותלפתמ
 יתרצונ אלש דע יהלא רמאש ,זי תוכרבכ |

 יניא
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 יהי וכו יתרצונש וישכעו יאדכ | יניא
 ,'וכו רוע אטחא אלש -- ןוצר

 אנידל אבר .קיפנ הוה יכ :ופ אמויגו
 ,קיפנ אלטקל .הישפנ ובצב ,יכה רמא
 היתיבל ןקירו ,היבע אוה תיל היתיב ובצו
 ,האיציכ האיב אהתש יאולו ,לוזא

 הבושת המכח תילכת ,זי .תוכרב רמאו
 ,םיבוט םישעמו

 םיבוטו םילודגל בישחה וירבח לכ תאו
 ןירדהנס = ,: איק תבש רמאש ומכ .ונממ
 הרובחבש יראו ינא : חמ ןישודיק ,:ח
 ,ןיבא .רב אייח 'ר  ונמו אנימגרת

 ,אריז/'ר/:לע כ. רמא ,חפ כ"בו
 דבעימל םיכח ןאמ רמא ,צ םירדנבו

 ארבגד ה"רב אחא בר ואל יא אתלמ אה
 ,אוה הבר

 ויכלמ ברכ םיכח ןאמ רמא ,גיק תומביבו
 ,אוה הבר ארבגד

 ואל יא -- םיכח ןאמ רמא ז"ע ףוסבו
 ,אוה הבר ארבגנד :איבקע בר

 רבעימל םיכח ןאמ רמא ,דעק ב"בו
 הירב ןינח בר ואל יא אתלמ אה יב
 ,אביי ברד

 הירב אנניח ברל ארק וע םיחספ ןכו
 ,הבר ארבג אינורשפמ אברד

 ג"רל" אבר "היל = הבתשמ "טי 'ק"בו
 ,אוה לודג םדאד בקעי רב אחא גרב

 ברב "ינירל" י הבתשמ ""פכ "םירר
 ,אוה לודג םדאד הרוחס

 שרפמ אלד ארק לכ רמא :גמ םיחבזבו
 אתינתמ לכו ימידבא רב קחצי בר היל
 ,אשרפימ אל יריעז הל אשרפמ אלד

 איעשוא 'רר אתינתמ ץרתל הכושכו
 סיב גאיק ק"בו רפאמ]| רע ביכ" החמש

 יתוול איעשוא 'ר קיפנ אנביכש יכ :בם
 ,היתווכ 'ינתמ אנצירתד

 העטש רמול שוב אל ומצעב אוהו
 בק בב, הס ב ףיעב .ררמאש . מכ
 אבר יקוא ררה ,תס הדנ ,:רצ םיחבז

 אבר

 םכל יתרמאש םירבד שרדו הילע .ארומא
 ,יריב םה .תועט

 אתלימ ואל
 ןוהצ .םיחבז ,ץח ,ח. .תוכמ\ הע
 ,וצ +בי

 .. ,זזכ תבשכ איההמ אבר היב רדה וא
 רבו ב

 החגשהב | ותנומא
 :נס | תוכרב םירקיה
 ,הלטבל רבד ה"בקה

 ,היליד אמלע ה"בקה ,בל  ןישודיקבו
 ,יעב .אבל ה"בקה :וק ןירדהנסבו
 םילשורי הברח אל רמא :םיק תבשבו

 ,הנמא ילעב הב וקספש ליבשב אלא
 ןירופיש םדא האור םא ,ה תוכרב רמאו

 אלו שפשפ ,וישעמב שפשפי וילע ןיאב
 הלת םאו --- הרות לוטבב הלתי אצמ
 ןה הבהא לש ןירוסיש עודיב אצמ אלו
 ,חיכוי 'ה בהאי רשא תא יכ 'אנש

 :זפ תובותכ רפוסיש אלפנה השעמהו
 התא המב ולאשו וינפל אב דחא ינעד
 ,ןשי ןייו המוטפ תלוגנרתב ל"א דעוס
 ?ארוביצד אקחודל תשייח אלו אבר ל"א
 יכהדא -- אנליפאק והדידמ ומא ל"א
 'ני היל איזח אלד אברד היתחא יאתא
 ןשי ןייו המוטפ תלוגנרת האיבהו ינש
 לא הנפ ןא ?אמקד יאמ (אבר) רמא
 ךל יתנענ ל"או תופי םינפ רבסב ינעה
 ,לוכא םוק

 אבר יכ הליחמ ונממ שקב םנחל אלו
 םיברב וריבח ינפ ןיבלמה ומצעב רמא
 ה"ר רמאו ,:מנ מ"בכ בה"עלח ול ןיא
 ול ןיריבעמ ויתודמ לע ריבעמה לב ,זי
 | ,ויעשפ לע

 וניצמ ןכל תמא אוה 'הש עריש ןעיו
 ןיבוריעב םיהלאה רמאו עבשנש דימת
 וג בק  .תובותכ = 2 .הליגמ גדי
 וחנה | זמ .מ"ב 2 עוק, ק"ב זי
 0. ,בע

 רנ תמאה ךא היה וירוענ ימימו
 וילגרל

 : כ תומביכ ירמאד איה

 תוחנמ

 וירמאממ תיטרפ
 יפמ | אצוי ןיאש
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 אשנ אל ויבאל םנש ,זצ ק"בכ וילגרל
 ,יכה רמ ריבע ט"מ ל"או םינפ

 'רל .ירמ היל ירש רמא :בל הכוסבו
 | .ןופרמ

 הדוהי רמל ארק :אס ןיבוריעבו
 .(םימכח ירבד לע קלוח אוהש ןעי) האגלפ

 היהש ,תוצמב רואמ קדקדמ היהו
 תבשכ תבש דובכל אטוביש ומצעב חלמ
 ,טיק

 םיחספכ ארכישא שדקמש ימל ללקו

 זק
 יכ ןיי התוש היה חספ ברע לכבו

 יפמ הצמ לכאיד היבילל היררגינד יכיה
 .:זק םש ברעל

 םירופכה םויב םימי ינש םצ | היהו
 ,אכ ה"רכ אקיפס םושמ

 ונממ ובנג א"פש ,בע ןירדהנס רפוסיו
 אוה ךא ,ול והנירדהאו אתרתחמב ארכיד
 הימופמ : קיפנו ליאוה רמא םלבק אל
 ,ולש םימדב ןאנק בנגהש ברד

 אברש אלפנ רבד רפוסי .הס ז"עבו
 ,םדיא םויב ךשיש רבל אנברוק היל יטמא
 לזא ,א"על חלפ אלד היב אנעדי ,רמא
 אדרווב היראוצ דע ביתיד היחכשא
 תיא ל"א הימק תומורע | תונוז ןימייקו
 ול רמא ?יתאד אמלעל אנוג יאהכ ובל
 ןיבה אל ךשיש רבו | ,יאהמ אפידע ןריד
 רתוי גונעת היהי בה"עבש רשפא ךיא
 ל"א ?אכיא ימ יאהמ יפט ולאשו ,הזמ
 -- אתוכלמד אתמיא וכיילע אביא ןותא
 ול רמאו ךלמה חילש אתא יבתיד דע
 ליזאו קיפנ יב ,אבלמ ךל יעב אקד םוק
 וכל יזחימל יעבד אניע (ךשיש רב) רמא

 עקפ | ,ןמא אבר ל"א | ,עקפית אתושיב
 ,ךשיש רבד היניע

 אברל יתא הוהש .בכ תינעת רפוסיו
 אמוי ילעמ לכ עיקרד אתביתממ אמלש
 ןעי היתער אשלח אק הוה ירופיכד
 ורמא ,תבש ברע לכ יתא הוה ייבאלש

 רזחמ היה אברש ןעי ץ"בעי ןואגה שריפ בטוהו)
 ,.הנ םירדנכ םירופכה םוי ברעב םולש רוחא
 אתא ןכלו .זי ה"רכ םיעשר ויה אזוחמ ינבו
 (.ךייתסמ ל"או כ"הויע לכ אמלש היל

 עמשמב תויעבמב יקב היהש וניצמו

 .:ג תינעת וירמאממ

 ,וירמאמ ירמואו םילודנה וידימלת
 ונדמלי אברל חלש אבינג רב והבא

 ,: מלק ם'בכ וניכר
 תובותככ אברד הימשמ אינורגהמ ימיבא

 .:טק
 ו גמ תוחנמכ האברד הימק אדא בר
 ול רמא .בכ ב"בב ,אבא רב ארא בר

 (אעדרהנמ ימיד ברל) היל יהת קופ אבר
 ,אבר אוהש בשח ימיד ברו ,הינקנקב
 והימ אבומ אכיא אברל ידיד ןיב ול רמא
 ,ךברד הבר אברו ךבר אנא כ"עב

 ןיבוריעב אברל ימר אנתמ רב אדא בר
 ,חי תועובש ,,חכ תובותכ ,;רל :ח

 תבש ,:בס ,גכ תוכרבכ אברל השקה
 .: חכ ןיטיג ,:חכ הליגמ ,,ח

 אפירחד אברד הימק ליז דחאל רמאו
 .זע ןילוחכ אניכס

 אברל השקה הבהא רב אדא בר
 ,די אמוי  ,,ם םיחספ ,:חלק ,רצ תבשכ
 ,גלק בב מ: נתב

 תינעתכ קהבומה ודימלת תמאב היהו
 דגנב ןינמיז ד"כ אתינתמ רדסמ היהש .,ח
 ,אברד הימק לייעו םיבותכו םיאיבנ הרות
 ,"בל ילבמ,, וילע אבר רמא : אס תומביבו
 תובותכ ,,די םיחספכ אברד הימשמ רמאו
 ,בכ ב"בב אבא רב אדא בר אוהו ,:חס

 :אברד הימשמ רמא אניחרק אדא בר
 ,י תומביכ

 תוכרבכ אברד הימק ינת איעשוא בר
 ,ס"קר הישאי בר ל"צו ,;ומ

 םיחבזכ אברל ;ושקה אבא רב אחא בר
 ,וכרע ןייעו :ד

 אברד הימשמ רמא יביב רב אחא בר
 ,ח תומביכ | ,אכרב אלוכא תינגמ אקד ךייתסמ היל

 בר
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 אברל ביתוא אנוה בר רב אחא בר

 תוחנמבב אנוה רב ל"צו :זמ תוחנמכ

 יעב :נ. ןישודיקבו | ,:בל ןילוחו | ,,אע
 ,אברמ

 אברל השקה אפילחת רב אחא בר
 ןיבוריעב אברד הימשמ רמא ,:דל ק"בכ
 .דכ ןירדהנפכ אברל ביתוא ,: חס

 ימר | אינורשפמ אקיא בר
 .דק ןיבוריעב

 .זנ ז"עכ היעמש םיקילא 'ר
 רמא יכה רמא אינורגהמ רזעלא 'ר

 אינורגהל עלקיא אברו ,.גס ןיבוריעב אבר
 הוצו ארטמ אתא אלו אתינעת רזנ
 אכיא ימ םלאש רחמל ,תינעתב וניליש
 רזעלא 'ר ול רמא ,אמיל אמלח אוחד
 .'וכו ןוירקא ידידל אינורגהמ

 ,י ןישודיקכ אברד הימשמ רמימא
 אבר תא תוארל דוע הכז ישא בר

 03 הליעמכ אברל השקהש וניצמדכ
 מ"ב ,:טק תובותככ אברד הימשמ רמא

4 
 :הכ ק"ומכ ונמזב ןדפס ןיבא רב

 תלגיד יתא הוה יכ אבר םש רמול ךירצו
 .בקעי ןיע תסרנב

 הימשמ ארמגנ בר
 .בע ק"ב ,: םי ןימינ

 אנניח רב ןיברו אנניח רב ימיד בר
 .;: גי ב"בכ (אנידל) אברד הימקל ותא

 אניזח רמא עשוהי ברד הירב אנוה בר
 תנותחב היהו ,.במ תבשכ 'ובו אברל היל
 הימקמ םקו אסכ ילד אברו אברד הירב
 ,:בל ןישודיקב

 הימק חיכש הוה הדוהי רב אנוה בר
 אברד הימקל אתא ,מ תינעתב אברד
 אבר יבל עלקיא | ,,זיק ק"בכ ינויבא יבל
 ,:בנ םיחספ ,,דכ תבש ,: בנ תוכרבכ
 םירדנ | ,.בי םיחספכ אברד הימק .רמא
 ,: גע םיחבזכ אברל ביתומ ,,ו םיחבז ,: םו

 אברד הימק חיכש היה חונמ רב ה"ר

 ,ט תינעתב

 אברל

 ,ז הציבכ אברד

 אבר

 אברל השקה ןתנ ברד הירב אָנוה בר
 ,בי םירדנכ

 אברד הימשמ אפילחת רב אנוה בר
 5 הרג | הל "בכ .,,ח .תומבי

 אברל השקה אתרקסידמ אנוה בר
 הס היבב

 ,:וכ הציבכ אברמ יעב ללה
 ודימלת ףסוי ברד הירב אנונמה בר

 הוה ארח אנמיו רמאש ,רכ תוכרבכ
 יתייא ליז יל רמאו אברד הימק אנמיאק
 ,השעמל הכלה ןרומגאלו ןילפת יל

 ברד הירב הימהנ בר םסרוג ם"קדבו
 .ףסוי

 ,;גצ תבשכ אברד הימשמ דיבז בר
 ה וכ ה ןקכ . ,,דמ הבופ ג .ה"ר
 מ .בזב גל

 אברל השקה נ"רד הירב ארטוז רמ
 73, תנתובבב

 הימשמ אבר רב ףסוי רב אביבח בר
 טק .בייפב .אברד

 ,א"ה ח"פ תומביכ אבר םשב היקזח 'ר
 .אב 'ר םשב ל"צו

 אברד הימקל אתא אכירא אייח 'ר
 .; דק תובותככ

 אניזח רמא אנוה ברד הירב אייח בר
 ,: רל תוכרבכ יולצא ילצמד אברו ייבאל
 תותירכבו ,,מ הדנכ אברד הימשמ רמא
 תבית רפחו אברד הימק אייח 'ר ינת ,הכ
 ,אנוה ברד הירב

 הימק חיבש הוה אינתסוומ אייח בר
 ,ם תינעהב אברד

 השקה איוא ברד הירב היקלח בר
 רצ מרב אבהל
 אבר ותוא ירק יזב רב אמח בר
 ,:זמ ב"בכ אקררד

 אברד הימשמ הדוהי רב אנח בר
 ,חמ תוכרבכ

 ,; זיק םיחפפכ אברל השקה ןנח בר
 אברל ימר אנסיק בר רב יבומ בר

 ,ברל ימר ל"צש הארנו :םל ןישודיקכ

 בר .



 אבר

 ,:אמ ק"בכ אברד הימשמ ימויבט בר
 תוכרבכ אברד הימק ינת הישאי בר

 ארשל הוצ אברו | ,(ס"קד תסרגל) :ומ
 ב"בכ ותרוחס רוכמיש דע קושה ורובע
 ,בכ

 אברל השקה אתרקסידמ הדוהי בר
 קב 23 הפופ ,.הל .ריונ" יומו
 .:טל ,הל .הדנ
 אבְרְד הימשמ רמירמ . רב .רמ , הדוח <
 ים :תובותבב

 םיחספפכ אבר שרד ,רמא עשוהי בר
 ברד הירב אנוה בר יבא אוה ילואו ,: גנ
 ,עשוהי

 אבר היל קדב אפילחת רב הנוי "ד
 ,:ל ןילוחכ חרפד ידהב אפוע הב טחשו אירג

 ,אברל ביתומ אימלש רב | רמיי ךר
 ,מ ב"בכ היל רדהא אל אברו

 ןיבוריע אברל ביתוא אבא רב בקעי 'ר
 עלקיא ,:ע םיחבזכ אברל השקה ,:בי
 ,נק םיחספכ רמ אברל ארקו אבר יבל

 הימשמ | רטמא | דוקפ .רהנמ בקעי 'ר
 גל :תובותבב .אכתה

 ןילוחכ אברל השקה העצמ בקעי 'ר =
 ,:דפ

 רמא . ,.רב .תוכרכב .ודימלת .אנחב 3
 הימשמ רמא ,:גס תובותככ אבר יעב
 ,:אמ ק"בכ אברד

 הומח אנהכ בר
 ,: וצ 'םיבכ יאברב

 אברד הימקל אתא --- יקודנכ ןימינמ
 ,; טמ ןילוחב

 ,:;המ תבשכ הימשמ רמימא רב רמ
 הימק אנמיאק הוה רמא ישא בר רב רמ
 רמול ךירצו פ"ט אוהו ,: בק ןיבוריעב אברד
 ,אבאד הימק

 הימשמ ףסוי ברד  הירב רמ
 וס מ"ב ו בע ןיסינ המ תבשב

 תנותתב .היה .ארסה בר ךב .ירמ 5
 אלו הימק אפכ אבר לדו אבר 4
 ,: בל ןישודיקכ וילע אבר דפקיאו םק

 יעב אישרשמ ברד

 אברד
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 אברל ימר לאומש תבד הירכ ירמ בר
 'וכו אברל היל אניזח ךמא ,,ןמ תוכרבב
 ;וכרע .ןייעו ומ .הכוסכ

 ה מצ תבשכ .אבהמ ,יעב יכדהמ 2
 ,'וכו אניטק בר ביתמ אברל רמא :נ םשו

 ,ומ ןיבוריעב אברל ל"א אישרשמ בר
 ה קב ו, הטיפ עא כ ופי וחפ
 אברל םיתוא אנכי הסל ל ביב
 רנה" תבשכ

 ,[ תועובשכ אברד הימשמ אעדרהנ
 הוה "מא ףס" כר הרב המהנ בר

 רמ אברל ארקו ,אברד הימק אנמיאק
 ,חכ הציבכ

 הלכ שאר היה קתצי רב ןמחנ בר
 םייק היה ףסוי בר דועב אבר תבישיב
 בכ 5

 .רמ ןיבוריעב אברל  ביתוא
 תובותב | ,,בק תבשב אברל ול :רמא

 ממ לוח ורב
 ול רמא -- אברד יירוחא י"בנר ביתי

 ,בנק ב"בכ ךל יוחא יאמ אברל

 ירוחא י"כנר | ביתי :גמ ןיבוריעבו
 ול רמא  נ"רר הימק. אבר  ביתיו- אברד
 ברל היל איעבימ אק יאמ אברל י"כנר
 .'וכו ארסח

 .וילע אבר דפקיא ,ופ ב"בו
 אברל הימק - םנרת ימא רב ןתנ בר

 הינימ .קיפאו הייפכ אברו ,:נק תבשכ
 ל"או ,:ממ תובותככ הקרצל יזוז האמ 'ד
 (השא ואישה) ךירבד יראוצ לע ךדידא אבר
 ב"ב הל ושוח ' אברך - ל"א | ,ול "ןישוהיק
 .ב ק"ומב אברד הימקל אתא ,,הלק

 םיחספכ אברד הימק אתידבמופד יבס
 ,: זוק

 תוכרבכ אברד הימק נה "הירבוע בה
 ,בב ב"בב אקוש ול םיקנ אברו ,,וט

 ,:כ הדנב .אברד הימק הירבוע בר בותי
 ,:אלק ב"בב אברד הימשמ אריוע בר
 בב לוס

 אברה היסס .תוחנ בר רב אכש

 ללפתהל



 אבר 14

 יעב | ,:זפ אמוי : ,:זיק םיחספכ (ללפתהל)
 ,;אכ הליגמב הינימ

 ימי אננות ךב \ אבקוע "בר
 ,אצ םיחספכ

 ,;;ומ תבשכ אברד הימשמ סחנפ בר
 אבר רפקיא ארסח בר רב פחנפ בר

 ול הלרשכ הימקמ םק אלד לע הילע
 ,:הל ןישודיקב ונב תנותחב אסכ

 קדב רמא ,קהבומה ודימלת אפפ בר
 וארק אפפ ברו ,,אנ ןיבוריעב אבר ןל
 ,: דנ םיחספכ אבלמ רובשו ,: גע מ"בכ רמ
 תוכרבכ ינדוס וארקו דואמ ובישחה אבר
 ,הפ = תובותכב רמ אבר וארקו | ,:דמ
 ,וכרע ןייעו

 אברר רפוס היה ןנח ברד הירב פ"ר
 ,גנק .ב"בכ

 םשב אדא רב אחא ברד הירב פ"ר
 .;.טכ ןירדהנפכ אבר

 ,וז םיחפפכ אברד הימשמ יפפ בר
 ,ינק-= תומכי ,ובהלטמ | ,,בס ,..אמגו
 .העי ,םב= ,,ח-,,א תובותכ

 ברד הירב אישרשמ ברד הובא ,בר
 ןיבוריעב אברד הימשמ ןנירמא יכה רמא
 ,וכרע ןייעו  ,,דב

 .: מ ריזנכ אברל השקה אישרשמ רב אבר
 ולזא --- אניברל רמא אפילחת רב אבר

 ,מ ןיבוריעכ אברל והולייש
 םיחספכ אברל ביתוא יאויל רב הבר

 שנענ יאויל רב אבר אתיא ,יק םשו ,:מ
 ,םיברב ושייבו אקריפב אברל השקהש לע

 הימקל אתא --  אניברד אלתש אינור
 וה בב .,,םק .םיפ8 אברה

 אברמ יעב ,ודימלת תויהל הכו אניבר
 ,חל ,תוכרבכ אברד הימק  .(רנ תומביב
 ,יגע ןיטיג | ,:בי םיחספכ אברל | ביתוא
 אבר בב הע אנס בוב ו כ ,םירדנ
 ,(ףיסביא

 תבש ,:בפ :גל תוכרבב אברל השקה

 יזע ןילוח זי ק"ב ,,חי ןיטיג ,,יק
 היזיפשוא יתייא אזוחמל עלקיא אניבר

 אברל

 ,גס ןיבוריעכ אברל הייטמא ליז ל"א אניכס
 ,;זמ ןיבוריע ,וט תוכרבכ רמ אברל ארקו
 רב אדא בר ןל רמא ול רמא אניברו

 ןיבוריעבו ,:חפ תובותככ ךמשמ הבהא
 ,'וכו ךתעד יאמ אברל אניבר ל"א :זמ
 אל אפפ ברל אניבר ל"א :ב םיחבזבו
 ילימ אבר רמאד -- אתרואב ןבג תיוה
 ,אתיילעמ

 ,:זמ ב"בכ יקררד וארק אברו
 אברד הימק חיכש היה ימוחר בר

 ,:בס תובותככ הישפנ חנו -- אזוחמב
 ,: דיק מ"בכ אברד הימק ינת יבויש בר

 ןיטיגכ הבר ארבג אוהש וילע רמא אברו
 .: הנ

 ימיש | בר
 .בס אמויכ

 אבר חיל חפמ אעדרהנמ ימיש בר
 ,; בל .ק"בכ .הילדנסב

 הימק חיכש יוה ידיא רב לאומש בר
 ,מ תינעתב אברד

 י"ע אבר חלש ,אריעו רב היעמש בר
 ,אפ תובותכ ,.גצ ןיבוריעב תובלה ייבאל

 ,.ביק תומביכ אברל השקה איברש בר
 ,: ולק תבשכ הימשמ רמא ,,הכ ןימיג

 הימשמ ה"רד הובא אפילחת בר
 ,;הכ תותירכ ,:ו\ אמויכ אברד

 אבר תוכלה לכ תא איבהל הנהו
 ם"שה תויגופ בור קיתעהל ונא ןיבירצ
 אלש ארמגב איגוס ךל ןיא טעמכ יכ
 ןיעמ הז ןיאו אברו ייבא םש רכזי
 המ אבר תונושל ךא איבנו | ,ונתכאלמ
 ,םהב ליגר היהש

 םיחספ ,,גנק ,אצ :גכ תבש אבר יעב
 ו וביתכ = הל תכוס =: רכ אמוי הי
 5 :ל זי גי ריזנ = מפ" םיררדנ
 .ע זמ ןילוח גז 1 ןישודיק

 :וי :זמ ,גי תבש | ,הריזג
 | גל ,,ט םיחספ | ,: בכק

 ,:אי תבש ןנירזג אל הריזגל הריזג
 ,; דמ אמוי ,,טצ ןיבוריע

 אברד הימשמ ישא רב

 : ויק דל

 רדה
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 תוכרב אבר הב יוה וא אבר רמא רדה
 ,: דיק. תומבי .,,מ .םיחספ ,זב .תבש ל
 ,: רנ .תורוכב ,: גִי תועובש

 ול תורוכב הימעמל אבר  ידזאו
 :ינק,.,לגו..םיתספ ,.. דבק ומ ומ

 ב"ב | ,גדָפ .ןיטיג .,.בב הנינח חה
  ךצ םיחבז ,י.דע .ןירהתנס

 ,ופ תבש ,:ונ תוכרב הל אנימא אנמ

 הכוס ,:זק .וכ םיחספ ,,ט ןיבוריע ,: בע

 ,: בי .ןישודיק | ,,םי הליגמ = ,,זל ול .,בכ

 ,.אס .ןירדהנס | ,: געק ב"ב | ,: נע .ק"ב

 תורוכב ,:הבק ןילוח ,.בי.תוחנמ ,: וס ז"ע
 .אנ : במ לול ה 07

 תובותכ ,: וב הליגמ אנימא הוה שירמ

 .: הק זס
 ג  הליגמ גב תבש יל אמישפ

 5. .תוחנמ ,ז חצ.- םיתבו .. = תוכנה

 ,זמ .ןילוח
 ,;:הצ תבש םרח ילבב תודמ שלש
 ,מע ןימיג ןיטיגב תורמ שלש
 .: זי ןילוח ןיככב תודמ שלש
 ,: בבק ,זמ תבש רבדב תובושת יהש

 ,,בב הרומת .,,וק ...הצ :.ןפ תובותה,א0גק
 ,גי תוהירכ

 ,ישניא ירמאו לשמב םירקיה ירבו

 ,גכ תינעת אתותימ וא אתורבח וא
 ,בי הליגמ יניצובב היתתאו ירקב והיא
 יוהיל אכשדרפ היתיבב החרק וליפא

 .; בי הליגמ
 התרצ הבורמ התבותכו הער השא

 .: גם. .תומבי .השהגל. הוצמ ==

 ,:הע אמוי הידימלת ליכא הבר לידב
 ,: גס תומבי אתליסב אלו התרבחב
 ,טמ םיחספ יבוכ יב דיקרמ רב
 םלתשמ הידי ליודמ ליטקמ אריגב אריג

 ,תכ םיחספ
 היל אטשקמ הער השא ימד יניה

 ,: גס תומבי אבג היל ארדהמו אכת
 ,: בם תבש אביב ירפוש יפולח

 ילממ אתפירח אתלפלפ ארח אבמ
 ,י הגיגח ירקד .אנצ

 .; וצ ןיבוריע ?הל אלת יפיכ
 הער המכו הבוט השא הבומ המכ

 .; גס .תומבי .הער השא
 ארשב . אמוי לכ אקסעב יזוז האמ

 הרופחו אחלימ אעראב יזוז האמ ,ארמחו
 .גס תומבי

 ,דנ הכוס אחמיקל שח אלדר יאה ןאמ
 תבש ןפכ יחיפנמ רדק יליטק | ישיפנ
 ל

 ,בל תבש אניכסל רדח ארות לפנ
 אתשהו יאשפט ןל ירק אתשה רע

 ,זנ אמוי יאשפטר יאשפמ
 ,וכ הכוס בנגל הארוק הצרפ
 ארמח היל אשיפנ אלד ןנברמ אברוצ

 ,: טמ הכוס עומג עמגיל
 רירגס םויכ הער השא השק

 .: גס
 אל אנמוא אבבאו אנפכ הוה ינש בש

 ,טכ ןיררהנס .ףילח

 .ותחפשמו וינבו וישנ

 רב ול רתפש ,ונ תוכרבמ חכומש יפכ
 ינוי ירת יאזח אבר ול רפיסשכ אידה
 עמשמ ,תשרגמ ישנ ירת ל"או ןחרפד
 תב תא אשנש םרט דוע םישנ ול היהש
 ותשאו ותיב תרקע לבא ,אדסה בר
 ,ארסח בר תב ךא התיה הביבחה

 אהסה בר. תבש + בו. ב"כ רפוסמ
 אבר יבהיו היבאר היפנכב הבתי (הנטק)
 והיינימ ןאמ הל רמא אמח רב ימרו
 אנאו אבר רמא ,והייורת ול הרמא תיעב
 היה ותנוכש א"שרהמה םש "יפו ,ארתב

 רמול ןכתי אל יכ הנשרגי אמח רב ימרש
 ,אמח רב ימרל לליקש

 תומבי

 אמח . רב ומר -ופ  -תמאב היה

 םא עודי ןיא ךא | ,,דמ תוכרבכ האשנ

 ימר;:תמ.. :הארנה :יפפ = .יכ -יהשהניתמאב

 ס"קרבו ,,זמ תוכרבכ אבר םרוק אמח רב
 רשע האשנ אברו ,היתוקניב תמש םש

 םינש
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 הלאששכו ,:דל תומביכ כ"חא | םינש
 הדלי יכ) ךירתבא ןנבר יננרמ אק אבר
 תאשנו םינש רשע התהשש לכו אברל םינב
 ךלע יאתעד אנא ל"א | (תודלוי הניא בוש
 היהש יאתעד ה"ד םש 'סותבו | ,יאוה
 םאש ןמזה לכ התוקו תרחא השא אברל
 ,ול אשנת זא הנשרגי

 איה יכ םולש לש םייח האר המעו
 ,ה הגיגחכ הבושחו תדמולמ השא התיה
 רקונמ וניאש רשב אבר רדש א"פש
 ,רוקינב האיקבד יל םייק רמאו ותשאל

 בר תבב יל םייק רמא ,הפ תובותכבו
 ,ארקשמ אלר ארסח

 הרמא אתפירט אבר ארש :רמ ןילוחבו
 ,'וכו אבא ח"ר תב ול

 יל הרמא אבר רמא :טל תובותכבו
 ,אתליסוכד ארביר יכ ח"ר תב

 וגב הלבמ א"פש רפוסי ,טכק תבשבו
 הלעב ינפב אלש | (התדילל) ]ימוי ןיתלת
 הירתב הסרעל | יוטמאו | תאינטצאו
 ,אתידבמופל

 רמאו אידה רבל רפיסשכ ,ונ תוכרבבו
 ךהשא ל"א לפנד אתיירב אשד יאזח
 ךל אנליחמ והלוכ אבר רמאו הבכש
 ול רתפש י"ע לודג דספהו רעצ ול םרגש המ)

 התמש אל ,ארסח ברד היתרבמ רב (הערל
 יכ אבר ךלמש םרט דוע ייבא ןמוב זא
 הימקמ ורמאש .בס  תוכרב שוריפב וניצמ
 בר תב היל אשקרקמ התיה אבר ךלמד
 ,אתווכ היל הדבע ךלמד רתבו ,אדסח
 והתיבד המוחש ,הס תובותב שרופמ ןכו
 תריטפ וחאל) אברד הימקל יאתא ייבאד
 ידהב -- ינוזמ יל קוספ ול הרמא (ויבא
 םק ארוהנ לפנ אערד ילגיא היל יוחמ אקד
 ,אדסח בר תבל העבת היתיבל לע אבר
 רפיסו אניד יבב אנדיאה הוה יאמ ל"א
 יפלוקב הל אתחמ הרתבא אקפנ הל
 ,אזוחמ ילוכמ הל הקפאד דע אדישד

 ויתונורתפ לכ אלש ןיאור ונא הזמו
 ןהמ םידחאש הארשב אבר ךא ,ומייקתנ

 אבר

 הז םג םייקתת ןפ ארייתה ומייקתנ
 תעלב יפלוק ירת רמאו ול רתפ רשאכ
 ותומי וינבש ול רתפשכ ןכו ,היה ןכו
 ערתיאש :וכ ק"ומכ ןכ וניצמ תמאב
 .אתלמ היב

 דע םידמחנ םינב ינש ול הרלי איהו
 ,םהב ראפתה אברש

 תא ול רסמ אברו ,ףסוי בר תא
 הירב ףסוי בר ול רמא וניצמדכ ותרות
 ,רס תומביכ אברל אברד

 ףסוי בר ינפל רומקלל וחלש אברו
 ,גס תובותככ

 'ךכ תופרמב ירב ףסוי םיכח רמאו
 ,: חכ ןילוח ןנחוי

 הירב ףסוי ברש רמול רתוי בורקו
 הנושארה ותשאמ היה ויבא םש לע וארקש
 ףסוי בר ינפל דומלל דוע הכז יכ עי
 פסוי ברו הנש ומ ןבכ זא היה תוחפלו
 הירב ףסוי בר דלונ כ"א ר"לרת רטפנ
 םדוק תחא הנש דוע ט"ירת ךרעל אברד
 התהש ארסח בר תבו ,ארסח בר תריטפ
 אמח רב ימר תמש רמאנ םאו םינש רשע
 אדסח בר םדוק הברה םינש תמ ןכ םא
 השרגש רמאנ םאו ,ארמגב ןכ עמשמ אלו
 אברש הזמ חרכומ כ"ע אמח רב ימר
 רמול | רתוי בורק ןכלו | ,ןהב היה אל
 ,הנושארה ותשאמ ונב היהש

 ,אישרשמ בר םשב םיכח ןב ול היה ןכו
 תופירטב םיכחש אבר רמא וילע םגו
 .נ ןילוחכ ןנחוי 'רכ

 ינש ןכ םג ויה ףסוי בר ינב וידכנו
 ,:וס  תומביכ ינאנ םשב רחא םימכח
 ,: נמק ב"בכ אביבח בר םשב ינשהו

 םתאשכ הינבל אבר ל"א :ח תוכרבו
 לאו דיה ג"ע וכתחת לא רשב ןיכתוח
 ירוחא ורבעת לאו תימרא תטמ לע ובשת
 ,'רכו 'נכהיב

 אלסל יעישת רוד ויה אבר ידכנו
 הירב ףסוי ברש רמאנ םא) ,ברד ונקז ירפכמ
 .(אדסח בר תב ןב היה

 ונייה
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 וו

 ,אבר ןב ףסוי בר ןב אביבח בר ונייה

 אכא רב ןנה בר ןתח ,ארסח בר ןתח

 | אלפ רב ,אחא רב  ,וביא רב ,בר ןתח
 .ירפכמ

 .ותרימפ ,
 ויחא םירועש ברש רפוסי ,חכ ק"ומב

 ל"א ססוג אוהש הארו 'וינפל | בשי
 ןרעצל אלד תומה ךאקמל רמ אמיל אבר
 ול רמא %אוה היניבשוש ואל רמו ל"א
 ל"א | ,יב חנשא אל אלזמ רסמיאד ןויכ
 ול רפיפו ,היל יזחתיא ,רמ יל  יזחתיל

 אדביר יכ ךא היה התימה רעצש
 : ,אתליסוכד

 יפיכ קושנ אבר רטפנשכ :הכ םשו
 .ידדהא תלגרד

 תלגד אתא הוה יכ אבר ורמא םשו

 אמיא םוק ןיבא רבל ל"א  (י"עב אוה ןב)
 םימב תישילש בור ואב רמאו יאק אתלמ
 לע דפסה השע אוהש רשפאו ,'וכו
 ,זא אבר

 אזוחמב ךלמש ג"פ ג"ח ג"שרד תרגאבו
 רנכו ,תורטשל ג"סרת רטפנו םינש די
 ןכ םא ט"פקת ךרעל דלונש ליעל ונרמא
 םינש דע ןמ רתוי דוע ךרעל יח

 וכרבש ףסוי בר תכרב וילע םייקתנו
 אכרכ אלוכא ךשיר םירתד אוער אהי
 ותומכ הכלה אהיש ח"ר 'יפו  ,,גנ אמויכ
 ,יארתב אוהד אברכ אתכלהר | ,מ"כב
 לע"ימ ץוח ותומכ הכלה ייבא יבגלו
 ,ם"גק

 י"בנר םיתשל | הקלחתנ | ותבישיו
 ,שרנב פ"רו אתידבמופב ךלמ

 ירמ ברד הובא וא"יהוהא וכ

 .להר רב

 ירמ בר ךרע ןייעו = ,,דנק תבש רכז
 ;לחר רג

 ,אבא רב אבר

 לאומש רמא ישא רב אייח בר רמא

 ,:ל םיחספ

34 

 .ןיבא רב אבר
 ,ה"רו נ"ר ןמזב היהו ,מ םיחספ רכזנ

 .,אשירא ינתמ איעשוא 'ר ,גב תובותכבו
 ,אפיסא ינתמ ןיבא רב הבר

 רב אבא "רי: ףךרע  ,.אניבא רב אבר

 ,אניבא

 .אדא בר רב (הבר יא) אבר

 אוהש רשפא) אדא בר רב ןיברו אוה

 הציבכ הדוהי ברד ידימלת ויה | (ווחא
 ,הדוהי בר יב ןניוה יכ ורמאש :; גל

 הדוהי ברד הימשמ ורמא םהינשו
 .:ז תובותכ ,: דב תינעתכ

 .: גנ אמויכ ברד הימשמ ורמא םהינשו
 בר רמא אדא בר רב הבר וניצמ ןכו

 רמא אדא בר רב הבר | ,,ע ןישודיקב
 רשפאו ,,טל תוחנמכ בר רמא אדא בר
 בר תבית רסח ןישודיקבו אמויב םגש
 ,עצמאב ארא

 ,קחצי ר"א אדא רב אבר ,חי תוכמו
 אל רמא אדא ברי רבי הבר  ,נ הבוטבו
 וכו תברצנ

 הזמ השענו 'בר בותכ איצניוו סופדבו

 ,אבר ומש היח תמאבו הבר

 ,יאליהא רב אבר

 ,ל םיחספכ אפפ בר ןמזב ךרעל היה
 הרסא איחיט היב וחמד ארונת אוהה
 וליפא אתפירל הילכימל יאליהא רב אבר
 יכו ישא ברל אניבר ל"א --  אחלימב
 ,'וכו א"ב אבר בתותיאד רחאמ

 'ר .ירבה = לע, . ףוקתמ ,-(> םוחבו ןבו
 ףיקתמ וילעו רחא ץורית ץרתמו הימרי
 ,ישא בר

 ,אבר ירבד לע ףיקתמ זמ םשו
 (ןיסחויב אוה ןכו יאליהא רב הבר םרוג ם"קדבו)
 ישא בר םדוק היהש ןיאור ונא הזמו
 | ,אבר רחאו

 בלד  ם"מ יי רמא |: דפ. .ק"ב ורב ףפו
 .רבג .םנקב הרב ירבאד

 אבר
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 ,אניהא רב אבר

 ,תפי בח םע .קלוח .:זל" תותצמ רבזכ
 ,אנ ןישודיקב "אניהא רב, םשב  רכזנו
 ,יל ארבסא אניחא רב ,אבר רמאש
 ,אבר רמא בותכ היה תוחנמב םגש רשפאו
 ןישודיקבש וא 'וכו תילט רמא אניהא רב
 אניהא רב אבר אבר רמא | בותב היה
 אבר דח ריסחה | רפוסהו יל  ארבסא
 ,אניהא רב ךא ראשנו

 :תבפ תרת ברדיה הב אכר

 אבומ ןכ ,תוחנמ ישא ברל רמא
 הירב הבר אתיא םלשה ןיפחויבו ,ןיפחויב
 ואצמנ אל םהינש לבא ,אבס איוא ברד
 תופירט 'ה לודגה עורז רואב ךאו ,ם"שב
 הירב אבר ל"א ,זמ ןילוחמ איבמ א"יתס
 אתיירב יויח ינה לכ ישא ברל איוא ברד
 לופלפה לכ לפנ "הזבו ' ,והל 'תוא יכה
 לפנ ןמק תועט ךאו ,אריבב  דה'פד
 ןייעו ,תוחנמב תחת ןילוחב ל"צו ןיסחויב
 ,אבס איוא בר ךרע

 תהא ברדי הירכ אבר

 ,;:אל הדנ תשש בר רמא

 ף בםתפב וא פהד רב אפר

 ירח .הירב הדו פיר >הלק...תבשב
 [ש"ארהב אוה ןכ] אבר יבל ועלקיא
 והלויהיבשיןיבאו רכוש דלא פה הירב
 יא ל"או העבשד אממויב אתלית אלגיע
 ,הינימ ןנילכא הוה אתרוא דע היל ותיחרתיא

 ידיא ברד הירב, םתס אתיא ארמגבו
 יבא הב

 וא רב רבה דא אה

 ברי ה"כ" אהא בר וול תוקיבשב
 הירב קחצי ברו ח"בברד הירב לאומש
 שופ" תבר"יב .תועובש טת "הדוהי ברד
 רב אבר והל רמא ,םלאשו כ"ר והב
 ,'וכו ןודז אנת ןאמ יתיא

 שבא רכ  ידיא ברל סא ' ,רי'מ"'בו
 ,יכה לאומש רמא ימו

 ,אנוה רב

 ארטוז רב עת .האנהא רב אכר

 .ןותיפא רב אבר
 םשב רמא ונרתת רתסא םטוקלי רכזנ

 וטיברשש] --- וברמ עמשש עומש ןב א"ר
 אוהו ,[םיתאמ בברתשנ שורושחא לש
 הפיטטכ :ןרפוע בר לכ .הבר  ל"צו ס"מ
 ,בוט חקל שררמב אוה ןכו ,:וט

 35 רכ אבר

 ו יה נ"פ ןירדהנס בר םשב

 ,וכרע ןייע אניבא רב אבא

 ,אנוה ברב אבר
 ,אנוה

 בוש .ימוז אנה בר דב אבר
 ,הטה רב:אבה

 דימלת.תומביד א"פס ןיפחויה איבמ ןכ
 מםשפב העטש דה"סב ושפת רבכו ,לאומש
 ירודמה רב ,אבר רמא םש יכ ארמגה
 לפנ תועטש דה"פ האר אלו ,יל ארבסא
 תומביד א"פב ומש אצמנ אל יכ ןיסחויב
 רמא אתיא םשו ,תבשר זי"פ ל"צ ךאו
 ,לאומש רמא ירודמה רב

 בתוכש פ"א י"כמ איבמ םש ם"קרבו
 ס"לבו לאומש רמא ירודמה רב בר רמא
 היהש וא אבר רמא אפרגה ןיפחויהל היה
 ןיסחויה איצוה הזמו | ,'בר רמא בותכ
 רמאש ןעי וכרדכ לאומש דימלת היהש
 ,ומשמ

 בג חב הבר..ךרע

 :אהפז :רכי\ אבה

 ,ו"ה א"פ תומבי ימלשוריב רכזנ
 היכה "ר .המא ודו"לפ .ר"קיובו

 'ך אוהו א"בר בותכ היהו ,ומשב ובלח
 | ,ארבז רב אב

 :ארטוז רכ אבר

 'ר הנוי 'ר ד"ה די"פ תבש ימלשוריב
 השב :אנונה 'ר ארטוז .רב .אכר  אריעו

 ו"ע ילבבבו ,תבשב םינזא ןילעמ יבר
 עמ אנינח ר"א ארמוז ךב הבר :חכ
 אברש | ןיאור ונא הזמו ,תבשב םינזא
 ל"צ ןכו אבא 'ר אוהו ,םה דחא הברו

 ,אב 'ר ימלשוריב | ,ל"רא יתיא רב הבר ,דכ תותירכבו

 אבר



 ףסוי רב אבר--אנומיז רב אבר

 ,אנומיז רב אבר

 רמאש רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנ
 רב אבר רמא ארי 'ר רמא :ביק תבש
 ינבכ .ונא םיכאלמכ םינושאר םא אנומיז
 ונא םדא ינבכ םינושאר םאו םדא
 .'וכו םירומחכ

 'ר םשו ה"פר םילקש הנשנ רמאמהו
 ןווה ןיא אריעז 'ר םשב אנימז רב אבא

 .'וכו ןיכאלמ ןיאמדק
 ר"א סרג ג"ה א"פ יאמד ימלשוריבו

 ,ז"ר םשב (אנימז ל"צו) אניבז רב אבא

 'א ו"רד ודימלת היהש ןעי אוה יונישהו
 'ב ז"ר רמא ילבבב ןכלו 'ב ז"רד וברו
 ,'א ז"ר םשב רמא ימלשוריבו ,ומשב

 ,אנינח וא אנניח רב (הבר וא) אבר
 הבר "רע

 ,ןנח בר רב (הבר יא) אבר
 תוכרבכ רעונמ הברד ודימלת היה אוה

 תסרגל ןנח בר רב] אברו ייבא :חמ
 םלאשו הברד הימק יבתי ווה [ג"הב
 אכיה אנמחרו ,אנמחרל ל"א ןניכרבמ ימל
 ימשל יוחא [ןנח בר רב אבר] | ,ביתי
 ,ותיוה | ןנבר = וכייוורת ל"א -- אללט
 תאזה אסרגהש אבר ךרעב יתראב רבכו
 ומוקמ היה אבר יכ תיתימאה איה
 היה | ןנח בח :רכ אבר לבא 5
 .אתירבמופב תמאב

 ,גנק תבשכ הבר לע רואמ ביבח היהו
 היל ונפד רמ ןוגכ הברל ייבא לאששכ
 תא אייתסמ ל"א ,אדיפסה םיחא ןאמ
 ,(אברו ם"קדכו) ]נה "רב" תב

 הברו ז"רו הכר ביתי  .בצ ןיבוריעבו
 .והייבג ייבא ביתו נח "תב

 ןיבוריעכ ףסוי ברד ודימלת היה ןכו
 יתאר ,.לינר. הוה ..ןנח "רב אבר

 (בוריע י"ע תבשב) אתירבמופל אנבימראמ

 ךלוה היהש) אתניצב יתתיבש אהת רמאו

 ,(ת"ר ,ףסוי ברד היקרופל
 ב"בו | ,ףסוי ברמ לאש ,המ תוכרבו
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 םילקר ול היה כח בב רב אבר עב
 יתא יוה ,ףסוי ברד אסידרפד ארצימא
 אסידרפב יהחנו אלקרב יכתי םירפיצ
 אלו ,םתוא ץוקיש ףסוי בר ושקבו ,ידספמו
 השעת םצצקל רמ הצור םא ל"או הצר
 היה עובקה ומוקמש ןיאור ונא הזמו ,ןכ
 ,אתידבמופב

 בשי אתידבמופב ייבא ךלמשכ ןכו
 וניצמדכ דימת ומע ירטו לוקשו ומע
 ייבאל ןנח בר רב (הבו וא) אבר ל"א
 ן דו  ןיבוריע חמה תבש < המ תוכרבכ
 ,הצ הפ הע הש השי אנ המ :חל
 .בס 35% תובוחב 5,,ל והציב מל .םוחפפ
 ,חי תועובש ,,אס :ם ןירדהנס ,: בפ

 ני ,יק .םיחבזכ  רמ ' ליבאל "ארקה
 ויהש ןעי הזו ,:חי תותירכ אדרת וארק
 ,שממ םירבח

 [ומ- תוחנמכ ' אברה\:וריכמ | הוה בו
 ,טבק ןילוח

 ןנח 'רב הבר אנת ,הנ םיחבז וניצמו
 ,: בי הציבו ,ייבא ל"א -- אברד הימק
 הוה אל ולאש ח"רב אברד הינכיזפשוא
 היביתוא -- אברד הימקל אתא הידיב
 ,ותיישוק ייבא ץרתמ | ,הנ ק"בו = ,ייבא
 אברו ףסוי ברל ףיקתמ :וס םשו
 ,ול ץרתמ

 ןישודיקכ וריבח היה | איוא בר ןכו
 ,ידרהל יקופס וקפסמ ויהש ,טל

 .ארפה ,בםדירךב בה

 ןיבא .ךרע .ןייעה = גיתם "ב רב
 ,אדסח רב

 ,יאלקח רב אבר
 סרוג ןיסחויבו ,:זס ןיבוריע ה"רמ יעב

 ,ס"קדב אוה ןכו ,אלוקח רב הבר

 .ףסוי רב אבר
 תבשבו | ,ייבא רהא | ,דל הכוס רכזנ

 אוה תמאבו) ישא בר ש"ע רמאמה ,ול
 .(אבר םתס

 תסרגל אברד הימשמ רמא זס מ"בו

 ש"ארה
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 הירב .רמ ,ארמנה תסבנו ..ש"ארב

 ,אברד הימשמ ףסוי

 ;קחצי יברפ-אבר

 רכה

 בר רב הבר ךרע
 ,קחצי

 רב  הברייהשו ו ימי רביתמה

 ,הימרי

 .לאעמשי רב.אבר
 לאעמשי רב אבר רמא ,:ו ק"ומ רכזנ

 תובותכבו ,הימלש רב רמיי בר אמיתיאו
 ,לאעמשי יבר רב אבר :י

 ,יאולמרב-הבר:ךלע ץ,יאול\ לבי אבר

 ,אמיל רב הבר ךרע .אמיל רב אבר
 א חורב .אכה

 םירקי םירמאמ הרשע ונל וראשנ י"ע
 איסחמ רב אבר רמאש :י תבשכ ברד
 ,בר רמא לדיג בר רמא

 ,כה"בב אתונמיה רמימל ירש (א
 ,ועידוהל ךירצ וריבחל הנתמ ןתונה (ב

 אתנתמ 'בב הכז הז רמאמ ליבשבו
 ךילע ןיביבח ל"או אדסח ברמ  ארותד
 ל"א ,ןיא ל"א +יאה ילוכ ברד אתתעמש
 ,אריקי והיישיבלא אתלימ בר רמאד ונייה
 אפידע אתיירתב ?יכה בר רמא ח"ר ל"א
 אתירחא אנטיקנ הוה יאו אתיימקמ
 ול אנביהי

 ,םינבה ןיב ונב םדא הנשי לא (ד
 רעב בשה ...םדא רוחו םלועל . -(ה

 ,הבורק התבישיש
 סנכה"במ ןיחובג היתוגגש ריע לב (ו

 ,הברח ףוסל
 ,םו"כע תחת אלו לאעמשי תחת 1

 ,'וכו רבח תחת אלו םו"כע תחת
 לכ ,םייעמ ילוח אלו ילוח לכ (ח

 שוחימ אלו שוחימ לכ ,בל באכ אלו באב
 .הער השא אלו הער לכ ,שאר

 ןיא --- ויד םימיה לכ ויהי םא י (ט
 .תושר לש הללח בותכל ןיקיפפמ

 ,תרוענל שאב םולחל תינעת הפי (י

 ה--קתצי .ברב .אב

| 

 .הבדד .הירב א

 .איסחמ רב הבר אהיא :בי תינעתנו

 הפ הב,.אבה
 ירמ .רב הבר ל"צו ,,ופ ןיבוריע רכזנ

 - ןיע תסרגכ

 ,אישרשמ רב אב

 תו יאכרל" ךירפ ?מ ריונ  רכזנ
 יכ ,ישא ברל אוהו א"ברל ת"ר אוהש
 אכרפמ אברל השקיש רמול רשפא יא
 הזבו ישא ברל שינרבמ אבר | ךירפד
 ,דיהס תישוק ץרותי

 ,אנתמ רב הבר ךרע ,אנתמ רב אבר

 .ןתנ רב הבר ךרע .ןתנ רב אבר

 ימא רב ןתנ רב אבר
 אסרגו  ,,ל ןישוריקמ רה"פב אבומ ןכ

 ו  ןתנ ברל אבר ול רמא ונלש

 שבב ד ,אלוע ברד הירב אבר
 ,אלוע

 2 בר ,ךב אבר

 -- אברעמב ועב רמא ,אכ הרומתב
 ,'וכו ייבא ל"א

 ,וולוע ברה הירב אבר
 ויק נוושיקרבו :בפ תבש  רכזנ

 ,אלוע
 ,אפפ רב אבר

 הירב אבר ןיסחויבו ,: וס תבש רכזנ
 ,אפפ רב םרפר סרג ף"ירבו ,אפפ ברד

 55. ברד הירב .רב אבר

 הארנו ,:א א"פר תבש ימלשוריב רכזנ
 הירב אב 'ר אוהו יפפ 'רד הירב ל"צש
 ,יפפ 'רד

 .יסיק רב ןיבר ךרע .יסיק רב אבר

 ו 33 רכנ | ,אנפיק רב אבר
 ,הבלהב

 ברד ורב אבר

 םימעפל ףלחתנ הזה ארומאה םש
 לבא ,!אברד הירב הבר, םשב ארקנו

 לככ



 םושרש רב אבר רב הכה ה

 הירב אבר .רמול ךירצש הארנ םיקמ לכב
 הל

 ורבחו ..ףסוי ברד ..ודומלת יה אמ
 אבר היל תלש ,גכק תבשכ  אברו ייבאד
 = ניבר .ונרמלי .ףסוי .ברל הבה ומ
 ייבא רמא -- היביתיא -- והותינת ל"א
 אבר רמא -- ?תימרק תבשא האמומ
 ,ביתומ אק ריפש ביתומ אקד ןאמ

 ונדמלי ףסוי ברל חלש וע תומבי ןכו
 == .ע"וכוטא .ויבא רמא-.---.ל"א == נובל
 .'וכו וטא אבר רמא -- ייבא רמא אלא
 .ףסוי בר ינפל םלוכ ויהש ןיאור ונא הזמו

 הוהב הבה. היל. חלש ב3 החוב
 םש ס"קדבו) יאמ אתכלה ףסוי ברל אברד
 .(הברד הירב אבר "ו תוא

 הירב הפר הול \ חלש .הצי תובת
 ר"בב: אלשי \ /תכוט  ףסוא" ב 8%
 .אל וא העובש הכירצ

 ,טנ ןיטיג ,: ה הליגמ ,: גצ ןיבוריעבו

 םש הליגמ פם"קדבו) אברד הירב הבר אתיא
 .(הברד הירב אבר סרג

 הברד הירב אבר ביתמ :רכ תועובשבו
 ,אבר ירבד לע

 ,י .תויהוה .+זפ+ חס תובותכ רבו בו
 אברה הירב :חבה ,ג :ם"ב וניצמש תמו

 הירב אחא בר םש ל"צ ישא ברל רמא
 ןכו ,םירפוס יקודקד תסרגכ איוא ברד
 .םש ארמגמ חכומ

 ימ- ירמ-:רב!\/הבר רמא = ,י"ותוכמבש
 והייניע ןגבר יב יבהי --  ןומהב בהוא
 רתויב .ח"ת בהוא אוהש) הברד!הורב אבחב

 ,(ת"ת םינב ול ויהז

 ,אנוה בר רב הברד תב כה

 ,ויבא םע םש קלוחו :הנ ןיבוריע רכזנ
 ,יסא בר רמא הבר ןיקלוח וע .ןילוחבו
 הירב .אברו . ,יפא בר רמא ה הב הנע

 המוסבו | ,יסא ר"א  אנוה בר רב הבה
 ,ה"רב הברד הירב אבא אתיא .טמ

 הברל .הירב .אבר ל"א הבס לממש
 ,אנוה ,בה ב
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 ,אבש הב ברב

 :םלק | תבשב .,אניבר ,..דיפלת | חוה
 ישחבו אניברד הימק אנמיאק הוה רמאש
 ,לכאו אמותר אתפושב היל

 אבש רב" [ם"קל .,אבר] בר , די תובדבו
 דיחיה ןיאש םימיו אניברד היבגל עלקיא
 יכ ,היל קיספ אלו הוה ללהה .תא רמוג
 ,אניברד הילע בישח אל אבש רב אבר

 רב בר .םע 'דחיב רתוא םברע ההיסבו

 ,נ"ר רימלת היהש ימ אבש

 :אתליאש הב אבה

 רב .נ"רל היחכשאש :מל ןיטיג רכזנ
 ,תליש רב הבר ח"בה תסרגו ,ולאשו קחצי

 ,אליש רב הבר ךרע .אליש רב אבר

 ,אריש רב אבר

 בר ירבד לע ףיקתמ וס תבש רכזנ
 רב ןנח בר ינתד אה והל עימש אל ףסוי
 ,בר רב אייחל אבר

 .לאומש רב אבר
 ה" "אפפ ברי בכ ןתכרב ה רבא

 לאומש רב | (יברב) אברו י"רד הירב

 אפפ בר ל"א ירדה ירהב אתפיר וכירכ
 אברירל רמא =5 ךרכל ייל יל מל
 ובה אלא -- אנינת לאומש רב (יברב)
 האס 'מ יאוליע לופנד ךורבל ידידל יל
 םירבח םלוכ ויהש ןיאור ונא הזמו ,'וכו
 לאומש רב אבר הז ןיאש רורב כ"או
 ,תשש ברו ארסח בר ןמוב היהש

 יכ ,יברב תבית וקחמ םנחבש רשפאו
 הזו ,לאומש רב הבר ארקנ היה ןושארה
 אבר ארקנ היהו אבר ןמוב י"אמ אב
 רכזנה אוה ןושארהש רשפאו ,לאומש יברב
 אבא םשב ט"ה ג"פ ןירדהנס ימלשוריב
 ,לאומש רב

 ,םוש רש הב כה

 אלק הילע קפנש . רפופו 2 בל ב"בב
 אמיא ייבא ל"א ימתיד אערא ליכא אקר
 ,'וכו אדבועד אפננ יזיא יל

 אבר
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 ,אפילחת רב אבר

 אוהו = ,אניבה ןמוב ,מ יבוש | רכז
 ידימלתמ היה אפילחת רב אבר יכ ס"מ
 בר את א בר .בותכ היה "לבו בכר
 ,ס"קדב אוה ןכו אפילחת רב אחא

 ,הוזיתבהיךרע .ומוז אפר

 ,אריעז אבר
 'ר ירבד לע) ףיקתמ :זטןיכרע רכזנ

 רב ש"ר אמיתיאו אריעז אבר הל (רועלא
 תרמא תאו -- ורמא וזמ הלודג ינמחנ
 וכ

 ,שינרבמ אבר

 תבשכ ישא בר םע דימת ירמו ליקש
 -- ךרפימל אביא ישא ברל רמא ,חכ
 :וכ ה"רבו | ,שינרבמ אבר רמא אלא
 אנימא הוה םתה יאוה יא ישא ברל רמא
 רמא נע ם"בו "בו שבק לכיה היל
 ,אתיבר ילכא אקד ןנבר רמ יזח ישא ברל
 - - ךורפלש שא ברל לטא ₪ ,אי םיהבזו
 ,'וכו אלא

 בר םע קלח חקלש ןיאור ונא הומו
 ,ס"שה רודיסב ישא

 ,אברל רמאש וניצמ ,מ ,אל ריזנבו
 ת"ר אוהו א"ברל בותכ היהש רשפאו
 ,ישא בר

 .יקזרפמ אבר
 ישא בר םע לודג קלח חקל אוה םג

 בריפע  \ירטו- ליקש,, יב..ם"שה  רודיסב
 (תועטב ןיקרפמ םשו) :טנ תומביכ ישא

 אניבר אתיא םשו) :,חל - תיזנ -,ו םל ..תובותב

 או, םיחבש ה. בב; ,,ול- ק"ב --(תועמב
 ,חק

 ,הבה וה \ ץרתמ ..,כ. ןיבוהיע  רפוצמו
 ,א"עב ץרתמ אניברו

 :וע םיחספכ תוארוה הרומ | היהו
 הרסא ארשב ידהב אווטיאד אתיניב איהה
 ,אחתוכב הילבימל איקיזרפמ אבר

 יקזרפמ אברד הירב רמ אנוה וניצמו
  תובותבכ

 ינמחנ רב הבר--אפילחת רב אבר

 .אינורשפמ אבר
 אינורשפמ אברד הירב אנונמה בר

 ,:המ ןיטיג
 אינושפמ אברד הירב אנניה 'ר

 ,וע םיחספ

 ,האפסות הבר ךרע .האפסות אבר

 ,בור .ןמד יאבר בר

 ריע ןמ היהו יארוכס ןנברמ היה אוה
 םיבר םימי .ךיראהו אעדרהנ לצא בור
 ,ד"פס ב"ח ןואג ש"רד תרגאב אבומדכ

 תסרגל .גמ ןירדהנס ארמגב דוע רכזנו
 ,רובצ לשמ ארבתסמ רמאש ,ח"ר

 .(הגה) ינמחנ רב (פתפ) הבר

 םינושארה וניתובר לכמ םכסומ רבר הז
 שרופמ ןכו ,ינמחנ רב אוה הבר םתסש
 טוב "שרצו = ,ג"פ 'נ"ח ג"שרר תרגאב

 היתגולפ .רב .אוה ינמחנ רב הברד ,ופ
 ,םלוע תוכילהב אוה ןכו  ,ףסוי ברד

 םוקמ םושב רכזנ אל ינמחנ ויבא
 ול היהש ונל עודי תאז ךאו ומצע ינפב
 טנא בר = ,הבכר םינב העברא
 | .(ייבא יבא) לילייכו ,איעשוא

 איעשוא ברו היננח בר  וינב ינשו
 ,ןנחוי 'ר ינפל םש ודמלו י"אל | וכלה
 ינמהנ רכזנש רחא םוקמב יתראב רבכו
 תמ | לילייכו ,ח"ה ח"פ האפ ימלשוריב
 ראשנ הבדו | ,ויבא : רלונש  םרט \ דוע
 ,לכפפ

 קב וה ומוושהופמ . (,הבה :רלונ\ יתמ
 .ןינש ןיעברא .היח הברש

 תיברמ ייבאו הבר ,חי ה"ר שרופמ ןכו
 קסער הבר (םינהכ ויהש) ותא אק ילע
 קסער ייבא | ,ןינש ןיעברא היח  הרותב
 ,ןינש ןיתיש היח ח"גבו הרותב

 רתוי שרופמ ךל ןיא אטיהר םיפלו
 2 |78 "שרד תרגאמ עוריו | ,הזמ

 עודי כ"א תורטשל א"לרת רטפנ הברש
 ל( ו הבד לבא | ,א"צקת רלונש ּונל
 ייבאש עודי יכ ,ופוא םושב רמול רשפא

 ןב
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 רענ ורועב וינפל בשי ודימלת ויחא ןב
 ייבאו ,:ומק םיחספ  ,,חמ תוכרבכ ןטק
 תרגאב אבומדכ תורטשל "מרת רטפנ
 יפל ןכ םא ,ג"פ ג"ח ןואג ארירש ברד
 ט"פקת רלונ הנש םישש יח ייבאש הז

 ?הבב ודודו ובר .םרוק ,םינ ו

 אלוע םע ירטו ליקש הברש שרופמ (ב
 : אלק .ןיליחב | "יבר ,  הברל ארה רע
 רזעלא 'ר ייחב רטפנ אלועש עודיו
 הנשב רטפנ א"רו ,,איק תובותכ שרופמב

 ברד תרגאב שרופמכ ןנחו יה םע הש

 רמפנ 'ןנחוי "רו " ,ב"פי נ"ח "חש אש
 ןבזא הבר היה הזה ןובשח יפלו ץ"קת
 וכרעב ונראב רשאכ רמאנ םא ףאו ,הנש
 ךא הבר היה וא םג ,טצקת רטפנ י"רש
 : איק תובותכ שרופמ דועו ,םינש רשע ןב
 י"אל הלעיש הברל הבר יחא וחלשש
 'ר ונמו "בה" ךל שי ' בר דל וע ל תו
 ודימלת היה הברש עודי דועו | ,ןנחוי
 ה"רש עודיו ראבנ רשאכו ה"רד קהבומה
 הבר וא היה כ"א תורטשל ח"רת רטפנ
 אריז 'רש 'עודי רועו + הנש זמ "ןבכ ירא

 ,הדוהי בר ינפל ודמל םהינשו וריבח היה
 הברה םינש דמלו י"אל ז"ר הלע כ"חאו
 אל ןיידע ןובשחה יפלו  ,ןנחוי 'ר ינפל
 ,הבר:ללונ

 ןואגה תעדכ וכרד הרוי תמאה :ךא
 לפנ ןטק תועטש ,טיר ב"ח רה"וד לעב
 הנש םישש היח הברש ל"צו םירפסב
 ףא ,חי ה"ר ורמאש הזו | ,ייבא תונשב

 רצוקב םיתמש ילע תיבמ ויה םהינשש
 םישש יח הרות דמלש י"ע הבר ךא םימי
 ח"גב םגו הרותב םג קסע ייבאו * ,הנש
 ,הנש םישש ןכ םג יחו

 םינושארה םיקיתעמה תאמ שבתשנו
 יח ח"גבו הרותב קסעש ייבאש ובשחש

 יח הרותב ךא קסעש הברו הנש םישש
 יח הבר םאש ואר אלו ,הנש םיעברא
 וקסע ול הליעוה המ כ"א הנש 'מ ךא
 ? הרותב

 בומ יב ןכ תמאהש רורב יל הארנו
 לכב שבשלמ הדגא ירבד שבשל רתוי
 רטפנ רבכ י"רש רמול ונאבהש תומוקמה
 שבשלו זא ןטק דלי היהש וא הבר םדוק
 ,המודכו אלוע םע רביד אלש

 הברש .דמול .ןנא . םיבירצ . ב"עב '[םלה
 אע"קת רדלונ כ"או הנש םישש כ"ג יח
 היה ט"צקת רטפנש ןנחוי 'רו  ,תורטשל
 ריפש ןכלו  ",הנש ..ח"ב ה ובכ  ןתדימפב
 'רמ הרות דומלל אביש ויחא ול וגתכ
 ,ןנחוי

 ,י"אל רצק ןמול " הלע הארנה "יפכו
 ארסח בר ל"אש ,טנ םירדנמ תצק היארו
 ."ךבר ןנחוי 'רלו, ךל תייצ ןאמ  הברל

 (פיפ) ;חע בב יי"דא הברז דניצמ יזמו
 ז"ע ,(םימעפ ג'י) :דק ,רק ןירדהנס ,: הע
 ומ תוכמ ,:זכ

 היד .,הנק :ב"בי ""פיתהי תעדהי אלה ךב)
 ,רמתיא

 תובותב ייבאל הבר רמאש וניצמש הזו
 ,הייטהב ןיאיקב ןיאש םיילבב וללהכ אל :ו
 םשמש רשפאו ,לבבל רזחש רחא היה הזו

 רמא הבר וניצמדכ אייח 'ר תוכלה איבו
 ;וחפ חש ! ןיבוריע = ,ובק תבשבויאייחיל
 ,זפ תובותב

 ןיטיג ,,טנ  ןיבוריע וניצמש המ לבא
 לבקש" המ 'הו בד מא \ הבה חל
 היל | יפש "בר" ."שע םירדנבו .ויתופרמ
 ל"צ םש ,בר יבד אנוטיקב ארדנ הברל
 הבר יכ ,ןיסחויה תסרגכ לאננח ברל ירש
 ,בר תריטפ רחא םינשב תורשע דלונ

 יעב \ "(אנוה בל" היה קהבומה | כמ
 בר .ל תוחנמ רמאו ,,זי ןיבוריעב הינימ
 בר ל"א זי תורוכבו  ,יל ארבסא אנוה
 ה"רד הימקל תלייע יב הברל איעשוה
 ,הינימ יעב

 ןימוריעב /ה"ר .יפ ןניוה ןיכו הס אעוםו

 בט רינכ אנוה בר יירסא הבר ו 5
 רע .אנוה 'בר .יניעב "ךכ לכ לקח היו

 ןייע קופ םימעפ המכ ארסח בר ל"אש
 הב
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 תומביכ ךנימ ה"ר ךל יעב אתרואלר הב
 ונא הזמו | ,:בעק ב"ב | ,,זכ ןימיג ,:אס
 .ונימי די ומכ היהש ןיאור

 תורטשל ח"רת אנוה בר רטפנשכו
 הלנה! ברל ראב .,ה"רר . ירימלת לכה
 הזו וינפל הבר םג בשי אתידבמופל
 בר יב ןניוה יכ : מ ןיבוריע הבר רמאש
 רמא הדוהי בר יִּב יאתא יב -- אנוה
 הבה

 םבר ₪ ןיבוריעב חשש ברמ יעב
 ,יטע אמוי ,:;רל תבשב  הדוהי בר רמא

 היבגל לוע שלח חב"בר :זט ןיטיגבו
 ;הברו:יהרוהי בר

 תומבי וניצמרכ ןמחנ ברמ לבק ןכו
 היקרפ יהלישב ףפסוי ברו הבר ביתי :לכ
 ,ןמחנ ברד

 ,:רס תומבי ,:וק םיתספכ נ"רא הבר
 וע, םירחנ

 תחא הנשב ורטפנ םהינשש ףאו
 ןקו היה נ"ר לבא א"ות רדסב אבומדכ
 לאומש תא דוע ריכה נ"רש ,הברמ הברה
 בר ןמז אעדרהנבו אזוחמב הרות ץיברהו
 ,הבר םרוק

 ,מ םיחספכ דואמ ובישחה נ"ר לבא
 היל תייצד ןאמ הבר לע נ"ר רמאש
 .(תונבר ןושל אוהו) 'וכו אבאל

 תשש בר  ינפל בשיש וניצמ | ןכו
 תשש בר רמא הבר ,:הס ןיבוריעכ
 ,: גכ ןישודיקכ

 ןיבוריעכ ידיא בר רמא הבר וניצמ ןכו
 .זנ

 ,הכק תבשב ימא 'ר רמא הבר
 ,ומ םירדנכ אריעז .רמא הבר
 ,וצ םיחספכ קחצי 'ר רמא הבר
 אתרמ רב לאומש רב קחצי ר"א הבר

 ומ הליגמכ
 ,בק תומביב אנהכ ר"א הבר
 םנש .ןכו היד, ,ם,ים'ב .י"שר ..תערלו

 וניצמ אלש ףאו ,ובר היה ארסה בל
 ;ו מ"ב וניצמ לבא ,ומשב הבר רמאוש

 ינמהחבנ רב הבה

 הימקל תלזא יב הברל איעשוא בר ל"אש
 ,הינימ יעב ירפכל אדסח ברד

 הברה ןקז אדפח בר היה תמאנו
 יחו תורטשל ך"רת רטפנ ח"ר יכ ונממ
 שישק היהו ,ח"כקת רלונ כ"א הנש בצ
 ובשי םהינשש ףא ןכלו ,הנש 'גמ הברמ
 ןכלו ,וברכ ח"ר בשחנ כ"פעא ה"ר ינפל
 ירחא ףכית אתידבמופב הבר ךלמשכ ףא
 היה ןכ יפ לע ףא הדוהי בר תריטפ
 ,האלה ראבנ רשאכו אדסח ברל ךלוה

 םיחספ ,:אל תבשכ אלועמ לבק ןכו
 ,ול ץרית אלועו אלועל השקהש : גצ :ונ

 יעב ז"רל הבר ל"אש :ול םיחספ ןכו
 השקהש ,זכ ק"ומ ןכו ,אלועמ  הינימ
 ,אלועל

 היה וירּבח

 וג תוהוכב - ו .ם"בכ איעשוא . בר

 ,אס ןירדהנס :ו מ"בכ אנונמה בר
 להמר קברו ..אבא .רב | ףסוו בר

 ,: חק תבשכ והייורת
 ומר (אבו ינא) אמה רב ףסוי בר

 וה םיבב- הכרל
 ב הופ. ,הברל .ררש .רמ ..רב .ירמ

 .:1 הליגמכ םירופב תונמ
 האגלפ הבר וארקו ונמזב הדוהי רמ

 ,חנ ןישודיקכ
 הברל רמא :טנ ןיטיגב הנתמ בר

 ו הבר גרב .ק"בו ובו .תרמאה אה
 ,הנתמ

 ןיבוריעב הבר םע קלוח ימוחנ בר
 ,וכרע ןייעו :אע

 וארק הברו ,הברל השקה םרמע בר
 ₪ ב "כב בר יבד . אזרא עקפו אדרת

 .צ ןיבוריעכ ונמזב אמח רב ימר
 ,;זט ןיטיגכ אנה רב רב הבר
 כט .תומביב .ירמ 3 הנר

 ,אבר ולאש ל"צש הארנו ,הבר
 ימיב דחא ול ויה םילורג םירבח ינשו

 דחאו ,ז"ר אוהו ונממ ררפנ כ"חאו וירוענ

 : ןילוחכ ףסוי בר אוהו וימי לכ ומע היהש

 ,ומ

 ולאש



 ינמחנ רפי הבר

 וקרעו אתידבמופל אפומלופ אבשכ | ,ומ
 יאקורע ל"א ז"ר והב עגפ ףסוי ברו הבר
 םלוכ ובשיו י"אל ז"ר ךלהש םרט דוע היה הזו)
 י"אל ז"ר הלעשב ב"חא יכ ,הדוהי בר ינפל
 .(וכרעב ראובמבכ לבבל דוע בש אל

 אתולג שיר יבל ועלקיא ז"רו הבר ןכו
 ,חמ תבש ,,במ תוכרבב

 ,:;זל םיחספכ אלוע ינפל ובשי םהינשו
 תבש ,במ תוכרבכ רמ הזל הז וארקו

 | הליגמ | ,,חמ
 ,בצ  ןיבורועכ "רו "המר בוקע
 .: דע תבשכ והייורת ירמאד ז"רו הבר

 תדועפס ורבעש /!זן הלינמבי רפוסיו

 היטחשו הבר םיסביא ירדה ירהב םירופ
 הנשל | ,ייחאו ימחר יעב | כ"חאו ,ז"רל
 ז"ר הצר אלו דחיב דועסל ושקב תרחאה
 .אסינ שיחרתמ אתעש לכב אלש ל"או

 אבומדכ רעונמ וריבח היה  ףסוי ברו
 אריז 'ר תויה דועב דחיב ויהש ליעל

 .אתידבמופב
 ,:ופ תומביכ נ"ר ינפל ובשי םהינשו

 תשש בר ינפל ,:זל םיחספכ אלוע ינפל
 תבשכ רמ וארק ףפוי ברו ,:הס ןיבוריעכ
 ,תואמל ועיגי ס"שה לכב ןתוקלחמו ,,חו

 אבומדכ והייורת ירמאד ףסוי ברו הבר
 .ףסוי בר ךרעב

 היה הבר ךלמש םרט םג ארנה יפכו
 אתולג שירה תיבב תונמתה הזיא ול
 ,יבמ תוכרב וניצמדכו הימחנ רב ןבקוע
 שיר יבל ועלקיא  ז"רו הבר  ,חמ תבש
 ,אתולנ

 ילימ תלת ינה הבר רמא הנמל
 אתולג שיר הימחנ רב ןבקוע יל יעתשיא
 ,לאומשד הימשמ

 ילדגמד והנהל הבר ל"א ,זל הכוסבו
 ,'וכו אתולג שיר יבד אנעשוה

 אחתפא אניע בר שרד :רדפ ןילוחבו
 אמותשא הבר ל"א -- אתולג שיר יבד
 ,הינימ הירומאל היטמשיל רמא אק

 י"רת תנשב הדוהי בר  רטפנשבו
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 ינבש תוירוה ףוסו תוכרב ףוס רפוסי
 שירב בישוהל ימ תא וערי אל הבישיה
 היהש ףסוי בר וא ,ףירח היהש הבר םא
 ,םדוק ימ לואשל י"אל | וחלשו | ,יניס
 הצר אל ףסוי בר ךא ,ףירע יניפש ובישהו
 אתביתמ שירה תרשמ תא וילע לבקל
 ךלמ ןכלו ,םש רפוסיש השעמה | ינפמ
 שרופמבו ,הדוהי .בר אסכ לש יבש" הבר
 הבדנ לש רפוש אוה) ארופישהש ,ם | ןימיג
 הבישיה ינבל תוחולשה תובדנ וכותל ןינתונ ונהש

 הרוהי 'ברי ייב -יוה פילת טישרד תלבא

 .הכה "יב  כ"חאו

 םימיה לכ ונממ שמ אל ףסוי ברו
 דובכ לבא הרות וציברה םהינשש ףאו
 ףסוי ברו  ,הברל היה אתביתמ "שירה
 ,ארק אל ותיבל אנמוא וליפא

 בר יעבש ,חע ןיבוריע וניצמש הזו
 ,רמ הברל ארק ,חי תבשבו ,הברמ . ףסוו

 לכש) ג"פר ג"ח ותרגאב נ"ש וניברו
 ירפסמ קיתעהש תיתימא הלבק ירבד * וירבד

 ברו הברש  רמאי *(ןינפל ויהש תונורבזה

 הדוהי ברד הירתב אתידבמופב הוהד ףסוי
 -- תא ךילמ הירבחל רמא דחו דח לכ
 הירבח .יבגל " יחדמ דחו דח לכד  ןויכו
 ארסה בר יבגל ליזא הוהו ןוהתולמ תמק
 דכ ח"רד אמוי ףוסבו ןינש המכ ארוסל
 אבוט אתלמ היל אבירטצאד הבר אזח
 וינש 'בכ ךלמו התנושאר הילע ליבק
 נליד אתוובר ןמ אנעמשו א"לרת תמו
 ליבק אלד הדוהי בר רתבד ינש והנהד
 אייח רב אנוה בר  ךלמ התנושאר
 ,לודג שררמ םתה היל הוהו ,אתידבמופב
 הברל אתלמ היל .ךירטציאו | ביכש דכו
 יכ התנושאר הילע ליבק אשיר יוהמל
 אתביתמב הרוה לטבת | אלד יכיה
 ,'ובו אתידבמופב

 םלוש המלש 'ר ןיאגה .רמאי  םשו
 אוהה ,ם ןיטיגב ןנירמאד םהירבדל אמית
 יב ףוסבלו הדוהי בר יב הוהד ארופיש
 אייה רב ה"רד אתיא םאו -- ףסוי בר |

 ךלמ
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 רומלתל " ןק י .םיה ...אהידבמופב : ךלמ
 היה הרוהי בר רחאש רמולו וריכזהל
 ריכזמ ומצעב אוהו ולצא ארופישה
 ,ל"כע ארמימה

 ,תמא ותלבקו תמא ארירש וניבר לבא
 רחא ףכיתש קפס יתלב רבד הו יכ
 וניבכ יב הבת .ףלש .הרוהי .בר .תריטפ
 ,י"רת רטפנ הדוהי ברש שוריפב רמוא
 ארמגב שרופמו ,א"לרת רטפנ הברו
 ןיכירצ כ"עב כ"א םינש .'בכ ךלמ  הברש
 ךלמ הדוהי בר .רחא ףכיתש רמול ונא
 םינש בכ היהי אל ןכ אל םאש הבר
 םג בושחל ונא ןיכירצש ונייהו | ,הברל
 תרוהנבר .רמפנ ם"לבו .,הברל י"רת  תנש
 תנש ףופב רטפנ הברו ,הנשה תלחתב
 .םינש 'בכ ויהי זאו א"לרת

 רמאש ,םי ז"ע ארמגב שרופמ ןכו
 וכל אמיאד אניעב ןנברל אדסה בר
 --ותילזאו יל ותיקבשד אניפתסמו אתלמ
 ,הברד הימק לוזאו והוקבש

 אתעמש בש ינה ורמא ,גמ ןיבוריע ןכו
 ח"וד הימק אתבשב ארפצב ןורמאתאד
 ,אתידבמופב הברד הימק אינפ ידהב ,ארופב

 ,ס ןימיגמ ומצעב איבמש המ | ןכו
 תחת היה הרוהי בר רחא ארופישהש
 בר רטפנשכ ,אוה ךכ ןינעה ךא הבר
 הנש 'חל .ןב ךא הבר א . היה  הדוהו
 המטוס ורמאש הזו ,(י"רת ךלמו א"עקת רדלונש)

 ,םיעברא םדוק ירוא הבר אהו :בכ
 םינומש ןב לודג ןקז זא היה אדסח ברו

 ףירח היה הברש ףא ןכלו ,הנש םיתשו
 התואל אוה יוארש עדיש רשפאו ,לודג
 יטפלי"יהרוחל יבר"!הוצ םיילב  םנו/אלטציא
 םילודגה  וידימלת ינשמ דחאש | ותומ
 לטבתת אלו ויתחת ךולמי (פסוי בר וא הבר)
 וידי ישעמ ךא רשא הלורגה ותבישי
 רודבש ןקזהל דובכ ןתנ כ"פעא ,הודסי
 ,היח לצא .םתבשב ובה .ופכ- היה .רשאו
 וילע תישארה תוררשה לכק אל ןכלו
 ,אדסח בר תחת ענכנ היה ךאו

 ינמחנ רב הבר

 ךלוה היהש ארמגב וניצמ אלש ףאו
 | םילב .לכא.. ,ארסח בר ..לצא . .הבר
 רפוסי רשא השעמה | עריא ואו | ,היה
 יואל אבל: וכרצוה :ןנברש \ ,אל  תורוכב
 ואבו תוכלה ונממ לואשל אייח רב ה"ר
 השענש והואצמו ןנברו ףסוי ברו הבר וילא
 ירדה ל"א ונממ שורפל וצרו ךלמה יאבג
 הבר לכא * ,לייע אל ףסוי בר ךא ,יב
 ורובב ינפמ תישארה וילע לכק אל הז ילבמש)

 ותרגאב וניבר תנוכ הזו ,לייע (אדסח ברד

 םינשה לכש ויתובר יפמ הלבקב ול היהש
 ענכנ היהו תישארה וילע הבר לבק אלש
 אייח רב ה"ר ץיברה זא אדסה בר תחה
 [תיב] ול היהו אתירבמופב הברה הרוה
 ךכ ךותבש ז"ע חמש הברו ,לודג שרדמ
 לבא ,אתירבמופב הברה הרות הברתת
 הכייש הניא אייח רב ה"רד שררמ תיב
 ,ארופישהו הברו הדוהי ברד אתביתמל
 הבר די תחת היה אתביתמה תגהנהו
 תויהל לבא ,הדוהי בר רחא ףבית ךלמש
 הצר אל הז רודה לכד אתביתמ שיר
 כ ה קה אליה ..רב , .. ק"רו.,ת"רש . .ן"ב
 ורמפנשכ כ"חא ךאו ,ודי תחת חקיל
 לבק זא אתביתמ שיר םקוה אל ארוסבו
 ולוכ רודה שיר היה זאו תישארה הבר
 ,לבבב י"נב לכל הרות האצי ותבישימו
 .רורב הז

 רמאי 406 דצ ב"חב ר"פש םכחהו
 רשע אייח רב ה"ר ךלמ הדוהי בר רחאש
 הליחמבו ,הנש בכ הבר וירחאו םינש
 ירבר תא שיחכמו הזב לודג תועמ העט
 ,היאר םוש ילב ג"שר

 וצבקתה  אתידבמופב הבר ךלמשכו
 דע םידימלת םיפלאלו תואמל וילא
 (לולאו רדא) הלכה ישרחבש ורמאש
 ,םידימלת ףלא רשע םינש וילא וצבקתה
 יבמ ןנבר ירטפמ ווה יכ | ,וק תובותכבו
 ,ןנבף האמ 'ד ישייפ ווה הבר

 הבר :ל תבשכ המרב ותואישנ גהנו
 אתלמ רמא ןנברל והל חתפר ימקמ

 אתוחידבד



 ינמחנ .רּב הבר

 אתמיאב ביתי ףוסל ןנבר יחדבו אתוחידבד
 ,אתעמשב חתפו

 הימק = ביתי  'הוה ייבא "ל תועבו
 וליגו רמא אבוט חרב אקד הייזח הברד |

 ,ביתב הרערב
 היהש דע כ"כ הלדג הרותב ולמעו

 ,:וכ הכוס םוסה תנישכ ךא םויב ןשי
 ארקנש דע םינידב לודג יקב היהו

 ,:טק ב"בב אכלמ רובש םשב
 יביצ חלצמ היה ומצעב אוהש וניצמו

 ,םיק תבש ,תבש רובכל
 ןושארהו שארה וניצמ וידימלת ילודגמ

 ותיבב ולדג .רשא ויחא ןב ייבא היה
 בא ילב םותי ראשנ יכ ובוטמ  וקינעהו
 ןטק ורועב וינפל בשיש וניצמדכו  ,םאו
 לכ לבקו ,:וטק םיחספ . ,,חמ תוכרבכ
 ןיב רמ םשב דימת וארקו ונממ ותרות
 ,וכרעב ראובמכ וינפב אלש ןיב וינפב

 ולצא דמלו ודימלת ןיבא רב ייבא ןכו
 ,דל םיחספכ תומורת 'סמ

 היב תועובש ינת אנוה רב אחא בר
 י"ע חלש ארסח ברו ,: ול תועובשכ הבר
 ,:טפ תומבי ,,זמ םיחספכ תוכלה הברל
 .(ל"צב) : דפ תוחנמכ הברל השקה

 יב תומוכת דמל ןיבא רב אנינח 'ר
 , .דל םיחספכ הבר

 הבר  רמא | ימידבא" רב * 'קחצי פה
 ,ס"קדו תצבוקמ הטיש תסרגל .חכ םיחבזב

 תועובש ינת הדוהי ברד הירב קחצי בר
 ,: ול תועובשכ הבר יב

 יב תועובש ונת ארפס ברו אנהכ בר
 ודימלת היהש אלו ,:אמ ןירדהנסכ הבר
 ארפס בר ארקש ,דכק תבש וניצמ יב
 יתוחנהמ היהש ןעי ךא | ,ןירבח הברל
 הבר ינפל בשי לבבל אב היהשב ןבל
 ,תועובש 'פמ ונממ דמלו

 יעב :ךורב רב הומו ל

 .'סותה תסרגל .בק תומביב
 הלאש חלש אדסה בר רב ןמחנ בר

 .: ופ ןיטיגכ הברד הימקל

 הברמ
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 ינפל בשיש .חמ תוכרב וניצמ אבר
 רב אבר ל"צ םש לבא | ,ותונטקב הבר
 תבשכ ודימלת תמאב היהש | ןנח בר
 אברש ' רניצמ "לבא" בצי ןיבוריע | ל
 .ראבנ .רשאכו הבר  תריטפב היה

 תועובש ינת ח"בברד הירב לאומש בר
 :רל תועבר יב

 ,: אנ ק"בכ הברמ עב אבקש בר
 םידימלת ול ויהש ונרמא רשאכ לבא

 ,םיפלאל

 אל המכחבו הרותב ותלודג לב .ירחאו
 הבומ תא הנוילעה החגשהה ול הקינעה
 םיבואכמו םעכ ול היה וימי לכ טעמכו
 אבר תודעכ ןירוסיב .הכודמ | ינע .היהו
 ואל ינוזמו ייח ינב רמאש ,חכ ק"ומ
 אהד ,אלומב אלא אתלמ אילת אתוכזב
 יקירצ ןנבר . והייוורת . אדסח .ברו הבר
 ילצמ רמו ארטמ יתאו ילצמ רמ ,ווה
 הברש .דב תינעת וניצמש המו) ,ארטמ יתאו
 םש ל"צ ארטמ יתא אלו ימחר יעבו תינעת רזג

 ינש 'בצ היחי אדמת :םר  ,(.ב תוברבב "ה

 יב = ,ןינש | (ןיתיש ל'צ) ןיעברא היח הבר
 ןיתיש הבר יב | ,ילולה ןיתיש ארסח בר
 ,יעבתמ אלו יבלכל אדימס ח"ר יב ,ילכית
 אלו ישניאל ירעשר אמהנ הבר יב
 ,חכתשמ

 הבר לאששב ,חס ןיבוריע שרופמ ןכו
 אל ושעי אל המל ייבאל ןנת בר רב
 עמשמ ייבא תבושתמו ,ףותיש אלו בוריע
 ,בוריע תושעל םחל רככ הברל היה אלש
 םוימ ונממ ינועה טעמ לקוה הארנה יפכו
 :ז הלינמב. .הדוחו בר .אסכ "לע | בשש
 םירופב ייבא .דיב רמ רב ירמל ררשש
 ,אנושבאר אחמק אסכ אלמו אבשקד אקסמ
 רמא אתשה אתוחידב ךרדב ל"א ייבאו
 אלוקיד יוהיל אכלמ יאלקח יא ירמ
 תישענ התא י"שריפו) ,תיחנ אל היראוצמ

 אלא ול חלוש ךניאו אתידבומפב שארו ךלמ

 .(לבל ןייוצמה םירבד

 לארשיל ארמח ןיבז א"פש :ומ ז"ע ןבו

 דושחה
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 גל ומה -נבא) - םןכעל.. .רוכטל = הושחה
 תואסרפ 'ג וירחא ףררו ןכ תושעל רוסאש
 ,הרזחב רומחה ונממ חקיל

 אבאל ףסכ הולה .הברש .:זל ןיטיגבו
 אתוינע אלזא אינע רתב ךא ,אתרמ רב
 ,הטימשה תנשב ובוח ול בישהש עריאש
 ואצמו ,ינא טמשמ ל"או ןירכ השע הברו
 ייבא ךלה זא  ולזמ .עור לע בצע ייבא
 תינש ףסכה ול איביש אתרמ רב אבאל
 ,השע ןכו  ינממ הק כ"פעא ול רמאיו

 וריע ישנאמ רואמ לבס לכה .לעו
 היפה הס םיבכ ל םיאכר ריהש
 םחיכוהו םינפ אשנ אלש אוהו  ,,זכ ןיטיגכ
 ולאשש ,גנק תבשכ דואמ והואנש רדימת
 אתידבמופ והלוכ היל ונסד רמ ןוגכ ייבא
 תא איתסימ ל"א ,אדיפסה םיחא ןאמ
 יבא" מאש חוו = ,ןנח בר רב . 'תבלו
 ןימחרמד ןנברמ אברוצ יאה :הק תובותכ
 יפמ ילעמד םושמ ואל אתמ ינב היל
 ילימב והל חכומ אלד םושמ אלא
 ,אימשד

 ישנאש הארשכ ם"לב רמא הזו
 שודקה ודודו וברל ןה ןיאנוש אתידבמופ
 ,והל חיכומ אוהש ןועי

 וילע ונישלהש דע כ"כ הלדג םתאנשו
 דח אכיא ורמאש | ,ופ מ"בכ תובלמל
 יפלא 'בי למבט "אקד ''יארוהיב ירבנ
 אחריו אטייקב אחרי לארשימ ירבנ
 ,אבלמר אגרכמ אותסב

 רמאי 111 דצ ,ב"הב ץערנ .םבחהו
 ןיב תורידיה התבשנ אכלמ רובש ימיב,,
 ירבדמו --  םידוהיהו תכולה תובו
 םיעטוקמ םירבד קר עדונ תאוה הפידרה
 וקרע אתירבמופל סומלופ םנכנשכ רמול,
 לע ונישליו ומ  ןילוח  ףסוי ברו הבר,
 אנרבמ למבי יב הלמה ' לנפל הבר,
 פיפ "ב אכלמר

 ספאי  ז"טפה ה( נהב- "הא | ר"רהו
 אלמב המכה התברה םירפופה תאנק,
 ושידקה תובאה -- לבב ץרא | בחור,

 ה רכ חבר

 לכ םירסח ויה רשא ףא ת"הל םהינב,
 ומכ שממ) םתירחאל הוקת ןיאו תונכה,
 דובעל םיסאממ םינבהו | ,(אבנו היאר דע,
 יב ןמואי אל -- תונלטבה ורחב הדובע,
 וינפל ןיבשוי ויה הבר ימיב --  רפוסי,
 ב י ילהשתו ןפינ ,;.הנשה ..ושדח . .ינשב

 הלשממה הלכי אל תאזכ הארממ ,ףלא,
 ופי וב לגל .רפסמ .יב . םלעתהל,
 תותע םה רשא םישדח 'ב םתכאלממ,
 .ל"בע הכאלמה,,

 אל, רמאל ויפמ הקרזנ האוכנ ומכו
 תועט םהירבד לכ יכ "רפוסי יכ ןמואי
 תוישעמ 'ב בברע ץערג םכחה יכ לודנ
 התוער תאמ השא תמאב ויהש המ רחיב
 אתאד השעמה ,םינשב תורשע המכ
 היה הז ףסוי ברו הבר וקרעו אסומלופ
 בר ינפל זא בשיש הבר ירוענ ימיב
 י"ר ייחב י"אל כ"חא ךלהש ז"רו ,הדוהי
 ,םש שרופמכ םהמע ןיידע ןא היה
 ףוסב היה הז הבר לע ונישלהש השעמהו
 ,ז"יע רטפנש םש שרופמדכ הבר ימי

 אסומלופש שיגרה אלש תינש תאזו
 ךא ,גורהלו זב זובל אבה ביואה ליח הניא
 תעשב םוקמל םוקממ םירבועה ךלמה ליח
 ןיכהל ריעה ינב לע ךא לטומו םולש
 ךאו הז רובע ומלשי רשא לכוא םרובע
 :ה םיחפפכ ריעה ינב לע לטומ חרוטה
 ארימח וריעב אזוחמ ינבל אבר רמאד
 ןיליטמו ךלמה ליח י"שריפו ,אליח ינבד
 .תוריעה לע ןהיתונוזמ חרוט ןוקית

 האב תשלב ורמא ,אכ הציב ןכו
 םונלכאהו לגע םהל ונטחשו --- ונריעל
 ,םולשל םונרטפו

 עודיו) .לאומש ימיבש ,ל | תוברב ןכו
 אסמלופ האב (ויבהואמ היה  אכלמ רובשש

 ןיבוריע ןכו ,ןנבר ודירטאו אתמל אכלמר
 אעררהנל אתאד אסומלופ אוהה :דל
 קוחד םוקמ היה ךלמה ליח י"שריפו
 ,ליחה ישנא ינפמ םידימלתל

 ,םולש תעש היה יכ ו"ר חרב אל ןכלו

 ברהו



 ינמתנ רב הבר

 רתויב רוע העמ ו"האר ברהו
 המהש ירשתו ןסינ המה םישדחה ינשש
 השעי רשא םירקיעה הנשה ישדח תמאב
 ףופאל ירשתבו רוצקל ןפינב ,הכאלמ םהב
 הלכה ישרחש עודי רבכ לבא ,האובתה
 תיבל םירימלתה לכ | ןיצבקתמ ויהש
 שירה ינפל ןהיקפס רדסלו אתביתמה
 וחילצה םא םתוא ןיחבי אוהו אתביתמ
 ותבישיבו וריעב רחאו דחא לכ םדומלב
 לולאו רדא שדוח קרו ךא היה  ,תימרפה
 ןילטבש הנשב | םישרחה | ינש המהו
 ג"לשרד תרגאב שרופמ ןכו * ,םתכאלממ

 יחרי 'ב- לע .וילע \ ונישלהש = "פד
 ןסינ ישרח ךופיהלו ,לולאו רדא הלכד
 םוש ןמזל אלש ןידה היה םהב ירשתו
 ותכאלממ לטבי אלש ידכ ןידל שיא
 ,גיק ק"ב שרופמכ

 ןגברל אבר ל"אש + הל .תוברבו ומ
 אל ירשתו ןסינ אמויב וכיינימ אתוטמב
 וכיינוזמב ודרמת אלד יכיה יכ יאמק וזחתת
 ,אתש אלוכ

 דובעל םסאממ םינבהש אצמ  היאו

 חכש םאה | ,תונלטבה ורחב |הדובע
 ייבאו ,המדא ידבוע ויה .םלוכ טעמבש
 לכ דמול היהש :ם ןיטיג ורמא ומצעב
 ןכו | ,ויתורש הקשמ היה הלילבו םויה
 הירב ה"רו ' ם"היטבנ ₪." תחרה ממ
 ?םינלטב אצמ היאו !? עשוהי ברד
 םתדובע ודבעש ולאה םירקיה םישנאלה
 ינשבו הרותל םיתע ועבק םגו הרשב
 וכלה םתכאלממ םילטב ויהש הנשה ישדח
 הזלה ותערכה ונממ לבקל רודה שארל
 ? ארקי למב םדא

 דצ ב"חב ץערג םכחה בתכש המ ןבו
 חקל םיבישקמה 4 רפסמש רמאיו 9
 ,שיא םיתאמו ףלא רפסמהל עיגה הברמ
 וטעמתנ ייבא ימיבש רמאי 414 דצ םשו
 ,תואמ ינש ךא וראשנו םידימלתה רפסמ
 רפסמהש (א ,םירבד ינשב העט הליחמב
 שרופמכ ,בר לע ךא רמאנ םיתאמו ףלא

 בשחו
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 םש ורמאש המ לכש (ב  ,,וק תובותכ
 הרות ולבקש םידימלתה לכ לע הנוכה ןיא
 ירמפמ ווה יכ םש שרופמ ךא ,םברמ
 ,ןתאמו אפלא ישייפ ווה בר יבמ ןנבר
 ייבא לצאו ,האמ 'ד ףסוי ברו הבר לצאו
 הלכה ישדח ינשבש שרופמו ,תואמ 'ב
 רשאכו אתביתמהל םיפלאל ןיצבקתמ ויה
 "בי  וצנקתי וילאש הבר לע ונישלה
 לולאו רדא שדח רבעשב כ"חא לבא ,ףלא
 םריעלו .םהיתבל * הלוק ןוביחצ "יהו
 בבר לצא ישייפ ווה זא םג ,םתדובעלו
 ייבא לצאו ,תואמ 'ד הבר לצאו תואמ בי
 המכ ויה קפס םוש ילב יכ | ,תואמ 'ב
 ,הדועתלו הרותל םהימי לכ ושידקהש ןהמ
 וקיפסהו םירישע ויה םהיתובאש ןהמ שיו
 דימת בשיל ןילוכי ויהש רתוהו יד םהינבל
 בל ומש אל ולאה םימכחהו ,'ה ינפל
 ,הלאה םיתימאה םירבדה לכל

 אשנ ולכי אלש אתידבמופד ינוירבהו
 .תוכלמל ותוא ורפמ ןכלו ותחכות רסומ תא

 ,ארקאל הבר חרבש ,ופ מ"ב רפוסיו
 ןיחשמו ,ןיחשל אמגאמו אמגאל ארקאמו
 אניעמו םימד אניעל אפירצמו ,אפירצל
 חילש ואצמ םשו ,אתידבמופל םימד
 ביתי הוהו אמגאל תינש קרעו ךלמה
 יגלפימ אק ,םירג אקו אלוקדד אדריגא
 רעשל תמדוק תרהב םא עיקרד אתביתמב
 תרהבל םדוק ןבל רעש םאו ,אממ ןבל
 והלוכו רוהט רמוא ה"בקה ,קפס ,רוהט
 ןאמ ירמאו אמט ירמא עיקרד אתביתמ
 ינא רמאר ינמחנ .רבר הבר  חכונ חב
 ורדש ,תולהאב דיחי ינא םיעגנב דיחי
 תומה ךאלמ יצמ יוה אל ,הירתב אחילש
 הימופ קיספ אק הוה אלד היל ברקמל
 רבס אוהו אקיז בשנ יכהדא ,היסרגמ
 חנית רמא וירחא | ןיצר ךלמה .ליחש
 "יב ,אתוכלמר אדיב רסמי אלו הישפנ
 ,רוחט רוהט רמא הישפנ אחינ אק הוה
 רב הבר ךירשא הרמאו ק"ב תאצי
 ךהמשנ התאציו רוהטמ ךפוגש ינמחנ

 רוהמב
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 אתידבמופב עיקרמ אקתפ לפנ ,רוהטב
 והלוכו אברו ייבא וקפנ  ,רטפנ הברש
 היתכוד יעדי ווה אל ,היב יקוסעל ןנבר
 ,ימייקו יללטמד ירפצ וזח אמנאל ולזא
 העבש --  והודפס ,אוה םתה מ"ש ירמא
 היהו םלועב ףעז היה אמוי אוההו ,םימי
 .הרעפ חור

 םשב הרותב לודג ןב וירחא חינהו
 ייבאד רבחו ףסוי ברד ודימלת היהש אבר
 ךא ,וכרעב ראובמכו ,גכק תבשכ אברו
 ףסוי בר יכ ויבא אסכ תא שרי אל
 ןקז רבכ זא היהש רעונמ בוהאה וריבח
 אתביתמ שירל הנמתנ רוע םנו לודג
 .ר"לרת תנש רע א"לרת תנשב

 ;הובא;הב :תכר

 נ"פ ב"ח ותרגאב ןואנ ארירש וניבר
 ,הובא רב הבר עזגמ רצנ אוהש איבמ
 תיבמו  ,וננקז היבא רב הבר ואדקו
 יכ  ונידיב הלבק ןכ יכ | היה םיאישנה
 רב הבר ערזמו ונחנא םיאישנ תיבמ
 ,היבא

 לכ יב בר .לש .וירימלתמ . . היה .אוה
 ,טבק תבשכ בר םשב רמא ויתולבק
 ,גס ןיטיג ,:זכ םירדנ ,,הפ : הע ןיבוריע
 ,,מצ :וע וע מ"ב ,(בר רמא יבה רמא) .ב1
 בו ..םיחכש ה אנ: ,"ש > - אב .ןיררהנפ
 ,חי תותירכ ,:;י תורוכב

 רב אייחמ לאשש ,אנ ז"ע  וניצמ ןכו
 ,בר

 הבר .דב תותירכ ורמאש המ לבא
 ל"צו ס"מ אוה תשש בר רמא הובא רב
 ,וביא רב הבר

 וידימלת לכו בר תריטפ ירחאש ס"לבו
 אעדרהנל אוה םג ךלה לאומש ינפל וכלה
 רמאיש וניצמ אלש ףא לאומש ינפל בשיו
 ,ומשב

 תנשבש ב"פ ג"ח ותרגאב ג"שר רמאיו

 רצנ רב אפפ אבשכ תורטשל ע"קת
 הובא רב הבר ךלה זא אעררהנל בירחהו
 ןכ תמאהו ,אזוחמלו יחלשלו ביצנכשל

 הופא רב הבר

 ןיבוריעכ אזוחמב שירה היהש וניצמדכ אוה
 ק נוכל הל. .ברעמ . הובא :רב הבר . ,,וכ
 | ,אזוחמ

 יקפנד ירמש ירת והנה :וטק תומביבו
 ,א"ב הבר והב יבגאו -- אזוחמב

 .אוחמב שרד :טנ תבשבו
 הברה הרות םש ץיברהו

 ,ןמחנ בר היה לודגה
 הברש תוכיראב נ"ר ךרעב יתראב רבכו

 אתולג שיר םלועמ היה אל הובא רב
 אתולג שירה יכ ,אישנה תחפשממ ךאו
 ,לאומשד ודימלת אבקוע רמ וא היה
 אצמ אעדרהנב הובא רב הבר היהשכו
 ויבאש ןמחנ בר רקיה רענה תא םש
 כ"חאו ,לאומש רמד ינייד  ירפוסמ היה
 הובא רב הבר וחקל ריעה הברחנשכ
 ךרעל וניצמו ,ותרות ול רסמו ול | ןבכ
 ,הובא רב הבר רמא נ"ר םימעפ האמ

 הבר יב ןניוה .יכ .אב תוכרב נ"רא ןכו

 ודימלתו

 .ןל רמאו -- הינימ ןעב א"ב |
 יתלאש ייבאל נ"ר ל"א .אנ ז"עבו

 ,הובא רב הברל
 כ( ירפ  :ה'"'ר .ל"א . ..,בָק .ןימיגבו

 ,הובא רב הברמ הינימ
 וירבדל היאר נ"ר איבמ .דס ז"עבו

 ,א"ב הברד הימקל ותאר והנהדמ

 וב הכרב יכ האר הובא רב הברו
 היב ונייע ןנברל רמאש :פ תומבי רפוסי

 היל ביתוא לכה הלעמ ורשב יא נ"רב |

 היהו ןקז ול היה אל נ"רלש ןעי הזו) יתרב
 .(םש שרופמב אוה רקע אמש ארייתמ

 ךואמ בורקש נ"ר ךרעב יתראב רבכו

 תמאב התיה ןמחנ בר תשא אתליש רמול
 ה ןבל רבָר = הוכא רב הבר .תב
 ש"ע אוהו הבר םשב ונבל נ"ר וארקש
 ,ונקז

 ינע היהש וניצמ םימרפה ויתורוקמ
 רב הבר היתכשאש :דיק מ"בכ לודג
 ןהכ ואל ל"א קה"בב יאקד והילאל הובא
 ? תורהט רמ ינתמ אל ל"א > ,רמ אוה

 ק 1

 ל"א



 אנוה בר רב הבר--ןיבא רב הבר

 ? אניצמ אתישב אניצמ אל העבראב ל"א
 ,אתלמ יל אקיחד ל"א | ,ואמאו ל"א
 ךמילג טושפ ל"א ע"גל הילייעו הירבד
 יכ ,לקש אפס יפרט ינהמ ליקש | יפס

 ליכא אק ןאמ ירמא אקד עמש קיפנ הוו
 ,והנירש ץפנ הובא רב הברכ | הימלעל
 אמילג טיחס הימילגל הייתא יכה וליפא
 והניגלפ ירניד יפלא רסירתב הינבז אחיר
 ,היתונתחל

 תודיחבו הצילמב השעמה יכ םאו
 ,ינע היהש הזמ ןיאור ונא לבא  ,ורברדי
 שיר היה אלש הלודג היאר הזמ םגו
 ירישע דימת ויה םהש עודיכ אתולג
 ול ויהש ןיערוי ונא הזמ םגו ,םעה
 ,תונב

 היחכשאש :וט הליגמ וניצמ ןכו
 ,'וכו רתסא איזח ןאמכ ולאשו והילאל

 ןיבוריעכ אמח בר םשב ןב ול היה ןכו
 הובא רב הברש .בע ןיטיג רפוסיו ג
 ל"א ,ןמחנ ברו ה"ר היבגל לוע .שלחי

 .'וכו  הינימ יעב נ"רל ה"ר

 .ןיבא רב אבר ךרע .ןיבא רב הבר

 רג אבר" ךרע"" אדא בר יהב
 ,אדא בר

 רב אבר ךרע .יאליהא רב הבר
 ,יאליהא

 .וביא רב בכ

 ל"צ ןכו . .,.בל מיג .תשש בב רש
 הבר תועטב אתיא םשו ,: דכ תותירכב
 ,הובא רב

 .ןיבא רב :?דיא ברד . הירב בש

 .אבר ךרע

 .םיא רבייה

 אוה ילואו ,ל המטוס בר רמא

 תו -.ךב כא

 אבר ךרעב ראובמכ בר ןמזב היהש
 רב הבר .ל"צ | ,ל  המוסב.,םנו .,אתוא כ
 .ע"צו ,הבר רמא יתיא
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 ,תנורב הב תמר

 םילקר ימ יאמ ולאשש ,יק תבש רכזנ
 אכא  יאלת יתרת  ב"ב| הבד (המו
 והייניבמ אימד אניע אקפנו אברעמב
 .לשלשמ ךריא איפרמ אמק אסכ

 בר דימלת היהש ןיסחויב בתכש הזו
 ,ויבא אנורב בר לע ותנוכ

 .אגוה בר רב הבר

 לודגה ודימלת: אנוה בר אוה ויבנא
 בר יודע היה חורב הבל( םיותקבו .,ברד
 לבקל םג .הכזו . + זכ .הלטמ .שרופמכ יח
 בר רפא הר רב במ 2 הניפטרכ :ברמ
 ו הפ ןיבוריע זק \/צ תבש ,,הב תוברבב
 ,:רכ .תומבו תב הציב \ מל ,. [ םיסספ
 רי לוח אש בם"ב מע ב

 ₪ לק ב"בב ברד  הימק מר
 רב"אב 'ר םשכ ימלשוריב . רכמ ךבו

 ,ה"ה ד"פ יאמדכ בר םשב אנוה

 לאומש רמא ה"רב הבר  וניצמ ןכו
 ..גכ הציב ,,ממ ןיבוריעב

 ,: מ"  תועובשכ רמ נ"רל ארק כו
 ,: טצ תובותכ

 ..זע ןיבוריעב נ"רא ה"רב הבר
 ,:הפ :הציבב"ןירבח:ירב ארק ניתח
 אממ בר  ףמא ה"רב דבר ןכו

 .!'המ:תוחוכבכ
 וניתובר ארק אירוג רב אמח בר תאו

 .: ופ ןיטינכ הכלה רבדב ןיאיקבה
 אנוה בר ויבא היה קהבומה ובר לבא

 הירב :הברל: -ח"ר לאש +: בגנ:תוברבכ
 גוהנ הפאב ל"א : כ ק"ומו ,ךירבו ףיטח
 ה"ר היל ינתמ :וט הליעמו ,אתוליבא
 ,(תצבוקמ הטיש תסרגל) הירב הברל

 חכשא ה"רש רפוסי ,םמ המטוסבו

 :הירדוסב הכרכ הלקש אתינוניחד אתרמות
 .אחיר אניחרומ ל"א הירב הבר אתא
 הבהי ,ךב שי הרהט ,ינב ל"א  ,אתינוניחד
 הלקש הירב אבא אתא יכהדא ,הילהינ
 רבל תא .תחמש .,יגב ל"א ..,הילהונ בחו
 ,יניש תא התיהקהו

 ןיטיגבו



 רב הבר 1729

 ירמ אבא רמא יכה רמא : טכ ןיטיגבו
 .ברד הימשמ

 אבא 'ר לש פכה ןצ אב ק"ב :ןכו
 ,ה"רמ לאשיש רמ רב ירמל אדבז רב
 הירב הבר חלש זא ,ה"ר רטפנ ךב ךותבו
 ,ירמ אבא רמא יכה

 ה"רב הבר יצנמ יוה יכ ,ה ןירדהנסבו
 וכיינימ ואל .רמא אתולג שיר ידהב
 אבאמ אתושר אנטיקנ ,אתושר אנטיקנ
 .ה"בבר ךרע ןייעו "ווי רמ

 ישנא םע ךא יצנמ היה הארנה יפכו
 אתולג שירה לבא | ,אתולג שיר יבד
 תבשכ םינמאנה ויבהואמ היה ומצעב

 ,אתולג שיר הינימ אעבש ,וסק

 ועלקיא ה"רברו ארסח בר :י הכוסבו
 ,הבוסב נ"ר והנינגא ,אתולג שיר יבל..

 ילייע ווה .יכ .ה"רברו ח"ר | ,וכ םשו
 ינג יוה אתולג שיר יבל אלגרד אתבשב
 ,ארוסד אתקרא
 : ק םיחספ ,: בס תבש ,,טמ תוכרבו =
 ,אתולג שיר יבל עלקיא ה"רב הבר

 שיר יבל עלקיא אלוע תבש ףוסו
 אנוואב ביתיד ה"רב הברל הייזח אתולג
 ,אימד

 בהוא היהש הארנ תומוקמה ולא לכמו
 ,וימיב היהש אתולג שירהל ןמאנ '

 ןמזל י"אל הלעש רמול רואמ  בורקו
 | :טנ תוחנמ שרופמכ ןנחוי 'ר ינפל רצק
 ,,5י.םיחפפוי ,ןנחוייי'רמ ' ה"רב הבר לעבי

 הפבי הפח + אל ןירדהנס ,: הלק בב"
 לב"ירד הימשמ רמאש םג וניצמ ןכלו ,י"רא |

 ,(י"ע תסרגל) :'פו הלינמכ

 ארסח ברל רבחתה ויבא תצע פ"עו
 תחיכש אל ט"מ ה"ר ל"אש ,בפ תבשב
 עמש אוהו ,היתעמש ןרדחמד ח"רד הימק

 ח"רל ארקש :ופ ןיטינכ ויבא לוקל
 ,הכלה רבדב ןיאיקבה ונירבח

 וניצמ ארוסל עלקיא היה נ"רשכ ןכו
 ולצא ןיסנכנ ויה ה"רב הברו ח"רש דימת

 אנוה בר

 ו טיב ,: שצ :תובוחכ * ,:די יהכוסב
 ,:חמ תועובש

 םיחספ ,,טפ תבשכ רחיב םתוא וניצמו
 קרו ה"ר ,חכ הדנ ,: מצ תובותכ ' זי
 ,והייורת ירמאר ה"רב

 אתולג שיר לצא ןיליגר ויה םהינשו
 אבראב ולזא םהינשו | ,,וכ :י הכוסכ
 ,: הק ןילוחכ

 הבר זא היהש ףא ה"ר  רטפנשכו
 ךלמ אנוה בר יכ םיששמ רתוי  הירב
 הירב הבר יושנ היה רבכו הנש םיעברא
 בשי ב"פעא ,ליעל שרופמכ בר ייחב דוע
 רבח דימלת ארפח בר ה"ר אסב לע
 םינומש ןבכ לודג ןקז זא היהש ולש
 אתביתמ שיר הנמתנ אל םינש יתשו ,הנש
 היהש הדוהי ברד ודובכ ינפמ ארוסב
 תורטשל ירת תנשב ךא ,אתידבמופב
 שירל ח"ר הלעתנ הרוהי בר זא רטפנש
 היה ה"ר רב הברו ,ארוסב אתביתמ
 ח"ר ,י תבש וניצמש הזו ארופב ןיידה
 ,אמוי ילוכ אנידב יבתי ווה ה"רב הברו
 רב אייח בר והל ינת והייבל שילחק הוה
 יו תפס בר

 שנק" רכ הבר .בי תוכרב ןכו
 תרשע ארקל) ארופב והניעבקמל רבס (ס"קד
 רבכ אדסח בר ל"א | (םוו לכב תורבדה
 מ"ב ןכו ,ןינימה תומוערת ינפמ םולטב
 םשו ,הימקל אתא פ"רד הובאש :חכ
 הימקל ותא ארפס ברו רוסיאש :אל
 ,אנירל

 ןיפחויה בתכ ןכו
 ,םוקמה ןייצ

 לודנ ןקז היה ח"רש ןעי הארנה יפכו
 םוקמב היה אוהש םימעפ המכ עריא ןכל
 ,גמ ןימיג ורמאש הז | ,אתביתמ שירה
 ימ"ארפה בר ל"א -- ה"רב . הבר שרד
 רומא ה"רב הבר" םיקוא  רדה -- ימד

 ךידי תחת תאזה הלשכמהו שררו הילע
 לשובו ב"אא. ת"ד לע .דמוע םרא ןיא
 ,ןהב

 אל ךא ,ןייה היה

 ןכו



 רכ הבל

 תוכרב ימלשוריב םתתגולפ וניצמ ןכו
 א"פ ןיבוריע | ,ב"ה ב"פ הליגמ | ,ב"פר
 ברו (אנוח וא) ה"ר רב אבא םשב ו"ה
 אבא ימלשוריב אוה הברש עוריו ,אדסח
 רמא = ה"רב- אבא = דיה א"פ ומורכב

 : דס ןיבוריעב אוהו  ,ללפתי לא יותש
 ,ה"רב הבר םשב

 םינטקל םגש רע דואמ וינע היהו
 רב אברש עודיכ וניבר .ארוק היה ונממ
 הברש ,אמ תוחנמכ ונממ ןטק היה נ"ר

 הוהר הייזח נ"רב אבר .יבל .עלקיא "רב
 ונייה ואל ל"א -- הלופכ תילט יסכימ
 תבוח אוה ארבג תבוח תרבס ימ -- ףנכ
 ,הל ימר ליז אוה תילט

 הבר יבל עלקיאש :איק ןילוח ןכו
 העילב ' הוהד רבכ" רתיבצ" צב

 7 ךיא םהל הרוהו ןופמסב אמד
 ה"רב "הבר היה םינמזה רדס "פל ₪2
 תומבי וניצמ כ"פעא ,םינשב ונממ לודג
 ול חלש ררבל ןיד הזיא ול חלששכ ,הב
 וב גהנש רשפאו ,וניבר ונדמלי ןושלב
 ..תק "ם"ככ רלל קשוב

 םעומ היה אלש ,ל ןישודיק ורמא ןכו
 ,אשרדמ תיבל אקוניל יתיימד דע אצמוא

 תגרדמל עיגיש אבר שקב םנח לע אלו
 לובי היה אלו ,ה"רב הברד * היתונתונע
 ,,חכ ק"ומכ עיגהל

 ןילוחכ הבר תא וניצמ וירבח ראשמ
 יסא 'ר רמא ךיא םיקלוה םהינשש וע
 .(ס"ט אוהו ישא בר אתיא םשו)

 ולכק םהינשש וניצמדכ אבא 'ר" ןכו
 א"פס םילקשו ו"ה ד"פ ה"רכ הזמ הז
 ו"ה ז"פ ןיטיגבו  ,ומשב אבא 'ר רמא
 ,אבא 'ר םשב רמא
 הירב קחצי ברו לאומש הב מפ 8
 ,:'זי הדנכ .הדוהי בח

 ןעי הברה ול וניצמ אל | םידימלת
 ניצמו ח"רד ידימלתל ןיבשחנ ויה םלוכש
 יעב (אבס אביי בר וא) אבס איוא בר ךא

 ,: דבק ןילוחכ הינימ

 18 אנוה בר

 ,א3 תבשכ :אייח רפ ה"רב הירפ ילו
 ,בל מ"בכ ייבא םע ותוא וניצמ ןכו

 ,ה"רב הברל השקהש
 אתא יכ ,אנ םיחספ וניצמש המו

 הברו אבס אריוע בר היבגל לוע ח"בבר
 ,6"ט :אוה ""ייבאל ""ל"או "תאי ה"רב
 ם"קדב ךא ,הובאל ורמא ל"שרהמ תסרגו
 ה"רפ :הבחיותחתש י| הנופג " ףתוו/יאפרגה

 .תמא הזו ןנח בר רב הבר סרוג
 היהש וניצמ ב"בו םימרפה ויארקממ

 ורמאד תורעי ול היהש ,חק מ"בב רישע
 אזח אבראב ליזאק הוה נ"רב הברש םש
 ארהנד אדוגא יאקד (רעי) אבא אוהה

 ל"א -- ה"רב הברד ל"א  ,ןאמד ל"א
 היחכשא ה"רב הבר אתא | ,וצוק וצוק

 הייצק ןאמ רמא (רהנה לצאש תונלאה) ?ייקד

 הברד ינש והלוכ ירמא | ,היפנע. ץוקת
 ,נ"רב הברל אערז היל אל ה"רב

 יצמ "ידינבמו ןילוחכ הירב אבר תא

 הטוס רכזנה אבא ונב אוהש רשפאו ,,וע

 ,אבא אוה אברש עודיכ ,םמ

 ךא ומש םתוחה היה אלש ,ול ןיטיגבו
 .(הניפס ןולוו) אתוכמ רייצ היה

 חנ יכ :הכ ק"מ  וניצמ ותריטפו
 והניקפא ,אנונמה ברו ה"רב הברד הישפנ
 ילמג ומק ארשיגא וטמ .יכ (י"אל) םתהל
 אוהה ל"א (הנושאר רובעי ימ ועדי אלש)

 ידבע אקד ןנבר ,ל"א +יאה יאמ אעייט
 הברד אוה אניד ,רמא -- ידדהא ארקי
 הברה הילמג 'ףילח אשירב :לועיל ה"רב
 ,אעייט אוההד הינשו היככ רותנ ,ה"רב

 םישישי עזג = אקוני אוהה הילע חתפ
 תאק ,תומחלמ רפס ומעו לבבמ הלע
 אבה רבשו דושב \ תוארל ולפכוה דופקו
 ונממ  םמחו .ומלוע לע ףצק רענשמ
 בכור השדח הלככ םהב תמשו תושפנ
 יקנ שפנ וילא אבב חמשו שש תוברע
 ,קירצו

 הברש רפס ה"ד םש י"שר בתכש המו
 י"שרמ הז ןיא ,הלוג שאר ה"ר ןב היה

 1 יב
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 דוע רטפנ אתולג שיר ה"רש | עודי יכ

 אנח רב הבר ---אעדרהנמ אטמוז.אנוה בר רב הבר

 50 ךפי קבר, םש ל"צו .נ'שרד תרנאב
 וברעב ראובמכ ןודנולו ג"'ב חפונבכ .אנוה | ה"ר לבא .,ג'ה ט"פ םיאלככ יבר> ייחב
 יה .לצא; רבקנו ינו .אבוה | הבה יבא
 ךא הלוג שיר היה אל אוהו וינבו אייח
 תנוכש רשפאו ,וברעב ראובמכ םתחפשממ
 .הלוגה .לכל שיר היה ה"רש י"שר

 ,אעדרהנסי אטו :אנותבר ףב הבר

 ,טס תובותככ םש ןיירה היה אוה
 יכ ףסוי ברד הירב הימחנ בר ול חלשש
 רושיע הבגא ךמקל אתתיא איהה איתא
 דימלת היה הימחנ ברש עודיו | ,יסכינ
 שירה אטוז ה"רב הבר היה כ"א אבר
 ,פ"ר ןמזב אעררהנב

 הבר ל"צ]/ אבה שרה" ::מבוחציב .ןכו
 [רומא 'פ תותלאשבו יניצנוש סופדבכ
 בר ל"א ,אעדרהנד אחהפא יטוז ה"רב
 (י"שר ,ירבח) אבאל | ל"או וקופ | ןמחנ
 ס"'ט אוה נ"ר תביתו)  ,'וכ\ ךתוביט אליקש
 תיתימא אסרנ איהו אמח בר ם"קד תסרגב ל"צו
 י"בנר רחא אעדרהנב שירה כ"ג היה אמח בר יב

 .(ב"פ ג"ח נ"שרד תרגאב אבומדכ

 ףבכ אבר ךחע 7 הב. הבר

 ,ארטוז

 (אבא ימלשוייגו אבר וא) הבר
 ,האפסוטק אייח רב

 אבה נצ  ב"בב ברח: רדומל "חיה .אוה
 תורורצ ררובה ברד הימשמ האפסוטק ח"ב
 ,'וכו וריבח לש ונרוגמ

 'ר ב"פר םיאלכ ימלשוריב אוה ןכו
 בר םשב אייח 'רב אבא ,אחא רב בקעי

 הציב-אבומ ירמאמחו / וכו תורורצ ררובה

 ;הב הפר תפית .רפח םשו .?חל
 השע האפסוטק ח"ב הבר ,דק תומביבו

 לאומש וילע רמאו ,לאומש ינפל הצילח
 ש"ע) ,יאדיחיכ .דיבעד הירבוג בר המכ
 .(י"שרב

 ןינש ןיליאב ג"שר בתב איבמ "הסבו
 הבר ,אתידבמופב ינמחנ רב הבר הוהד
 ,ארופב הרות ץיברמ היה אויח רב
 לפנ תועטש האר אלש ודובכמ הליחמבו

 ;הבר ;ךרעבו

 אבת(הב הבר

 אוהו .טכ הכוסכ ארסח בר דימלת

 ,אמח רב ימר

 ,אנח רב אבא ימלוייגו ,אנח רב הבר

 היה רשא הזה לודגה ארומאה רבדב
 ןבו ברד ורבחו םינושארה םיארומאה רודב
 ארומא םע איבוברע האב אייח 'רד ויחא
 'ר דימלתו י"אב ישילשה רורב .היהש
 אנה רב רב הבר ארקנ רשא ןנחוי
 ךאו ,אנח רב רב אבא םשב ימלשוריבו
 יכ ןתומש ורמשנ בור פ"ע ימלשוריב
 אבא, םשב דימת טעמכ ארקנ ןושארה
 ,אנח רב רב אבא םשב ינשהו "אנח רב
 ןושארה תא םימעפ המכ וארק ילבבב לבא
 אוה םא ןיבהל לקנ לבא ,ינשה םשב
 .ינשה וא ןושארה

 ונבו בא ויהש רמול ןיצורש שוו
 ןכלו ,אבא םשב ןיארקנ ויה  םהינשו
 תחת ומש תא ורצק ןבה תא וריכזוהשכ
 אבא םשב ארקל אנח רב אבא רב אבא
 םוקמ םושב וניצמ אל לבא ,אנח רב רב
 םשב ןבה רמאיש וא דחיב ןבהו באה תא
 י"אל הלעו ילבב היה ןושארה םגו ,באה
 ,בר ןמזב לבבל ררי וימי ףופבו ותורענב
 היה כ"חא ךאו י"א רב היה ינשהו
 ,ראבנ רשאכו יתוחנהמ

 ןיתאה תשמחמ דחא היה אנח ויבא
 ןירדהנסכ ירפכמ אלס רב אחא רב אבאד
 אלישו (הבר יבא) אנהו (בר יבא) וביא ,ה
 אחא רב אבא ינב והלוכ אייח 'רו אתרמו
 | בג

 י"אל אייח 'ר הלעשכ הארנה יפכו
 רב הברו וביא רב בר ויחא ינב ומע ולע
 אייח 'רד קהבומה ודימלת היהו ,אנח
 הנשו אייח 'ר אציש :וט ק"ומכ ודוד
 אנח רב הברלו ,ברל קושב ויחא ינב ינשל

 עמש



 1859 תנח רכב הכו

 הבר :,רכק ב"בו ' ,רפקיאו ו וש
 'ף רמא א"ה י"ב ק"בו ,ה"רא אח ב
 יביבח אייח 'ר הוה אל אנח רב אב

 ,'וכו הל רתפ

 תיחנ הוה יכ ,ה ןירדהנסב רפוסיו

 יברל אייח 'ר ל"א לבבל את רב מכ
 תושר ול ןתנ יברו] לבבל דרוי יחא ןב
 תורוכב ריתי ,ןידי ןידי ,הרוי הרוי [רמאו
 השרה אל לבבל ךליל הצר ברשבו ,ריתי
 השעש םש ורמאו תורוכב ריתהל יבר ול
 תא םג ודבכיש הצרש ןעי תאזכ יבר
 ואלב ירקי יגהנ ווה ברל ולאד) אנח רב הבר
 .(י"שר ,יבה

 לבבל דרי אנח רב הברש םש רפוסיו
 ,העטו אניד םש  ןדו (רצק .ןמזל בר ןבו)
 יא ל"א ח"ר ינפל י"אל כ"חא אבשבו
 ,םלשת אל והיילע ךולביק

 םינש המכ י"אב היהש אנח רב הברו
 ץיברה בר ןכו יבר תרימפ ירחא םנ
 הזו) אקריפ ול היהו הברה הרות םש
 (ןושארה האישנ הדוהי 'ר תואישנ תחת רבכ היה

 היב ערתיא אנח רב הכר "אב קיומב

 אקריפל קפימל אלד רבס (תוליבא) אתלמ
 וניא ול ןיכירצ םיבר םא אנינח 'ר ל"א
 ל"א הילע ארומא ימקואל רבס ,ענמנ
 ,ןמגרותמ דימעי אלש דבלבו אינח ,בר
 ימיב י"אל הלעש םוימ אנינח 'רש עודיו
 ס"לב כ"או ,לבבל דוע דרי אל  וימולע
 דרישכ לקה תנשב כ"חאו ,י"אב הז היה
 ארוסב הלודגה ותבישי דסיו לבבל בר
 םע לבבב אנח רב הבר תא םנ וניצמ
 תקוספ איהה :דמ ןילוחכ לאומשו בר
 בר ל"א -- ברד הימקל יאתאר תרגרנה
 הימקל הורדש -- ברל יסא ברו אנהכ
 ,אנח רב הברד

 רמאש דע כ"כ םינמאנ םיבהוא וויהו
 אנא ןוגכ ה"ה ה"פ מ"ב . ימלשוריב בר
 (אנח רב אבאל ל"צו) אנח רב רב אברל

 זמ"ז תולל ונל רתומ) יל אנח רב אבאו
 .(םיבהואו םיבורק ויהש ןעי הזו ,תיבירב

 ווה אנח רכ הברו כר ,מל תוחנמבו
 יאי אלו אמילג יאי בר רמא --- יבתי
 יאיו אמילג יאי רמא ח"ב הברו אתלכת
 ,אתלכת

 ביהי ח"ב הברש רפוסי ,טנ ןישודיקבו
 לזאו אערא יאה ורובע הנקיש ברל יזוז
 ויה הדשה ילעבש ןעי הישפנל הנקו בר
 הברל אלו ברל דובכ וגהנו עורז ילעב
 ,ח"ב

 אנח רב הבר ינת וניצמש ףא הנהו
 תוחנמ 2 אצ ק"ב .תבשכ ברד הימק
 ןוזמ (תדנכ"יבה ,רטא. אנח רכיהבר .ןי חט
 היהש אל ,א"פס הליגמ ,ח"פס תוכרב
 אתביתמ שירה היה ברש ןעי ךא ודימלת
 לבק- ןכל לאומשמ ץוח ולוכ רודה שארו
 ז"עב םתוקלחמ וניצמ לבא ,ונממ ח"בר
 הציב ,ב"ה דיפ תבש = 2 ח ,ןילות שורש
 הלה. דיפ

 א"פ הליגמ ,ח"פס תוכרב וניצמ ןכו
 תיאו ,אנת רב אבא םשב בר טמ"הס
 ,.בר םשב ח"ב אבא ירמאד

 ,וחמ ןילוחכ לאומשמ יעבש וניצמ ןכו
 ,: רק תבשב לאומש רמא אנח רב הבר
 ,,םי ןימיג

 ברמ ץוח םמשב ורכזנ אל וידימלתמ
 היל ירוא ,טי ק"ומכ (בו דימלת) לאננח
 ןייעו ,לאננח" ברל .[ח"ב  ל"צ] ת"בב הבר
 :ןתנ רב תברו הע

 רב הבר" ,גפ מ"בב ןיוב יהיה .ורחסמ
 והנה היל ורבת (ם"קדו י"עב אוה ןכ) אנח
 והיימילגל ליקש ירמחד אתיבח יאלוקש
 והיימילג והל בה ל"א ברד הימקל ותא
 ךלת ןעמל ןיא ל"א ?  יכה אניד ל"א
 ברו ,ןרכש ועבה  .כ"חאו 7 \םובזמ" ךרדב
 םיקידצ תוחראו 'אנש םהל םלשיש ל"א
 ,רומשת

 ;בנ ב"ב וניצמ  םימרפה "וארקממ

 אתרמד יפיכ ינה הרמאו ותשא התמש
 ;וכו ברד הימקל אתא (התחב .ינבו

 אבא בתכ הבר ךרע ימלשוריה אובמבו

45 
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 םילבב ויה םהינש אבא ונָבו אנח רב
 ונב לבא ,י"אל הלע אל אנח רב אבאו
 '- לצא דמלו .י"אל הלע ח"בב אבא
 העטי .ותומכש םכח לע אלפלו | ,ןנחוי
 בור היהש שרופמ רשא הזכ טושפ רברב
 בר ןמז וירחאו יבר ןמזב י"אב ויתונש
 הברש . .אצמ ןכיה .םגו .. ,לועל שרופמב
 לבא אבל רב.הבר לש ב הוה ח"בב
 קלבב הית אנה רב הברש (הורב הז רבה
 לבא

 ,אגה רב רבי הבה

 ןנחוי 'רל .קהבומ דימלת היה אוה
 הירתב ןנילזא .הוה יב ח"בברא .זי ק"בכ
 ,אתעמש לאשמל י"רד

 ןותא ח"בברל הפיא ל"א :ם תבשבו
 ,'וכו .ןנחוי 'רד ידימלת

 ינא -- הינבל ח"בברא ,אנ םיחספו
 ;הכו נחתו .ה תא תיארש

 תוכרבכ ןנחוי ר"א אנח רב רב הבר

 :3,הןבורקע ,/ 2 אכ .תבש . - ו ךּכ כב 5 גי
 א ובד .היחספ = ,נרפ .ןפ כ
 הפ (ב כי יב אמני הוס בצ
 ,תמ המ :םל בל כ טיבי הכוס
 תובע תב דל + בל ב הציב הל? קב

 כ כ תי תי ב ה ל
 הק נע הנ .טב רט .תומבה 2 קימ
 ה ים אל ה בע יא ם תובותכ
 הפח 8 בכ רע, םירדכ
 ןישודיק | ,,םפ ,אפ :גע :זנ :אכ ןיטיג
 הגמ קמ בם תל מם וש
 ןיררהנס ,,ועק +: געק : םלק :אצ ,בי ב"ב
 וב תיעוש 5 רק בפ ו ל ו ב בכ
 :הה רם, מל ותל תרה ןכ ישע
 חו תובב .,יהק רע, כ המ גב
 בב ל. : דב. .םוחבש אל תויהוה זי
 : מב ןילוח ,.טק . :אע 1 בל .:אל .תוחנמ
 ב תב הב ה ,תותב חב ו בע .,,בכ
 ב

 ב"פ תוכרבכ םימעפ המכ ימלשוריבו

 אנ רכ רב;אבר

 אבא ז"ה ג"פ ק"ומו א"ה
 ,י"רא

 ו עפוהי ר"א .ה"בב .הבה ןב
 ו וכ "ע בי הלוגמ ,:ךכ תוכרבב
 אוהש רמולו תועטל רשפא יאו ,,המ
 רו םשי תופרבב יב אנח רב הבר
 ל"ביר יל הרמא םא םיהלאה אדסה
 ןכ רמאי אלו ,היל אנתייצ אל הימופב
 ,ויתוברד וריבח אנח רב הברל

 ו םהכבכ . ל"כא . ח"בב הבר .ןבו
 וו םיחבו מ וע ,: בע ב"ב ,: רע תל

 אנדריב יחפ ל"ר ,ט אמויב רפוסוו
 אהלא ל"א אדי היל בהי ח"בבר אתא
 (ארזע ימיב ולע אלש לבב ינב לבל) וכל אנינס

 ו 1 ל"רו ךירפו | ,'וכו .ביתבד
 חו ווד ארטר| א"ר המו ה"בבר הירהב

 ידש פ"רא ,הירהב ל"ר יעהשמ הוה אלו
 הרד ןא יריעה ל"ר וא והייניב ארבנ
 היה ל"ר וא י"שר 'יפו ,רזעלא 'רו ח"בב
 ח"בבר וא ,דיה ול םשפ יריעזו ץחורה
 השקו ,ץחורה היה א"רו דיה ול טשפ
 אוה אלה ןכ א"ר רמאי ךיא ןיבהל דואמ
 וא ל"צ היהש דועו ,ילבב היה ומצעב
 הארנ ןכלו ,ח"בברו א"ר וא יריעזו ל"ר
 תמאב היה אוה יכ ץחורה היה ח"בברש
 | ,י"א רב

 : בי תבשכ א"רמ לבקש וניצמש ףאו
 ילוישל א"רד הירתב ןנילזא הוה יכ רמאש
 ,: גמ הכוסב א"רד הימשמ רמאו ,יחיפתב
 רמא .חע אמויבו ,ג"'פר ק"ומ ימלשורי
 ח"בבר :ה ןימינבו ,א"ר תא ולאש
 הז ,א"רד הימקל אתא -- אמטיג יתויא
 'ר םוקמ אלימו לדגתנ א"רש כ"חא היה
 תוכן ןנהוי 'ר...ייחב לבא | ,ןנחוי
 .וידימלת

 כ"חא אהאש רפוסי :מ אמויב םשו

 ,וירבד החדו י"רל (א"ר וא  ל"ר)
 ורמאש ארמנה רודיכ הפי הלוע הזבו

 ירבדו .,א"רו ת"בבר וא יריעזו ל"ר וא
 .ע"צ י"שר

 אנח רב רב

 המו
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 י"רא ח"בברא | ,גכ .ריזנ וניצמש המו
 ח"בבר םע רביד ל"רש אל  ,ל"ר ל"א --
 ל"רו ןכ רמא י"רש ךיא רפסי ח"בבר ךא
 ,רורב הזו ובישה

 אשוא ןמד הישאי 'רד ודימלת היה ןכו
 הימק ןניוה יבפ 'ה ח"בברא : גל ןיטיגב
 ,יטל תוחנמבו | ,אשוא ןמד הישאי 'רד
 ןמד הישאי 'ר יל חס רמא : חכ תורוכב
 ,אשוא

 תא יתיאר ינא :חע אמוי רמא ןכו
 .'וכו לדנסב אציש הוננ ןמד א"ר

 : חל -תורוכב = ,,אנ םיחספ  המאו ןב\
 רזעלא ןב (ןתגוי 'ר וא) ןנחוי 'ר יל חס
 ו

 ק"בכ ' "א" ינמ "רד הימשמ ךמש
 | ,: אנ

 תויהל הנמתנ הדוהי ברו ה"ר ימיבו
 תרותו לבבל י"א תרות איבהל יתוחנהמ
 ח"בכר אתא יכ אנ םיחספכ י"אל לבב
 היבגל לוע ארתייאד לכא | (לבבל י"אמ)
 והניזחד ןויכ ,ה"רברו אבס אריוע בר
 ל"צ) ייבאל ל"או ותא והיינימ הייסכ
 ,יאתוככ | וכניווש ל"א | (ה"ר אוהו הובאל
 בשיתהל תנמ לע אב אלש ןעי היה הזו
 ישא בר רמאדב רוזחל ותער היהו לבבב
 ,י"א גהנמ גהנ ןכלו םש

 י"רא ח"בבר אתא יכ : הנ תומבי ןכו
 .'וכו תשש בר ביתמ --

 אתידבמופל עלקיא ח"בבר ,חמק תבשבו
 אראל הירדש הדוהי ברד היקריפל לע אל
 (הקזחב וכישמה) היברג ליז ל"א ,אלייד

 ןיא שירד אקד היחכשא ,היברג לזא
 רמא יכה (ח"בבר) ל"א רבשה תא ןיריזחמ
 ןיריזחמ לאומש רמא האהדנב אנח בר
 + ךיתברג אנידב ואלו ל"א ,רבשה תא

 ןכו רשיי הדוהי ברל רמא :גנ םיחספו
 .ןנחוי 'ר רמא

 היתמשל הדוהי בר הצרשכ ,זי ק"ומו
 ח"בבר תא לאש ןנברמ אברוצ אוההל
 ,י"ךא יכה ל"א ,אהב ךל עימש ידימ

 היבגל לוע שלח ח"בבר זמ ןיטיגבו
 ,(ןנבלו א"נ) .הכרו הדחה בת

 ארסח בר לצא ארוסב ותוא וניצמ ןכו
 םא םיהלאה ח"ר ל"אש ודכ תופרבב
 אניתייצ אל הימופב לב"יר יל .הרמא
 ח"בבר ,בי םש ורמאש המ לבא היל
 לבב תורבדה תרשע  רמול) וחניעבקמל רבס
 ס"ט אוה ,'וכו ארפח בר ל"א ארוסב (םוי
 ,אנוה בה ב הבר .ל"צו

 אמנאד ארקאל עלקאש ,טל ו"עבו
 ארבג אוההל היעמש ,אתנחצ היל ובירק
 רבד מ"ש -- רמא יטאב היל ירק הוהרד
 ארפצל ,הינימ לכא אל היב תיא אממ
 ירק ,אממ רבד היב תכשא הב ןייע
 ,ןוא לכ קידצל הנואי אל הישפנא

 שיר יבל עלקיא ח"בבר :ק םיחספו
 ,אתולג

 הוה אדח אנמיז רמא :בע תובותכו
 ,'וכו אבקוע ברד הירתב אנילזאק

 היה יתוחנהמ כ"ג ונמזב היהש אלועו
 !:גנ םיחספ ורמאש הזו ונממ שישק
 הינימימ אבא יברו ארמח ביכר הוה אלוע
 הילע ירק ףסוי ברו -- הילאמשמ ח"בברו
 ,הנלדי .תונובת שיאו

 %.- תוכלה  נממ - לבק ףסוו ברג
 שוריפב ףסוי - בר ל"אש :טל תבשכ
 ל"א -- אללכמ וא (ןנחוי 'רמ) ל עימש

 .יל עימש שוריפב
 ,הימשמ ףסוי בר רמא :זט תומביבו
 הימשמ ףסוי ברו הבר : אנ ק"ב ןכו

 ,ח"בבהד
 ?כ :הדנכ נלר םעיגתהא !יהניצמה פה

 הימקל אמד אתייא | (נ"ר תשא) אתליד
 הימקל אתייא רדה ,הל יממו ח"בברד
 ק"בו : ,'וכו:הדוהי ברד ;היהכ < קחצל פהד

 ,ה"בבה -הטא נה +יק
 וניצמרכ לבב ימכחמ לבק לבבב ותויהבו

 ףפאי היבבה רפא: ,ל תוחנמ"תכ'זןומינ
 ,לאומש רב קחצי בר

 םיחספבו
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 תוכלבה .ז"פ  יכדרמ . .ןוילגב  םירובגה | רמא ח"בברא : אנ ק"ב ,: גיק םיחספבו
 ,אתרמ רב לאומש בר

 הלוע היה כ"חאו לבבל ךלוה .היהו
 'ר ןמזב י"אב ותוא  וניצמש הזו י"אל
 הימק אנמיאק הוה רמאש ,וק ןילוחכ ימא
 תריטפ רחא רבב היה הזו) יסא 'רו ימא 'רד
 .(א"רו י"ר

 עמשמ םשו :חע אמויכ אבא 'ר םעו

 ,י"אב ותא רבדש

 תוישעמ ונל ראשנ םיברה ויעפמ י"עו
 הוה .ח"בבר + גנ תוכרבכ ול עריאש המ
 ךירב אלו ילתשאו לכא אתריישב ליזאק
 אבהרד הנוי יאשנאר יל ורטנא ל"א --
 ,אבהרד הנוי חכשאו ךירבו לוא

 םיעדונה םירופסה ,דע : גע ב"ב ןכו

 ,ח"בברד תוישעמ םשב
 ןנברו ,לאומש רב פ"ר ומע היה םשו

 אנת רבי רב לכו 'ארסח. אבא לכ ל"א
 ,אסכיס

 ליזאק הוה ח"בבר ,הנ ןילוח ןכו
 ,'וכו ירכיד והנה חכשא ארבדמב

 אוהה יל יזח ידידל רמא : כק תומביבו
 ,'וכו אריספס ליקשד אעיימ

 אובמ תעד ליעל ונאבה רבכ הנהו
 אנח רב הברד ונב היה אוהש ימלשוריה
 םופל יתאצמ הזל היאר תצק ןיעכו
 ורמאש ה"ה ח*פ תוכרב ימלשוריב אטיהר
 ןווה אנוח ברו אנח רב רב אבא םש
 שמשמו םיאק אריעז 'ר הוהו ןילכא ןיבתי
 הידי אדחב ןוהיורת ןיעטו הלע ןוחימוק
 ,ןיעטק אתירוח ךידי המ ח"בב אבא ל"א
 תאד ךיתסימ אל ל"א יובא הילע םעכו
 ןהכ אוהד דועו ,שמשמ םיאק אוהו עיבר
 ,'ובו לאומש רמאו

 רמא אנח רב הברש הזמ רמול םיצורו
 ךיראה רבכ לבא ,ח"בב אבא ונבל ןכ
 שבתשנ אפרגהש ו"יצ תבהא רפסב הזב
 הבד ןמזכ :היה אל חיכה ןימלשוהוב
 ,הדוהי ברד וידימלתמ היהש אנח רב
 ימלשב אבומש ומכ הנוכנה אסרגה לבא

 /ןיבתי ווה ה"רו ה"רב הבר ל"צש זס"קס
 םרונ מ"ס ףלא זמר ארזע טוקליבו
 ל"צו ה"ר לע םעכ אבאו ה"רו אבא
 ,ךופיהל

 רב אנח בר וניצמ ומשב םירמואה
 ..הע ז"עב י"רא ח"בברא הנואש

 ,לעלהכ ב"ר
 .ליעלדכ הברו ףסוי בר
 ,,חע אמויכ םרמע בר
 ..זס ז"עב ומשב ןיבר
 לודנ ןב ול היהש ונל עודי וינבמ

 המוח תא אשנש קחצי 'ר םשב הרותב
 הדוהי בר רב קחצי ברד הירב יסיא תב
 הב ,תומכוב

 בר תב םע ןתחתהש ןב ול היה דועו
 ..זמ תוכרבכ אניטק בר רב לאומש

 המכ ול ויהש ,אנ םיחספמ חכומ ןכו
 ,'וכו הינבל ח"בבר ל"אד םינב

 ךא םוקמ םושב וניצמ אל ותריטפ
 ןנחוי 'ר ירחא הנש םירשעש וניצמ תאז
 ברוש חל .ן"עכ .םייחב  דוע היה
 ארבוע יאה קיפנד ןינש ןיעברא אה י"רא
 ןיתש אה רמא היריד ח"בברו ,םירצממ
 רמו הינשב רמ יגילפ אלו --- ןינש
 ,הינשב

 ,אבס (אנינה וא) אנניח רב הבר
 : בי ,בי תוכרב ברר הימשמ רמא

 ,פ"ה
 נח הב-הּבר

 הימק אנתש : גיק ב"בכ נ"ר דימלת
 ,'וכו ייבא ל"א -- נ"רד

 כ אבד ךרע ,ןנה רב חבר

 קב וה ..ךרש :ןאלקח רב .תבר
 ,יאלקח

 חב רב איכומ רב הכר

 אתיל ס"קדבו ,,חכ ןיבוריע בר רמא
 הבר אוה יכ ןוכנ הזו איבומ רב תבית
 ,עדונה קחצי בר רב

 הבר



 קחצי בר רב הבר--ןתנוי רב הבר

 .ןתנוי רב הבר
 אמוי הלוחל הפי ןסרע לאיחי ר"א

 ,,זמ
 ,: ה ןיכרע בר רמא .ףסוי רב הבר

 ,אמח רב ףסוי רב הבר
 ךא ,.ע מ"ב אוה ןכ תשש בר רמא

 אמח רב ףסוי בר רמא ל"צו ס"מ אוה
 .ודימלת תמאב היהש ,תשש בר רמא

 ,בקעי רב הבר
 ,לח ךרע ךורעב אבומ ןכ

 ,ו"ה א'"פ תיעיבשבכ י"ב אבא

 ,קחצי בר רב (אבר וא) הבר
 בר רמא י"רב הבר דימת וניצמ

 ,: המ :ןילוח: "הע ב"ב יאק וסביב
 אתיא : טצ : חצ ןירדהנס ,,זכ ןישודיקבו
 .בר רמא קחצי בר רב אבר

 ,הנ ז"עכ הדוהי בר ינפל בשי כ"חאו
 ,הרוהי ברל יקחצי בר רב אבל
 י"רב הכרל הרוהי בר ל"א וכ תוחצמפה
 .ךל ארבסא

 אברל יולא אניבר :ומ הטוס וניצמו
 הידיל אטמ ,ריעב תומא 'ד קחצי רב
 אסרגהו ס"מ אוה לבא ,לצניאו אקיוה
 פ"ס הרותה לע 'פותב יתאצמ הנוכנה
 אניבר תיתימאה אסרגה םשו םיטפוש
 שיגרה אל ד"הסבו ,קחצי רב נ"רל היולא
 ,ס"מ אוהש הזב

 .הימרי רב (אבא יר--ראב כ א תובע

 בר אוה ויבאש רמול דואמ בורק
 ונבו ,ברד רבח דימלת אבא רב הימרי
 וניצמ אל לבא ,ונקז ש"ע אבא ארקנ
 רבדיש וא ויבא םשב רמאיש םוקמ םושב
 ,ומע

 וא הבר םשב ילבבב דימת ארקנו
 אבא 'ר םשב :אי הדנב ךאו ,אבר
 רב אבא םשב דימת ימלשוריבו ,י"ב
 ,הימרי

 ז"עב בר תא תיארל רוע הכזש רשפאו
 .ברד הימשמ רמאש :זט

 'ר אוהו
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 לאומש רמא הימרי רב הבר וניצמ ןכו
 הדנ ,,רע  ןיטינ "ה קופ :,  הל .םיחספב
 ,: אי

 אירוג רב אמח בר רמא י"ב הבר ןכו
 ,:זט ז"עב בר רמא

 רב אבא ג"פס הלינמ ימלשוריבו
 .פ"ב ,לאומש םשב הנתמ 'ר הימרו

 ,היטרי . רב אבא ג"ה . פ"פ ,הלרעבו
 ר"קיובו ,לאומש םשב הימרי רב אנהכ
 ,ריאמ 'ר םשב רמא דל"פר

 רודה ילודגמ רבכ היה תשש בר ןמזבו
 רב ףסוי בר רמאש :נ ו"ע עמשמרכ
 ןירתאל הימרי רב הבר עלקיא אבא
 רגנ רבו רגנ תילו הידיב אתינתמ יתייאו
 רגנ אל אנא תשש בר רמא ,הניקרפיד
 ,היל אנקירפו אנא רגנ רב אלו אנא

 'ר ונממ לבק םשו ארוסב היה ומוקמ
 אתידבמופב היה ז"ר םוקמ) תוכלה הברה אריז
 : זמ ז"עכ (ארוסל םימעפל ךלוה היה ךא עודיב

 הברל היתחכשא ארוסל יאתא יכ ז"רא
 ,הכו .היטרו\רכ

 הימרי - רב הברה .רמא אל ר ,ןבו
 םיחספ ,(הימרי רב אבר םשו) ,נמ תוכרבכ

 ,טק .תובותפ :,,דע . ןוטיג ד. קיומו 9
 ז"רא ,והא"ה א"פ תוכרב ימלשוריבו

 ןה תופיכת 'ג) הימרי רב אבא 'ר םשב

 ,ג"ה ב"פ םש (.נמ תוכרב אברד ארמימ אוהו
 גי"פ תובותכ ,ו"ה א"פ תינעת ,א"ה ז"פ
 ,ט"ד"פ םילהת 'דמ ,א"ה ט"פ ר"ב ,א"ה
 ,: אי הדנ ןכו

 ה"פ תוכרבכ ומשב רמא אבא 'ר ןכו
 דפ : ,ג"פס- תומבו \. ולה .דלפ הירי ה

 רכזנ ימלכבו ,ז"ה אי"פ | ,ה"ה ז"פ או"ח

 .הימרי רב אבא םשב
 ,ב-אי"פ .רלקיוכ .ומשבי הנו "זכו
 הארנה יפכ ךא ,י"אל ךלהש וניצמ אלו

 .ז"ר ודימלת י"ע = י"אל  ויתוכלה ואבוה
 יסא ר"א אריז ר"א : זמ ז"ע וניצמש המו
 ,ביב.'אמח  רלא .הימבי רב הכר רמא

 ,יסא ר"א ז"ר םירבד ינש םהש הארנ

 הברו
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 אלו ,ארויג רב ח"רא הימרי רב הברו

 ,ומשב רמא יסא 'רש

 ,אנחב רב הבר

 הארנו ,תותחיתפה ףוסב ר"כיא רכזנ
 ריזנבו ,אנהכ רב אבא 'ר הנוכה םשש
 בר רב הבר םש 'סותה תסרגל ,במ
 ,ה"ר רמא הבר אתיא ארמגב לבא ,אנהכ
 ףסוי בר רמאד ארמגב םש עמשמ ןכו
 ,ה"ראד כ"חא

 ,יאויל רב (אבר וא) הבר

 אברל ביתוא : הס ז"ע ,: מ םיחספב
 ,וב רזחו שייבתה אברו

 יאויל רב אברש ,יק םיחספ ורמאו
 ןעי הזש אבר רמאו (תוגוז התשש) קזתיא

 ,הוה אקריפב ןבתואד
 : בו .תגמכיב וברח ב .הנממ -הנל .שוו

 םדוב .הל .שו .לובנ ,יאויל רב ..הבר ,רמא
 הדנו ,'וכו תרבעתמ הניא הזה ןמזה
 העש = הל רפמ הלעב ,רמא :ומ
 ,העשו

 (אטיליהב תבר
 הימשמ . רמא |: גי הלינמ | ,,ד ה"רב

 ,אמיל רב אבא 'ר איבמ ןיסחויבו ,ברד

 א הבי כ כר
 איפחמ

 רכ אבד יי ע

 .ירמ רב (אבר וא) הבר

 הכזש רשפאו ,י"א רב היה הארנה יפכ
 ,:חכ ק"ומכ ןנחוי 'ר תא תוארל דוע
 ,ןנהוי ר"א יכה רמאש ,אק ןירדהנס

 םיב הבה רפא ,דמ .: במ/:תוברכיןכו

 ,לב"ירא
 לב"ירל היה תחפטמ רפסי ,חע אמויבו

 קוכו

 יתש זב"יר םושמ ינת : בל הכוסבו
 ,'וכו םניה ןב איגב שי תורמת

 אברעמב ירמא ןושלה דימת וניצמ ןכו
 35 ..אמויכ רמי תב הבהר \:הימשמ
 ,: צ םיחבז - ,.ק:.ןיררהנס

| 

| 

 [(/(,( ----נהב הכ הכר ראכהּכ רב הכ ובר-=הראטהּכ -רּכ הפר

 אתא יכ ,חע אמויכ לבבל ררי כ"חאו
 .'וכו ירמ רב הבר

 :חכ ק"ומכ הברה ונממ לבק אברו
 םולשב והיקדצב ביתכ אבר ולאשש
 ,'וכו תומת

 אה אנמ אבר ולאש :בס התומביבו
 = ןה ירה םינב ינב ןנבר  רומאד .אתלמ
 ,םינבכ

 ,'וכו ביתב ולאש :גס םשו
 אנמ אבר ולאש 4 ?ם%-,בצ ק"בו

 ול בישה אוהו ישניא ירמאד אתלמ אה
 ,אתיירבו הנשממ וא קוספמ רוקמ

 המ ינפמ אבר ולאש : גק ןיררהנס ןכו
 .םיקיוהי תא ונמ אל

 לכ. ביתכ אבא 'ר ולאש ,אק םשו
 ,ןנחוי ר"א יכה ל"א --- הלחמה

 ויתושרדמ איבה לבבל אבשב ימיד ברו
 יכה ייבאל ימיד בר ל"אש | .ק ןירדהנסכ
 ירמ רב האברד הימשמ אפרעמב ירמא
 י"ש קידצו קידצ לכל ןתיל ה"בקה רדיתע
 ,'אנש תומלוע

 ןיבוריעבו
 ,'וכו םלוע

 :צ םיחבזמ ץוח הדגאב המה םלוכו
 .ביתכ תמחל 'א רפח ז"ע תאטח רמאש

 יןוירמ רב הבר

 ןוירמ רב .הבר אנת ,םי ןיבוריעב

 ,דמה"בב רדיסש אתיירּב) ז"ב ןנחוי ןבר יבדב
 רב הבר ינת רמאמה : בל הכוסבו ,(י"שר

 ,זב"יר םושמ ירמ

 ,הנתמ רב (אבר וא) הבר

 ,דל םיחפפכ תשש ברו הברד ודימלת היה
 תומורת ונת ןיבא רב ח"רו ןיבא רב ייבא
 ל"א -הנתמ רב אבְר והב .עגפ הבר יב
 ל"א .(הבר) רמ יבד תומורתב ותירמא יאמ
 ידימ ל"א םהל השקהו ,הבר רמא יכה
 ,תשש בר רמא יכה ל"א אהב ךל עימש
 ש"ת -- אמה רב ימר ינת ,אכ תבשבו
 ,הנתמ .רב הבר .ינתד

 יב" אבר שרה .,ופ

 ףוסבו



 ןתנ רב הבר--ןמחנ בר רב הבר

 הברו ז"רו ייבאש רפופי תוירוה ףוסבו
 אשיר אכירצ ווהו יבתי ווה הנתמ רב
 בר רטפנשכ אתידבמופב אתביתמ שיר תונמל)

 ךירפימ אלו אתלמ רמאד לכ ירמא  ,(פסוי
 אל ייבאד ,ךורפיא והלוכד ,אשיר יוהול
 הברו ז"ר םש ולאשו ,ייבא ךלמו ךורפיא
 השקמו ףירח ז"ר ,ףידע והיינימ יה מ"ב
 ראשנו ,קיסמו ןותמ הנתמ רב הברו
 ,וקיתב

 רצ ב"ח םינושארה תורוד ברה תעדו
 ןידמוע ויהו ,ינשה אבא 'ר אוהש  ,אלר
 םיילכב םינש אתביתמ שירל רחבהל
 'רו ז"ר י"אמ םיאבה םינשו ,אברו ייבא
 רשא ארומא יכ | ,(הנתמ רב הבו) אבא

 םע דחי הנושארה הרושב לבבב דמע
 לכב ונממ ןיאש רשפא ךיא ,אברו ייבא
 אוהש רמאנ םא ךא + הכלה םוש ם"שה
 ויתוכלהמ הברה וניצמ כ"א ינשה אבא 'ר

 ,ימלשוריב םג ילבבב םג

 ,ןמחנ בר רב(אבא 'ר--אבר ו) הבר
 ה"רב הבר ,איק ןילוחו ,טיק תבשב

 'ג הימקל יתייא נ"רב הבר יבל עלקיא
 ,אניתאד ותיעדי הוה ימ ל"א ,יאחמ יואס
 -- (תבשמ) הנימ ןל תפידע ימ ל"א
 הב הוהר ארבכ אוהה חכשא יכהדא
 ךיא םהל ירוהו אמד אעילבד אנופמס
 .תושעל

 היבגל עלקיא ה"רבר  ,אט | תוחנמו
 -- הלופכ תילט יפכימ נ"רב אברד יזחו
 נ"רב אברל ל"או -- ףנכ ונייה ואל ל"א
 ,'וכו ארבג תבוח תרבס ימ

 לודג היה ה"רב הברש ןיאור ונא הזמ
 יכ םינמזה ררס יפל אוה ןכו | ,ונממ
 ,נ"רד :וריבח | ח"רה :לריבח היה רב
 תומבי וניצמ כ"פעאו ,נ"ר ןב היה אוהו
 ןיד .וילא א"פ ה"רב הבר חלשש  ,הכ
 הזו ,וניבר ונדמלי ןושלב ול בתכו ררבל
 ,לודג  ןתוונע היה ה"רברש עוריב ןעי
 נ"רב הברש א"פ עריאש ןעי רשפא דועו

 רהנד  אדוגא רעי הארו הניפסב רבע
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 הברל ךייש היה .רעיהו םצצוקל הוצו
 אל ורעי ץצקש ימל ללק ה"רברו ,ה"רב
 ה"רבר ימי לכש היה ןכו וערז םייקתי
 ,וחק מ"בכ נ"רב הברל ערז םייקיא אל
 ונדמלי ןושלב ול חלשש רשפא ןכלו
 ,וסייפל ידכ וניבר

 םשב ג"ה ב"פ הלרע ימלשוריב רכזנו
 | ,נ"רר הירב אבא

 אבא 'ר םשב אחא 'ר ג"ה ו"פ תבשבו
 ב

 הבר ,אלרא"ה י"פ ןירדהנס ימלשוריבו
 לפנש הארנו ,היכרב 'ר םשב ןמחנ רב
 תוכז התיה ןכיא דע םש ורמאד פ"מ
 'ר םשב ל"א אמוחנת 'ר תמייק תובא
 הוכרב 'ר םשב ל"א ןמחנ רב: הבר ,אייח
 ,הבראויח 'ר םשבי ל"א ת"ר לצו : ,'ופו
 ,הוברב זה םשבל"א טחנ'ל

 ,ןתנ רב (אבר וא) הבר
 .ןתנ רב אבא 'ר ימלשוריבו

 ק"בב ה"רד ודימלת ילבב היה אוה
 ,ה"רמ כ"ב הפר אעב בל

 ביתי + בל ןיבוריע וניצמ לבבב וירבחו
 ןתנירב .אבראיייפא יידו אפו כי אוויר
 ןכו רשיי נ"ר ל"א -- והייבג נ"ר בותיו
 וימימ היה אל נ"רש עודיו ,לאומש רמא
 ירה לבבי יתז "חיה . לב פאו "אב
 י"אל ולעש עודי אבא רב ח"רו יפא
 םימעפל ןיאב ויה ךא אנינח 'ר ייחב דוע
 לבב

 רמלו "י"אל נ"ב"הבר 'םנ הלע "'כ"חאו
 נ"ב הבר .יעב :,ועק ב"ב3-ןנחוי- "4 רנפל
 ןח יזרמ

 ודה .לודג .רבכייהיה . למבב .היהשפו
 אמח רב ףסוי ברד הוחא וא הובאש דע
 אייח 'ר םגו ,,אפ ןירדהנסכ הינימ אעב
 א"הס ר"פ תומביכ ומשב רמא אבא רב
 ומע איבה י"אל הלעשב יכ ןעי הזו
 ,לבבבש ויתוברמ תובר תוכלה

 ק"ב תחא הכלה ונממ ונל ראשנו

 הל
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 ןירועשב ול הדוהו ןיטח ונעט רמאש : הל
 ,ריטפ

 דבאנש דר"ה ג"פ ק"ומ ימלשוריב רפוסיו
 לאננח 'ר יבגל אתא דעומב רחאל ןילפת
 בה ל"א ןתנ רב אבא 'ר היבגל היחלשו
 ליזיא בר ל"א ,ךל בותכ ליזו ךליפת יל
 'רל רמא נ"ב אבא 'רש 'יפ היל בותכ
 ומצעל בותכיו ולש ןילפת ול ןתיש .לאננח
 ךירצ ןיאש ול קספ ברו ,םירחא ןילפת
 רובע ןילפת בותכל ול רתומ ךא הזל
 ,המרעה ילב שיאה ותוא

 נ"ב אבא 'ר ךרע ימלשוריה אובמבו
 ג"פ ריזנמו ,ינשה רורב היהש הזמ איכמ

 'ר םע ןתונו אשונ היהש ב"ה (ז"פ ל"צ)
 דיפקיא אסי 'רו  ןנחוי 'רד ודימלת אסו
 םכחה ברה שיגרה אלו ,ל"בע תמו וילע
 רע כ"ב לודג היה ןתנ רב אבא 'ר םא
 ברל קהבומ דימלת היהש לאננח 'רש
 זא היה בר םגו השעי ךיא ול חלש
 אשנש והזש רמול רשפא ךיא | ,ןמוקמב
 רודב היהש י"ר דימלת אסי 'ר םע ןתנו
 ןקז .לע וילע ריפקי אסי 'רו  ,ישילשה
 .% הבעה .הודמ :הורה

 אבא 'ר ךרע םירפוס תוחפשמ רפסבו

 המ  השעמ ארבו רתוי דוע גגש נ"ב
 אבא 'ר אוה ,םש ל"זו םלועמ היה אלש
 היה ותכאלמו בר ימיב לבבב היה נ"ב
 רבאנש השעמ היה א"פו ,ןילפת רפוס
 אבא 'רל בר הוצו רדעומב ןילפת שיאל
 ןייצמו | ,דעומב ןילפת ול בותביש נ"ב
 ,ןילפת 'ה ג"מסו ר"ה ג"פ ק"ומ

 תא ריכזה םאש ודובכמ הליחמבו
 ,יוארכ קיתעהל םש ןייעל ול היה ג"מסה
 היהי.\בנ"ב אבא 'רש אצמ ןכיה - דועו
 ? רפוס

 ןכו תיתימאה איה ג"מסה תסרג לבא
 ,,וצ ןיבוריעב ,תומוקמ 'גב 'פותב אבומ
 ג"מסה ןושל הזו ,: ול תוחנמו ,טי ק"ומ
 הימקל אתא ןילפת רבאד ארבנ אוהה
 | רב הברד, הימקל הירדש לאננח ברד

 אלו..רב הבר

 ךליפת היל בה ליז ארפסל ל"א "אנח
 ברד הימקל אתא -- ינירחא בותכ תאו
 שממו ,הידהל היל בותכ ליז ארפסל ל"א
 ןילפת דבאנ דחאלש ימלשוריה אוה ןכ
 שרופמב רפוס היהש) לאננח 'רל אבו מה"וחב

 לואשל לאננח 'ר חלשו (ט"ה א"פ הליגמ

 קספו (ברד וריבח היהש) אנח רב הברל

 רובע בותכי אוהו  ויליפת ול ןתיש ול
 ,(תצק המרעה דע אוהו) םירחא ןילפת ומצע

 רובע םג בותכל לוכיש קספ בר לבא
 הבר לבא ,המרעה ילב הלחתכל שיאה
 כ"חאו ה"ר דימלת תמאב היה ןתנ רב
 ז"פ ריזנ ורמאש הזו | ,ןנחוי 'ר דימלת
 ,'וכו םיתמ ינש י"ר םשב אסי 'ר ב"ה

 הוהו -- ךמצע ענה ןתנ רב אבא ביתה
 (תולודג םיניע היה נ"ב אבא 'רלש) ןנייע

 ןברקבו ,תימו יולע דפקיאו ךיחג יזחתיאו
 ןנחוי 'רש (א םישוריפ 'ב איבמ הדעה
 ,וילע םעב | אסי 'רש מ"יו | ,וילע סעכ
 .ל"כע רקיע הארנ ןושארהו

 .אלוע רב (אבר וא) הבר
 אלוע לש ונב אוהש רמול דואמ השק

 םתוא וניצמ יכ ןנחוי 'ר דימלת יתוחנה
 .- י"רא אלוע רמא .זע תומביכ דחיב
 יא ןאמכ אלועל אלוע רב הבר ל"א
 רמול ול היה ונב היה םאו ,'וכו י"רב
 ;הירב הכר לא

 וחספל קדב רמא אלוע :הכ הנגיגח ןכו
 אלוע רב הבר ,ותמורתב לוכאל רתומ
 גולפת אל אבס אוהה ל"א רוסא רמא
 גולפת אל רמול ול היהו ,אלועד הילע
 ,ךובאר הילע

 ילודגמ רבכ היה אברו ייבא ימיבו
 אלוע רב הבר ןיקלוחש ,ג ןיבוריעכ רודה
 ,אברו

 ח"ר הרומ אבר רמא :גצ ןיבוריעבו
 .'וכו ןוגכ ע"ב הבר רמא יכה יא --

 הברו אברו ייבא ןיצרתמ :וצ םיחבזבו
 .ע"ב

 בה עב "הבר  רמא ,אכ תיחנמו

 רמאק



 אליש רב הבר--יאליע רב הבר

 י'וכו יכה יא אבר -- ייבא ל"א -- רמאק
 רמא -- ףסוי בר ביתמ ,גמ תובותכבו

 -- הפדעהל אלא הכרצנ אל ע"ב הבר
 עדי אל ףסוי ברכ הבר ארבג אבר רמא
 ק"ב הנשנ רמאמהו + הפרעה אכיאר
 לבא ,אלוע ברד הירב אבר םשו :ופ
 ,אלוע רב הבר סרג ס"קדב

 ע"ב הבר .ירבד אבומ ב לק
 ,אבר ירבד כ"חאו ייבא ירבד כ"חאו

 .אבר ירבד לע ףיקתמ :חגנ םיחספו
 אמיתיאו איוא בר רמא :גפ תבשבו

 עוריו ףסוי בר תיישוק לע) ש"ת ע"ב הבר
 .(ףסוי ברד ידימלתמ היה איוא ברש

 אלוע רמא :אל ה"ר וניצמש המ לבא
 ל"צ ,ןנחוי ר"א אלוע רב הבר אמיתיאו
 ,,ה הציבכ ח"בבר םש

 הבר ל"א ,ח ןיבוריע ורמאש המ ןכו
 אל "יבר,, ייבא רב יביב ברל אלוע .רב
 א"ה םתהמ יא ל"א -- וז איה ונתנשמ
 ,'ובו א"ה םתהמ יא -- אנינת ימנ אהו --
 ,רימלתל ברמ ךא המה ולאכ תובושתו
 םגו אלוע רב ןיבר סרוג ס"קדב תמאב
 ."יבר, תבית םש אתיל

 ריכזהל .ירכ ..רמא | ,בי .תוברכ הב
 ,הלילב םוי תדמ

 ,איה ג"ר "ינתמ רמאש ,אכ םיחספו

 ןיניערג וא ןיניארג ולאשש :זע תבשבו
 '. .ךכרעמ .ערגנ ע"ב אבר

 תוחפי אמש הריזג רמא :צ ןיבוריעבו
 ,גגה

 ,שפנ לכל הושה רבד : די ק"בו
 .תקלחתמה ז"עב 'ינתמ רמא ,דס ז"עבו

 תבש ונל וראשנ תורקיה ויתושרדמ
 ןידרח ןניאש םיעשרל ןייד אל רמא : אל
 אירב םבלש אלא התימה םוימ  ןיבצעו
 ,םלואב ןהל

 תחת היהו קופפה לכ שרד : בס םשו
 .'וכו םשוב

 השא אלב יורשה לכ :בס תומביבו
 ,םולש אלב יורש
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 רב לאומש בר רמא .אצ ןילוחבו
 המדנ ח"תכ ,הימשמ פ"רד הימק אחא
 כג ל

 תובותכ ךא | וניצמ םימרפה וירבדמ
 אתופיפחד אחשמ ייבאל פ"ר ל"אש :וי
 ןנברמ אוההד אה יכ -- ל"א רמ רמאק
 אלוע רב הבר יב הירבל היל קסעיאד
 היל קסעיא אלוע רב הבר הל ירמאו
 אחשמ גידרדו ןנברמ אוהה יב הירבל
 ייבאש םירבדה תוטשפבו ,ןנברד אשירא
 .פ"רל ןכ רמא

 הב אפר| -ףרע= האלןע .רב הפר
 ,יאליע

 ,ןרפוע רב הכר
 אחתיפ הל התפש ,י הליגמ רכזנ

 ןרפוע 'טותה 'יפו ,אכהמ (הליגמה שרדשכ)
 ,ןורפע אלו ןניסרג

 םושמ רמא ןרפוע רב הבר ,וט םשו
 רבו  רזעלא,יה

 .יבשע רב הבר
 ארש הדוהי ברש | .אי ק"ומ רכזנ

 (הפנ) אתלוהמ לדגימל יבשע רב הברל
 ,רעומה לוחב

 ,איריק רב בר

 פויטממ היהש ר"הס ט"פ םיאלב רכזנ
 םש ל"צכ ,'וכו ןורטסיאב רזעלא 'ר םע
 ,ג"הס בי"פ תובותכ רמאמה אבומדכ

 הירב אבר ךרע .אברד הירב הבר
 ,הברד

 רב אבא .'ר. ךרע .יגמוש .רב הבר
 ,ינמוש

 אליש !ברנ רב (אבר יא) הבר
 ,אליש רב אבא 'ר וא

 ,אפ תבשב ארסח בר רימלת היה אוה
 ,אדסח ברמ יעבש

 תבשכ ח"רא אליש בר רב הבר ןכו
 "גל תוחנמ עם ב טל
 ,ח"רא אליש רב הבר ,בק ןילוחנו

 םשו
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 לצוהד יחבט ינה רמא :בלק םשו
 ,ןינש 'בכ ח"רד אתמשב ימייק

 הגיגחכ הנתמ בר רמא ש"ב הבר ןכו
 יי ךיברעבו ווב כדנ |: בט לוח \גכ
 ,הנתמ ר"א ש"ב אבר

 הנק .בובביב הא ש"ב הברי ו
 אליש בר רב אבר רמא .גס תבשבו

 בר ךמא אמח רב ףסוי בר הל ירמאו
 .תשש

 | תובותככ אבס אנונמה ברמ לבק ןכו
 בר רמא אליש רב הבר רמא ז"הא ,מ
 :וכ ןיטינ אבומ רמאמהו ,אבס אנונמה
 ,אליש רב אבא 'ר םשו

 רב הבר רמא ן"רא : אפ ןיטיגבו
 אנונמה בר רמא (אליש ליצ) אתליאש
 -- ידכמ ש"ב הברל ז"ר ל"א -- אבס
 ברל היתליאשו יל אישק ידידל ףא ל"א
 ,'וכו אנונמה

 ארק אמיל כ"א רמא :ב תוכרב רכזנו
 .רהטיו

 ,אניינעד אפיסמ רמא ,י םשו
 רחמל יכה אמיל רמא :בי תינעתו

 .תינעתב ךינפל אהא
 ליאשד אנייד יאה רמא : הק תובותכו

 ,אניד ןדימל לוספ אתליאש
 רב (הברו ם'קדבו) אבר :ם ןיבוריעבו

 ,חרזמל אמית וליפא רמא אליש בר
 לא בשו ק"א רמא ,אכ ןישודיקבו

 ,'ובו ותחפשמ
 רב אברו אבר תקולחמ הנק ב"בו

 .ןמז ינפלכ ןמז ךות ןידכ נ"רא אליש
 ול חינה וברשכ רמא ,מ ןיטיגבו

 .ןילפת
 אליש בר (יבד) הבר רמא .ז תבשבו

 ,נ"רא ד"ר אתא יכ
 .'וכו ש"ב הבר רמא אלא :כק םשו
 רמא ,ח תוכרב וניצמ הדגאב וירמאמו

 ימחר שניא יעביל :ישניא ירמאד  ונייה
 ,אמלש אתיירתב אלוביז דע וליפא

 (םייפל ךורצ) אתולצד רמא : זיק םיחספו

 ב ים ,רכ בר ליש רב ,הבר

 ,דוד ןגמ אתרטפאד ,העושי ןרק חימצמ
 ירממד אמוי השק רמא ,ח תינעתו

 .אנידד אמויכ
 אזוחמל הכומסה וריעב | ןייד  היהו

 אכירא אייח ברד היתמחש :דק תובותככ
 הימק אנידל הלעב יחא תא העבת --
 -- אתכרדא הל בתכ ---אליש רב הברד
 .ךנד ריפש ל"א אברד הימקל אתא

 אנררב קילפ הוה אליא 'ר : ה הניגחבו
 היה אליא 'רש עודיו ,ש"ב הבר :יבד
 תסרג רתוי חונ ןכל ברד וידימלתמ
 אתיל םשו במרת זמר םומע םטוקליה
 ,ש"בר הבית

 קילפ .הוה אנח בר : איק ןירדהנסו
 היעמש ,ש"ב הבר יבכד אגררב ליזאו
 ךרא מ"ש רמא -- רמאד אקוני אוההל
 חהנצ"פ םילהת 'דמ ןייעו ,האר םיפא
 ,: וסק כ"ררפו

 יהילאל חבשאש :וט הגינח וילע רפוסיו
 רמאק ל"א ה"בק דיבע אק יאמ ולאשו
 מ"רד הימופמו ןנברד והיימופמ אתעומש
 הימופמ אהעמש רמגד ,רמאק אל
 וכות אצמ ןומר מ"ר יאמא ל"א ,רחאד
 ,רמאק אהשה ל"א ,קרו ותפילקו לבא
 תדמל התאש ךלוקל עמשש) רמוא ינב ריאמ
 ,(מ"ר יפמ העומש רמואו וילע תוכז

 הרע.יותליש - הב .הבָר

 ,אתליאש

 ₪ ימיש רב הבר

 :טכ ןילוחכ ףסוי ברד ודימלת היה
 בר ונמו יכה רמא אל רמ אברל רמאש
 .ףסוי

 בר רמא ימיש רב הבר רמא ,בק םשו
 .ףסוי בר אמיתיאו ארסח

 והל ינתמ ימיש רב הבר .,גס אמויבו
 לבא ,(אדסח ברד אתתעמשל)

 וב :יטיש רב הבר

 :המ ןישודיקכ אניבר דימלת היה
 והל רמא -- אמלידו אניברל ןנבר ל"אש

 הבר

 רב - הבר



 רבס אלד רמ רמא שוריפב ימיש רב הבר
 םשב םש 'סותו י"שריפו "וכו ברד אהל
 תא רמ ארקש ר"יר 'סותו ,תותלאשה
 הימשמ רמא :ו םיחספ ןכו ,אניבר
 .אניברד

 אפפ בר רחא ,דכ הליגמ רבזנ .ןכו
 איבנב ריטפמה המ ינפמ םעטה רמואש
 ,ייוצנאל ותאד םושמ עמש לע םרופ אוה
 הבר ינשש רמאש המב ןיסחויה קדצ ןכלו
 ,ר"הסכ אלדו יוה ימיש רב

 ,אריש רב,אבה ךרע-. .אריש רב הבר

 ,לאומש רב (אבר וא) | הבר

 ,לאומש רב אבא רך ימלשוריבו

 תשש ברו אדסה בר ןמזב "היה אה
 לודג יקב היהו | ,ןינושה םיאנתה ןמ
 ארפח בר היחכשאש : חצ ק"בכ תותיירבב
 ןיא ל"א האנה ירופיאב ידימ תינת ל"א
 אמית אל והל תחכשמ יא ל"א -- אנינת .

 ,והל
 ..בק ןילוחכ אדסה בר םשב רמאו
 תשש בר היחכשא :אי ןיבוריע ןכו

 ,חתפה תרוצב ידימ רמ ינת ל"א
 ל"א תושודקב ידימ רמ ינת : טל םשו

 אמית אל והל תחכשמ יא ל"א -- אנינת
 ,ידימ אלו והל

 רמ ינת תשש בר ל"א : המ תועובשו
 ,אנינת ןיא ל"א ריכשב ידימ

 ינתהו םימעפ המכ ארמגה השקמ ןכו
 ,ה ה"ר .,,זצ ןיבוריעכ לאומש" רב תל
 ,: בי תומכי  ,,אי ק"מ דפ אמ ו ₪
 ,א"שב .ינת ש"ב הבר רךמא ,ברק עו

 רב אבר ינתר  יביתימ הנ הרוב
 .לאומש

 נ"ר ירבד לע ףיקתמ ,טכ תוברב ן3ו
 ,ןנת אל ימ לאומש רמא

 בר רמא ש"ב הבר וניצמש ףא הנהו
 המו ,ודימלת היה אל ס"לב ול אמו
 לאומש רב הבר (פ'ג) ,מ תוכרב רמאש
 פ"קד תסרג רתוי הארנ אייח 'ר םושמ

 19 אפילחת רב הבר--אריש רב הבר

 ,הק םיחבו רניצמדכו | אבא רב אה
 רב ח"רמ לאומש רב אבא 'ר הינימ אעב
 םעפכ לבבל אב היהשב ונממ לבקו ,אבא
 ,םעפב

 ,י "ק"ומב ' תימרא ושלב יקב חיש
 ,אתבלכ א"שב הבר בילכמ יאמ ורמאש
 ארור ירפכ ש"ברא תובלכ יאש (ק  ק'בו

 רדסמ לבא רמא + בי תבש רכזנ ןבו
 ,ויתוישרפ אוה

 רי  התיהו קוספה שרד : גס תומביו
 ,יבכש טוטח וז םכיתובאבו םכב +

 .וריפסל רזחש רגב ,רמא :המ ןיטיגו
 'ר רמד ט"ה ג"פ ןירדהנס ימלשוריבו

 ינולפ ןתנש העובש לאומש רב אב
 ,'ובו

 ומ ב"בכ ילבבב םג הזה םשה ראשנו
 ונוממב ןרתוו בויא לאומש רב אבא ר"א
 .(הבר אסרגה ס"קדבו) היה

 לאומש רמא אבא ר"א ,גי ןיבוריעבו
 ס"קר תסרג ,ה"בו ש"ב וקלחנ םינש יג
 אסרגה אוה ןכו ,לאומש רב אבא ר"א
 ,א'פ א"ח 'ו .ללכ ג"נ \ רואמה: : תרונמב

 וריבח לאומש יבירב אבר הז ןיא לבא
 לע רמול רשפא יאש : בכ תוכרבכ פ"רד
 וארקו תשש בר ןמזב היהש רודה לודנ
 בתכש המ ןכו + פ"רד וריבח היהי רמ
 אל רמ וארק אבא רב פ"רש ד"הסב
 .םוקמ םושב אצמנ

 ,ןהבה לאומש ןב אוהש בתב ןיסחויבו
 ,הזל רוקמ םוש יתאצמ אלו

 .אפילחת רב חבר
 אפילחת רב הבר רמא : המ ןילוחב

 תבשבו ,בר רמא אבא רב הימרי ר"א
 ואיבה = .ןבלו ברד יתיטשמו רט בכ
 הוב גגשו ,ברד ידימלתב ףסוי תיראשה
 ,אבר םשב רמאש ל"צש בתוכש ד"הסב
 ייבא ל"אש : המ ןילוחכ םינפב ןייע אלו
 רמאו -- ןנת אל ימ ךל יעבית יאמ ז"רל
 איבמ ייבא ירה | ,'וכו אפילחת רב הבר

 היאר
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 רמאנ ךיאו ת"ב הברמ וירבדל היאר
 ,אבר םשב רמאש

 רב אברש ,מ ןיבוריע וניצמש המו
 הימקל ותא -- אניברל השקה אפילחת
 א"בר בותכ היהש יתשריפ רבכ ,אברד
 ראובמכו אפילחת רב אחא בר ת"ר אוהו
 ,וכרעב

 .(יטוז אבא :יר--אבריוא יטוז הבר

 ומע חקלו ישא ברד וריבח היה אוה
 : אל תוחנמכ ם"שה רודיסב לודג קלח
 הימרי 'ר רמא יכה ישא ברל רמאש
 ,אברד הימשמ יתפידמ

 ,ש"ת ישא ברל רמא ,בנ םשו
 ושא בהל רמאי ,כק :ב"ב \,: בל הציבו

 .'וכו התעמ אלא
 הימשמ ןנא אניברל רמא ,ול תורוכבו

 אבר אתיא םשו ,הל ןנינתמ אעליא 'רד
 ל"צו נ"רל רמאש | ןיפחויה תסרגו ,ימוז
 .ןורחאה ה"ר רב נ"ר אוהש

 ימוז הבר .דכ םיהבו ,: חק ק"ב רכזנו
 ,יכה הל יעב

 ,יטוז אבא 'ר אתיא :וט תוחנמבו
 תצבוקמ הטישבו םינשיה םיסופדב ךא
 וא הבר אוה אבאו ,יטוז הבר אתיא
 ,אבר

 .יקורפמ אבר ךרע .,'קזרפמ הבר

 ,אינורשפמ אבר ךרע ,אינורשפמ הבר

 פוקט הכה
 ישא בר רב רמש ,ח ןישודיק רכזנ

 הרשע יוש יבוקמ הברד הימאמ רדוס הנק
 : .רסילתב

 .האפסות (אבר וא) הבר

 ברד וריבח) אניברד ודימלת היה אוה
 האפסות הבר ל"אש ,בל הכוסכ (ישא
 (ול בישהו) ירמתד יפכ ירת ימיאו אניברל

 (ול בישהו) אדח אמיאו (ולאשו) ,ביתב תפכ
 ,היל ירק ףכ

 אזוחמ יבל עלקיא אניבר ,םיק ק"ב ןבו

 האפסות הבר---יקזרפמ הבר

 ילבכ הימק ומר אזוחמ יבד ישנ ותא
 האפסות הבר ל"א | ,והיינימ ליבק ירישו
 ,'וכו אינתהו

 ל"א אניברל השקה :אפ םיחבו ןכו
 ,ארקיעמ ירמאד ןאמל מ"נה

 היחכשא האפסות אבר ,הצ תבש ןכו
 אל ל"א -- אלבהמ רעטצמ אקר אניברל
 ,'וכו אינתד אהל רמ הל רבס

 אישק אקו אניבר ביתי  .דס ב"ב ןכו
 אבר ל"א | ,תוד ונייה רוב ונייה היל
 ישא בר ביתי -- אינתד ש"ת האפסות
 רמ ל"א -- רוב ונייה היל אישק אקו
 ,ש"ת ישא ברל ח"רד הירב אשישק

 רוריבב ןיאור ונא תומוקמה ולא לכבו
 ינפל דימלת ומכ אניבר םע רבדיש
 בר

 הברל רבח היה ןורחאה אניבר לבא
 אקו אניבר ביתי :הע תומביכ האפסות

 אלמ האפסות הבר ל"א -- היל יעבמ
 הבושתהו ,אשיר יפלכו הבור פ"ע טוחה
 ,וברל דימלתכ אל תאזה

 ווה האפסות הברו אניבר ,ד ק"ומ ןכו
 הוהד ארבג אוההל וזח אחרואב ילזאק
 האפסוה הבר ל"א מה"וחב אלווד ילד
 (ןיידה היה אוה יכ ןעי) היתמשל רמ יתיל
 ימ ל"א -- תוקריל ןילדמ אינתהו ל"א
 ןילדמ יאמ ,אימ ןילדמ ,ןילרמ יאמ תרבס
 רבחמ ךא הזה ןושלהו ,'וכו ןנתדכ יפולש
 ,רבחל

 יה הפוקר .,ג .תוכרב .דוע .רכזנו

 ,'וכו ירדה ידהכ אתפר יכרכד
 וניצמ םיארומאה ףוסב היהש ףא הנהו

 : פ תומביכ שדיחש תחא הכלה ונממ
 רחא דלונש דלוה רישכה האפסות אבר
 אוהש םיה תנידמל הלעב ךלהש שדח 'בו
 .רשכ

 ךלמש בתכ ר"פ נ"ח ג"שרד תרגאבו
 תנשב ישא בר רב רמ רחא ארוסב
 רטפנ וריבח אניברו ,הפשת רטפנו טעשת
 ,וכרעב ראובמכ ופשת

 המלו



 אניבר---לארשי ץראבש וניתובר

 קיתענ האפסות הבר ומש ארקנ המלו
 ג"ח םינושארה תורוד לעב ןואגה ןושל

 ילודגל ויה ישא בר ךמדב רתפו
 רב .נ"ר ,,ןיבא רב ידיא בר הטוהר

 בר רב רמ > ,יתפידמ אהא 30 7
 ןורחאה אניבר םגו ,האפסות הבר  ,ישא
 תא רגוסל יהיו ,םלוכ רחא רטפנ אוהש
 בכר לש רודה ינורחא -- אוהה רודה ימי
 אניברו האפסות הבר ויה אניברו ישא
 הידהב ול וניצמ האפסות הבר  ,ןורחאה
 ברד וריבח אניבר םא םירבדו ןיד ס"שב
 בשי האפסות הברו (ליעל ונראב רשאב) ישא

 לכו הנורחאב (ישא בו אסנ לע) ארוסב

 ישא בר ימיב ארוסב השענ ם"שה רודיס
 אל | (ןורחאה) אניברו | ,וירחא המלשההו
 אתביתמ שיר היהש ללכ ול  וניצמ
 הנה (וימי לכ טעמב ארוסב ןייד היה יב)

 לכה רמגנ אלה םהימיב הבישיב השענה
 ,ןכ .והוארק ןכלו ,האפסות הבר ימיב
 אניברו ,ורמגו ס"שה לע דוע ףיסוה אוהש
 םשב ארקנ ןכלו וירחא םימי ךיראה אל
 , ,האפסות הבר

 'ר .אוה .לארשי ץראבש וניתובר
 ,: זי ןיררהנסכ אבא

 לאומשו בר אוה .לבבבש וניתובר
 ,: זי ןירדהנסב

 ה"פס תבש ורכזנ .הלוגבש וניתובר
 ,ח"ה ב"פ הציבו

 ,םורדבש וניתובר
 יפוי 'ר : .הדוהי "רו , מ"ה ה

 ,: בס תומביכ ש"רבארו
 'ר אוה םינושארה םיארומאה תורודבו

 ,: בס ןיבוריעכ ספא

 ,אישנה הדוהי "רו הרע יה

 יפסיק רב איבר
 לש ןושל לקשמב יגילפ : במ אמויב

 ל"או ןנברו אתפלח ןב ש"ר המודא הרפ
 הרפב אל אניברל יתפידמ הימרי 'ר

 ש"ר
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 אמוי אוההו ,חלתשמה ריעשב אלא יגילפ
 הב וחנאו יפיק רב איברר הישפנ חנ
 ריעשכ רפכמ יסיק רב איבר אנמיס
 ינלפיאד אמוי אוההו י"שריפו ,חלתשמה
 וירבדמ עמשמו ,יסיק רב איבר חנ הב
 . ומושפ יפלו ,אתפלח ןב ש"ר לע יאקש
 תער אוה ןכו | ,וימיב תמש אניברא יאק
 'ך .יל רמא אניבר רמא ל"זו  ןיסחויה
 'ר ל"א ןושלה אתיא ארמגב) אתפידמ הימרי
 אסרגה ם"קדב לבא אניברל יתפידמ הומוי

 םעמ (ןתיאל ליבשמ תנולת הרס חזבו ןיסחויבב

 רב איבר ןמיפ ונתנו חלתשמה ריעשב
 ,זא תמש רפכמ יסיק

 ב"בו ,יסיק רב ןיבר וניצמ : כ ןילוחבו
 .יסיק רב אניבר ,גס

 רהעב | אצמת ובר הת לכ ו ב
 ,ןיבא

 ,אניבא 'ר ךרע .ןומדקה אניבר

 בתב ןכו ישא ברד וריבח אוה םתפ) ,אנ'בר

 ,(.חמ ןולוח ש"ארה

 יפכו םוקמ םושב רכזנ אל אניבר יבא
 ז"ע עמשמרכ לודג םדא היה אל הארנה
 רב אלו רגנ אל אנא אניבר רמאש .נ
 תא ןיטקמ היהש ןכ רמא ומצע לעו ,רגנ
 ןכ רמוא היח אל ויבא לע לבא ומצע
 ,ח"ת היה םא

 ווה אמס ברו אניבר ,במ תוחנמבו
 אמס בר  הייזח ישא ברד הימק יבתי
 ל"א -- רתסד אניברד הימילגד הינרקל
 תעשב ל"א י"רד אהל רמ הל רבס אל
 בר ל"א (אמס בר) ףיסכיא ,רמתיא היישע
 ירתכ והיינימ דח ךל ףיקתת אל ישא בר
 אל לבא ,(היה י"אמ אניברש י"שריפו) ןנימ
 ותחפשמ וא אניברש םוקמ םושב וניצמ
 וייח ימי לכ ותוא וניצמ יכ | י"אמ ויהי
 ,לבבפאהא

 תורוד לעב ןואגה תעד דואמ ןוכנו
 תחת ל"צש 574 רצ 3"חב םינושארה
 (אברד הירב) אמס ברו אבא 'ר ,אניבר

 הזו
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 ראובמכ י"אמ תמאב היה אבא 'ר הזו
 ,וכרעב

 וניצמדכ אבר יפמ ותרות לבקל הכז אוה
 ,וומ תוכרבכ אברל אניבר ל"א דימת
 ןיטיג | ,: חס תובותכ ,: הפ ,חס ןיבוריע
 ₪ וכח יי.( ד.ז"ע מ 2 הב שם
 ,,המ .תורוכב

 ,!וכ םירדנ ,: בי םיחספכ אברל ביתוא
 וופ..תוחנמ ,.ה תוכמ . ,:אנק .ב"ב

 בס :גל ,גכ תוכרבכ אברמ לאש
 ,:דנ תומבי ,:חכ הליגמ ,,יק תבש

 ,: דנ תומביכ אברמ יעב
 יבתי ווה יזוב רב אמח ברו אניבר

 ,: זמ ב"בכ יקדרד והל ארקו אברד הימק
 ,.חל תוכרבכ אברד הימק ביתי
 ,.נ תוכרבכ אבר רמא יכה רמא
 ,: ולק :אכ תבשכ אברד הימשמ רמא

 ל"א -- אבר רמא : ק םיחבזב וניצמו
 אניבר ל"א -- אברל אנתמ רב ארא בר
 תייצ אבר ל"א -- אבכעמ םיחספ תליבא
 אכרש וטושפ יפלו ,ךכר ךל רמאד יאמ
 אוה ןכו ומצע לע אניברל ןכ רמא
 ואמה לעב וניבר תסרגו | ,,חי תועובש
 המ תייציש מ"ב ארא ברל רמא אניברש
 תייצ,, סורגל ךירצ הז יפלו ,אבר ל"אד
 ,בה לאל המ

 לוע דוע אניבר זא היה ם"לבש ףאו
 א"פש דע כ"כ לודג היה כ"פעא םימו
 ,יבבכ ז"עכ ףיסביא אברו ,אברל ביתוא

 ןיבוריעב אבר ייחב םג הארוהל עיגהו
 אסא הל וזגד אננג ינבל ארשש מ
 ,רתלאל היב אחרואל ,אתרואל ינש מ"ויב
 הולייש ולזא -- היעמש בר הל ףיקתמ
 ,אברל

 אחא ברו אניבר הרוהש ,זע ןיטיג ןכו
 אתלמ לגלגיאו ול השקה אפילחת רב
 אחא ברכ קספ אוהו אברד הימקל אטמו
 תעדב הזו) וברמ תושר לטנ ס"לבו ,ת"ב
 תושר לטנ םָאש אלא ה"ד : ה ןיודהנס 'פותה
 ,(תואסרפ 'ג .קוחרב תורוהל דימלת לובי | וברמ

 אניבר

 ובר לדונו ומוקמ תא ריכה אניבר לבא
 עלקיא אניברש .גס ןיבוריע ורמא ןכלו
 יוחמ אקו אניכס הינכיזפשוא יתייא אזוחמל
 ,אברל הייממא ליז ל"א היל

 רבדיש םוקמ םושב וניצְמ אל לבא
 םדוק םינש 'רי רטפנ ייכא יכ ייבא םע
 םימי לוע דוע אניבר וא היה ס"לבו אבר
 ,דואמ

 -- ייבא רמא ,ונ מ"ב וניצמש המו
 הז ןיא ,םותחנמ ביתומד דע אניבר אלא
 ס"קדבו ,ארמגד אמתסמ ךא ייבא ירבדמ
 ,"אניבר אלא, תבית אתיל

 עעורתה אברד ידימלת ילודג לכ םעו
 ,,טס ןיררהנפכ עשוהי ברד הירב ה"ר םע
 הירב ה"רו פ"רש רפוסי : טפ םיחספבו
 ובירע עשוהי ברד
 ל"א 'ד פ"ר לכא אדח ה"ר ליכאדא
 ליכאדא ,אניבר ידהב בירע לזא --- יל גלפ
 האמ רמא ,אינמת אניבר לכא ארח ה"ר
 .אניבר דח אלו יפפ

 הינימ יעב אניברש קחצי רב נ"ר םע
 נ"רל היחכשא ,,ט תוירוה ,,הק םיחספכ
 : בל ןיטיגכ 'וכו יאקו ילתד קחצי רב

 אניבר השקהש : רע מ"בכ פ"ר םע ןכו
 אל פ"ר ל"א :ב םיחבזבו ,אפפ ברל
 אבר רמאד אמוחתב אתרואב ןכג תיוה
 ,אתיילעמ ילימ

 רמאש :רדנ מ"בכ יפפ בר םע ןכו
 ,אבר רמא יכה אניברל

 אוההמ אניבר ול רפיס .טמ םשו
 ,הימש תובט ברו ןנברמ

 םע קלוחש ,חנ ןילוחכ רמימא םע ןכו
 :ד תועובשבו ,רמימא ירבדב אחא בר
 ,רמימאל השקה

 ,גל ןישודיקכ אתפידמ הימרי בר ןכו
 ץרית ,במ אמויבו ,הימק ביתוא אניברש
 ,אניברל

 הימק םיאק הוה אניבר ,הכ תוכרבבו
 תירס בר ל"צ .אתפידמ הדוהי ברד
 בר הזמ השענו י"ר בותכ היהו אתפידמ

 הדוהי

 .ידרה ידהב אתפיר
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 איפה

 וריבח היה לבא ,ס"קרב אוה ןכו ,הדוהי
 ,ודנ היתופבמ

 בר רסישכ תורטשל בפרת תנשבו
 איסחמ אתמב הלודגה אתביתמה תא ישא
 ול | היהו  ונימי ריל  אניבר תא | חקל
 אניבר .גס ןיבוריע שרופמכ רבח-דימלתכ
 מ"מ ישא בר ל"א לבבב אניכס רס
 רבח דימלת אנא ל"א %יכה רמ דיבע
 רבד ונממ דמלש אלא ותומכ םכח) אנא רמד
 ,(י"שר ,דחא

 שישק היה אניברש תמאה אוה ןכו
 דימלת היה אניבר יכ ,ישא ברמ הברה
 שמשל הכו אל ישא ברו ,אברל קהבומ
 ברש ןעי לבא | ,וימי ףוסב ךא אבר תא
 איסחמ אתמב הלודגה אתביתמה דסי ישא
 בר תריטפמ ךרת תנש ןמ רשא ריעב
 הבישי המש התיה אל בפרת דע ארסח
 וצבקנ ובש ןעיו ,ישא בר דע תיללכ
 שירה םגש דע רדחא םוקמב הלודגו הרות
 ונממ ןקזו רודה לודג היהש | אתולג
 אל ןכלו ,ויתחת ףייכ היה (ןתנ רב .ה"ר)
 ,וינפל בשוי היה אניבר םנש המ אלפל
 ביתי | זי ןילוח ,,גס  ןיבוריע וניצמדכו
 ,ישא ברד הימק אניבר

 ,.הפ תבשכ ישא ברל ביתוא
 ,םנ תבשכ ישא ברל אניבר ל"א

 הציב ,.בל הכוס ,,דכ םיחספ ,,זנ ןיבוריע
 ,וצ .:מ .מ"ב זר ןישודיק זר םרדנה

 ..זלק ןילוח ,: אכ תוחנמ
 ומע ירטו ליקש תומוקמה ולא לכבו

 ,רבח םע רבחכ
 אתביתמ שירה היה ישא ברש ןעי ךאו

 תוכרבכ רמ ישא ברל דימת ארק ןכל
 .: בל הציב ,:ל םיחספ ,,טק תבש ,: דכ

 אמס בר ןל רמא ישא ברל רמאו
 : זי ןילוחכ ךמשמ אישרשמ ברד הירב

 םוקמ היה אניברש | עודי רבכ הזו
 תבשכ איפחמ אתמב תידימתה ובשומ
 ןנילטלטמ ןאמכ אניבר רמאש | ,הכק
 ,'וכו איסחמ אתמר ירונתד יוסיכ אנדיאה
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 ארהא איסחמ אתמו רמא ק"ב ףוסו
 ,אוה ירפקד

 אניבר םוקמש ,ופ אמוי י"שר בתכ ןכו
 ,איסחמ אתמ אוה

 בר םע לודג רתויה קלח חקל תמאבו
 עריא םימעפ המכו ,ם"שה רודיסב ישא
 ןושארהו שירה םעומ ןמזל היה אוהש
 ובשי זאו עירכמה היה אוהו אתביתמהב
 הזו | ,וינפל וירבחו ישא בר ירבח לכ
 אניברל ייבא רב אחא בר ל"א וניצמש
 מל ק"ב.( תבשב

 אניברל רמא רמ יביב רב אחא בר
 .,ח תומביכ אברר הימשמ ןנירמאק יכה

 הימשמ אניברל רמא הבהא רב אדא בר
 ,: חס תובותככ אברד

 אניברל רמא ילתפנ רב קחצי בר
 תובותככ ךיתווכ אברד הימשמ ןנירמא יכה
 ו

 ופה .אנוברל .רמאו ומ רב, תג בב
 ,,ל ןירדהנסכ אברד הימשמ ןנירמא

 (תומוקמ המכב דועו) ולאה תומוקמה לכבו
 וירבח ךאו ,םדוקמ אניבר ללב רכזנ אל
 אוהו הערכה ללכל ואב וינפל ובשיש
 ,םשארב

 דחיב ובשי רשא םירבח ול ווה ןכו
 בר אוה ןושארהו שארהו ישא בר ינפל
 (וכועב ראובמב בר רב אלו אבר רב) אחא

 אברד הירב אחא ברו אניבר :זי ןילוחכ
 ,ישא ברד הימק יבתי ווה

 עלקיא אניברל רמא :המ תומביבו
 .'וכו ןירתאל רמימא

 ולאשו אניבר היחכשא : גצ ןיבוריעבו
 .אל ל"א הציחמב ידימ רמ ינת

 הוהד אניבר היחכשא .טל םיחספו
 ל"א -- ךתעד יאמ ל"א אתרירמא רדהמ
 ,יב ירדה

 אבר רב אחא בר ךרעב ונראב רבכו
 בר אוה אניברו אחא בר ןיקלוחש מ"בש
 ןילוחו : דע םיחספ ורמאו ,אבר רב אחא
 ארמוחל אחא בר הלוכ הרותה לכב : גצ

 אניברו
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 רבל אניברכ אתכלהו אלוקל אניברו
 ברד יקרזימו יעיב יצמוא תלת ינהמ
 ,אחא ברכ אתכלהו -- אלוקל אחא

 הכוס ,:דכ ןיבוריע וניצמ םתתגולפ
 ,;אמ : טל ,אי תומבי ,: וכ הליגמ ,:חי
 .הל ,זט מ"ב ,,הכ המטוס ,,דל תובותכ
 | תועובש ,: וכ ןירדהנס ,: הצ ב"ב ,,הצ זס

 :תיןילוח = ,,הק אס .:'גל רב ו'ע 5
 .זס :ומ

 אחא ברל אניבר ל"אש וניצמ ןכו
 /כק תבשכ אברד הירכ
 בט ק"ב

 ,: בל ןיטיג

 | תועמב אתיא םשו ,אצ םיחבזב ל"צ ןכו
 ישא ברד הירב אחא בר | הירב ל"צו

 לבא ,אברד

 רבח-דימלתכ היה בר רב אחא בר
 ,גי ןישודיקכ אניברל
 ,אניברל השקה ,גל ןילוחבו  ,אניברד
 רמימא עלקיא אניברל רמא : דכק ב"בו
 .'וכו ןירתאל

 | הימקל חלשש

 הטוסב |

 | ויה םהינש אפילחת רב אחא בר
 יח אבר דועב םירבח
 ..נע ןיטינ

 רמאש :בל הציבכ לצוהמ אחא בר
 אהא בר ןל רמא ישא ברל אניבר
 ט"ויב ארונת היל ןיקרש רמד לצוהמ
 הכו

 רמא אניבר רמא :המ תומביב ,אזג בר
 ןיבא רב יסוי 'ר עלקיא אזנ בר יל
 ,ןירתאל

 "כו ךדידל אניבר ל"א ,ארמוו רמ
 ,.אס ב"בכ

 ,ןמקל ןייע ונתוחמ אביבח בר
 יבל ועלקיא אניברו יזוב רב אמח בר

 ..נ תוברבכ אתולג שיר
 אניכר רמא .טמ מ"בב ,תובט בר

 הימש תובט ברו ןנברמ אוהה רמא ירידל
 הל ירמאו (הימש ימויבט ברו .זצ ןירדהנסבו)

 .'וכו הימש ירטוז רב לאומש בר
 ,,\ הציבכ אניבר םע יבדרמ בר

 ,ימ ןיבוריעב

 אניבר

 ורמא אניבר םע 'א אישרשמ בר
 ,:ול תומביכ אברד הימשמ

 רמא ןתנ ברד ּהירב אישרשמ בר
 םיחספכ 'וכו ללה רמא יכה אניברל
 .,וטק

 אניבר םע אביי ברד הירב ארפס בר
 ות .יבקבכ

 הימשב אניבר םע קלוח אריוע בר
 אניברל השקה ,:אלק ב"בכ אברד
 ..גק תובותככ

 חנו בד" רב אבר
 ,: ומ

 הימשמ ןנא אניברל רמא יטוז אבר
 ,,ול תורוכבכ הל ןנינתמ אעליא 'רד

 אניבר רמא :כ ןילוחב ,יסיק רב ןיבר
 ,'וכו יפיק רב ןיבר יל רמא

 אניבר רמא ,ול הדנב ,ארכסמ ןמש בר
 ארמוז רמ עלקיא ארבסמ ןמש בר ל"א
 .'וכו ןירתאל

 ,.מ ןיבוריעכ וריבח היעמש בר
 אברד הימשמ אניברו איברש בר

 ,:ולק תבשכ
 אתביתמ שירה היה ישא ברש ףא הנהו

 ומכ לבא | ,ויתחת ןיפופכ ויה םלוכו
 רתויה קלח חקל אניברש ליעל ונרמאש
 םימעפלו ם"שה רודיסבו ותבישיב לודג
 ןכלו ,עירכמהו שירה ומצעב אוה היה
 אדא ברכ ,הברה םידימלת ול  וניצמ
 ,וטמ ןילוחכ אניברל לאש ימוינמ רב
 | ,: אל ק"בכ הימק םגרת

 תועובשכ ודימלת אנתמ רב אדא בר
 ,גכ תוכרבכ אברל ולייש םהינשו ,,חי

 ,ומק ק"בכ אניברל השקה ןרהא בר
 ,: דע תוחנמ

 אניברל השקה ייבא רב אחא בר
 מל ק"ב ,,ד תבשכ

 אניברל דימת השקה אתפידמ אחא בר
 ,.דנ ,ח תומבי ,: אכ הציב ,:מלק תבשכ
 ע ןיפינ ,.במ ריזנ" הס ,נכ םירדנ
 ..הנ מ"ב ,,וכ ק"ב ,: המ ןישודיק

 אנוה

 היולא אניבר



 אניבר

 אניברל לאש ידיא ברד הירב רמ אנוה

 ,ממ ןילוחכ
 אניברל השקה ארטוז רמד הירב אנוה

 ,ופ ב"בכ
 השקה ירמ ברד הירב ארטוז רמ

 ,.אכ 1 ןישודיק ,,בס םיחספכ אניברל
 ,ארטוז בר אתיא ,הנמ"בו ,: טכ ק"ב

 השקה יבט ברד הירב ארטוז רמ
 ,: חמ םיחבזכ אניברל

 תינעתכ אניברל השקה תבהירמ יריעז
 ,יריעו .רמ סרט "שו
 ַאניבר +: גל ז"עב ,קתצי רב. אייח בכ

 ,'ובו ארכש היב אמרימל היל ארש
 עלקיא אניבר תרפד ארופמ אביבח בר
 מ"בב ..ל"צ .ןכו 1 דב ב .ק"ומב | למ
 ,וכרע ןייעו :אס

 הימק ביתי דוקפ רהנמ בקעי בר
 ,,טס ןירדהנסכ . אניברד

 ,.גצ .תובותככ אניברד הימשמ רמא
 / נק .בקב < תוצ

 ראובמכו : הכ םיחספכ ישא בר רב רמ
 ,רכתעב

 היה (ישא בר רחא ארוסב ךלמש) רמירמ

 אניבר ל"א :הע תומביכ ודימלת ומכ
 יעבד אוה רמירמל ישובשל אניברו --
 .(י"שר ,ותלאש לע בישהל אוה דדוחמ םא עדיל)

 אניברל השקה ישא ברד הירב אמס בר
 טי. םיחכו חי קבב

 םיחבזכ אניברל השקה יאקליח רב אמס
 יל רמא אניבר רמא ,חל ןילוחבו | ,,גק
 ,'וכו הב ישקא ח"ב אמס

 מ"בכ אניברד הימק אתקר רב אמס בר
 ,.מ ןישודיקכ ומע קלוחו ,:י

 אניברל וביתוא אבא רב אפפ בר ינב
 ,: וס אמויכ

 היבגל עלקיא ,די תוכרבב אבש רב בר
 ,אניברד הילע בישח היה אלו אניבר
 רב בר ל"צ ,טק תבשב םגש רשפאו
 אבר תוכרבב ל"צש וא ,אבר אלו אבש
 ,אבש רב
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 ןילוחכ אניברל ביתוא 'ב ימוחר בר
 יאמויכ 'וכו אניברל היתיזח אנא רמא ,,מפ
 ?ןע .םיחבוכ ..אגובהה הומה בותג ו

 המ ,יאנובהל ארק ,ימוש ..הב- הממ
 .: ו םיחפפכ הימשמ רמא ,: המ ןישודיקכ

 .ל תורוכבכ וריבח יטוז הבר
 .אניברל השקה אזיג רב אפילחת בר

 ..טל םיחבו ,,טס ז"עכ
 :הדגאב ךא ,ס"שה לכב םיאלמ ויתוכלה

 .םיטעמ וירבד
 "ירמאד ונייה ךא ונממ ונל ראשנו

 "רב יא רמא ,חי אמויב דחא ישניא
 :אל הימק אקושב יזח יוה אלייד ךיתחא
 ,ףילחת

 וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ,םיק ק"בכ הקדצ

 :אינורו ,תוסיראב ןנתנש תודש ול ויהו
 .,טק ,ה ב"בכ ולש אלתשה היה

 .בר םע ןתחתהש ריקי ןב ול היהו
 רע כ"ב חומב היחו ,ח .תובותבכ אביבח
 עייתסא אל ףוסבלו ,ןיפוריא תעשמ ךירבש
 ,והב ירדהו אתלמ

 בר "ב .הירבל  קסעוא אניבר כ התנבו
 .בר אב"שרהו ש"ארהו ף"יוה תסרגו) אנינה

 ,האשנש םש עמשמו (אביבח
 רמש :הכ םיחספכ תב ול היה ןכו

 הל ףיישד אניברל חכשא ישא בר רב
 רומיא ., לא .. ,הלרצה ..יקרהונב ,\היתחבל
 ,'וכו אתשיא יאה ל"א --- ןנבר רומאד

 ּהיהרבל ביתכו חבשמ אניבר :דק מ"בו
 אנקימ יא ל"א רמד הינימ ינקנ ל"א
 שיא היה אניברש הזמ עמשמו ,לפכימ אל
 ,דימא

 אניבר רב אחא בר וניצמש המ לבא
 .ןהבי .הוחש אבה רב לש גת רוכב

 הישפנ חנ יכ :הכ ק"ומ רכזנ ותריטפו
 םירמת אנרפס אוהה הילע חתפ אניברד
 תוליל םישנ ,רמתכ- קידצ לע שאר ועינה
 'יפב םשו ,םימיכ תוליל םישמ לע םימיכ
 אלו ,ישא בר םדוק רטפנ אניברש ח"ר

 רכונ

 "ייאבג היהש
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 ןעי ותריטפ ןמז ג"שרד תרגאב רכזנ
 רוזחמב לבא אתביתמ ישארמ היה אלש
 רטפנש ובתכ תותירכה רפסבו ארטיו
 םדוק םינש שמח אוהו תורטשל גלשת
 שישק היהש םימי ךיראה הז יפלו ,ישא בר
 ,ישא ברמ הברה

 .אניבא רב אניבר

 לשמ רמא גרר"פ  ר"קיוב אבומ ןכ
 המחה ץנה םע אבל ליגר היהש חרואל
 אבומדכ ל"צו ס"מ אוהש הארנ לבא ,'וכו
 ר"א טנקתת זמר ילשמ טוקליב רמאמה
 :אניבר, רב .יביב

 נוה ברז הירב אניבר

 רמש רמאי ד"פ ג"ח ג"שרד תרגאב
 (איפחמ אתמב) םעשת רטפנ ישא בר רב

 הפשת תנשב ביכשו האפסות הבר הירתבו
 אוהר תבשב עבראבו (ג"ב תסונב אוה ןב)

 אנכר ביכש איתת תנשב ולסבב ''גי
 ףוס אוהו אניבר אוהד ה"רד הירב אניבא
 ,הארוה

 ליוו ריבס .ב"חב הזמ "ליעל, בתכ ןכו
 רתב ארד הארוה אפסותיא יכה םופלו,
 אקספיא אניבר רתבו אניבר רע ארד
 בר ₪בכ  ביתכ הוהד --- לאומש אוחרכ
 ג"עא יבכה רתבו ,הארוה ףוס אניברו ישא

 ,"'וכו יארובסו ווה ,תוה אל הארוה יאדוד
 אניבר יכ ,ןורחאה אניבר לע ותנוכו
 ישא בר םדוק רטפנ ישא ברד ורינח
 בר ןמז ךשמ םיארומאה ימי דוע ךשמנו
 ,(איתת וא) ופשת דע חלשת תנשמ

 ר"פ ג"חב ר"הודב ןואנה ךיראה רבכו
 איתת תחתו תרגאהב לפנ ס"טש האלהו
 הבר רחא תחא הנש ונייה ופשת ל'צ
 אבומ ןכ יכ וירבדכ תמאהו ,האפסות
 הילר "א"ד ,ירמפנש .ריבארח " 'תלבקב
 .תורטשל ופשת אוהו הריציל

 ויבאש ג"שר תודע פ"ע הז אניבר הנהו

 ויבאמ לבקל הכז אל ,אנוה בר ומש היה
 הזו וריבה אלו :/רתודליב "וילע \ תמש

 (ישא ברד וריבח) אניבר :ק תובותכ ורמאש

 אמתי ימוז אניברד הירמח הידיב הוה
 אניברד וסיג היה ה"רש ונייהו ,היתחא רב
 אניבר וארק ןכלו םותי ראשנ אניבר ונבו
 ,ודוד אניבר םע רכזנש ןעי  ימתי יטוז
 םתס םשב רימת רכזנ לדגשכ כ"חא לבא
 ודוד אניבר לע תועטל רשפא יאש אניבר
 | ,רודה ןקז זא היהש

 ברו ודוד אניברמ ותרות לבק ס"לבו
 היל הוה אניבר :ח םירדנ ורמאדכו ,ישא
 ישא ברד הימקל אתא והתיבדל ארדנ
 ארתאב ארדנ ירשימל ירש אל מ"ש --
 אניבר אוהש רמול רשפא יאו ,היברד
 ובר היה אל אוהש ,ישא ברד וריבה
 אוה ךא ,וינפל בשיש ףא וכרעב ראובמכו
 ,אניברד ותוחא ןב אניבר

 ויבאש ךיא ול הרפיס ומאש וניצמו
 הרמא אניבר רמא : טל תוכרבכ גהונ היה
 ,אייח 'רכ דיבע ךובא םא יל

 הוה אל ךובא ול הרמא : חס תוחנמו
 יהגנ רפבשד אתרואב אלא שדח ליכא
 ,'וכו רפינמת

 שמח ישא בר רחא ךלמש רמירמו
 ורד ו בא "יתרות כ"ג ול "רפמ "םינש
 רמא יכה רמירמ יל רמא אניבר רמא :ם
 : .ףסוי ברד הימשמ ךובא

 רמא יכה אניברל רמירמ רמא ,צ םשו
 תועטל רשפא יאו ,יפפ ברד הימשמ ךובא
 יכ ישא ברד וריבח אניברל ןכ רמאש
 אברד ודימלת היהש אניברש רשפא ךיא
 ריעצ היהש רמירמו ויבא תא ריכה אל
 ךא ,ויבא תרות ול רמאי םימיל ונממ
 רמירמו ה"ר ןב ןורחאה אניבר אוה ס"לב
 ,רוע וריכה

 רמירמד ודימלת הז אניבר היה תמאבו
 אהל רמאקו רמירמ ביתי :אפ תבשכ
 לנלגתמ ל"א -- אניבר היביתיא אתעמש
 ,'ובו תרמאק

 -- רמירמל אניבר ל"א ,טכק םשו
 ,ז"רב הכלה ל"א ןאמכ אתבלה

 םשו

6 



 אבורה ברד חיוב תנבס

 אהל רמאקו רמירמ ביתי :ופ םשי
 הנתינ .רמירמל אניבר ל"א  אתעמש
 ,'וכו תרמאק

 עלקיא אנא אניבר רמא :זיק םיחספו
 אחולש הימק תיחנו רמירמד הימק ארוסל
 .'רכו .יבסב "רטא רוכד

 ןותא רמירמל אניבר ל"א כ הציבו
 ל"בשר \ הינימ יעבדכ ןנא הל ותינתמ יכה
 כו למ

 ל"א אחבש אבגמ רמירמ :דק מ"בו
 ,'וכו אינתהו אניבר

 אהל רמאקו רמירמ ביתי : בע םשו
 .אתשה יכה ל"א -- אניבר ל"א אתעמש

 ,רמירמל השקה :ד תועובשו
 יל רמא אניבר רמא ,בלק ןילוחבו

 .ברכ אתכלה רמירמ
 -- רמירמל אניבר ל"א ,אנ תורוכבו

 ,ןיא ל"א
 יל רמא אניבר רמא :םמי ןוטיגבו

 רמירמ רמא יכה | (אקוני רמ רב) רמימא

 ,ימיד ברד הימשמ
 אתמב - הנמתנ וימולע ימי םצעבו

 ורמאש ,טס תובותכמ הארנש יפכ איסחמ
 רממ ישא ברד היתרבל היבגא אניבר .

 ברד הירבכמ --- תינוניב ישא ברד הירב
 י"שריפו תירוביז ישא ברד הירב אמס
 ויחב הירב אמס בר תמו תמ ישא בר
 הזו ,'וכו ערפיל ותב התאבו (וירחא ל'צ)
 רמפנש ןושארה אניבר תויהל רשפא יא
 ונרמאש ומכ אוה ךא ,ישא בר  םדוק
 ישא בר םוקמב ןיידל הנמתנ הז אניברש
 ברד ינבמ התבג פ"עו ,(איסחמ אתמב)

 .ישא
 ותא --- .ןוירמ .. רב ..יבדע תר

 רב רמ הל ףיקתמ -- אניברד הימקל
 ל"א רמירמד הימק הורמא -- ישא בר
 זאש ונרמאש ומכ שממ הזו ,'וכו  ונייה

 ,ארוסב אתביתמ שיר רמירמ  רבכ היה
 אניברו ,איסחמ אתמב הוה א"רב רמו
 ,ןיידה היה

1935 

 ונממ לודג היה ישא בר רב רמ לבא
 . ןיטיג ,ול תוכרבכ רמ וארקש

 ליזאק הוה אניבר :זל" תוחנמ ןכו
 ,אלגירד אתבשב א"רב רמד הירתב

 אחא ברו אניבר תקולחמ ,זצ ןילוחבו
 (ןושארה אניברד רכח דימלת היהש) בר רב
 אבא ל"א ישא בר רב רמל והוקייש ותא
 ,ירש

 הברכ | ,רודה ילודג - לכ; ויה- וירבחו
 ,יהצ תבשכ רמ אניברל ארקש האפסות
 ..ה .ק"ומ

 ,יטיק ק"ב | ,,בל הכוסכ אניברל רמא
 ,:אפ םיחבז ,,דס ב"ב

 .:הע תומביכ ולש יעב אניברל טישפו

 תנש דע אתידבמופב ךלמש) םרפר ןכו
 עלקיא אתולג שירש ,חע אמויכ (דנשת
 והלוכו םרפר | ,ןתנ בר יבל אינורגהל
 ,אתא אל אניבר ,אקריפל ותא ןנבר
 היתעדמ אניברל יקופאל םרפר יעב רחמל
 ט"מ ל"א (וילע סועבי אלש) אתולג שירד
 יל ביאכ הוה ל"א אקריפל רמ אתא אל
 אלדנפ אמרימל ךל יעביא -- יאערכ
 בר רמאד אהל רמ הל רבס אל ל"א
 ,'וכו ישא

 ירושכאל רבס אניבר אי ןיטיגבו
 תואכרע םרפר ל"א יאמראד התאיפונכב
 ןייד .היהש ןיאור ונא הזמ םגו | ,ןנת
 ,ריעה

 אירהמדל עלקיא אניברש וניצמ ןכו
 אניברל אירהמרמ ה"רב ימיד בר ל"א
 ,אפ תוחנמ ,: טכ ןיררהנסכ 'וכו

 העישר רוזיפ י"ע תוריזגה ויה וימיבו
 הזו ,םיארומאו םיאנת רדסב אבומדכ
 אכיאר אנדיאהו ,ו הציב אניבר .רמאש
 .ןנישייח ירבח

 ארודהמ .רמאש :ןנמ ב"ב ירבו 'ןפו
 ,א"רד ארתב ארודהמו ישא ברד אמק

 רטפנש ןושארה אניבר רמול רשפא יא הזו
 .םינש 'ה ישא בר םדוק

 מתלמיריו  |
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 רמירמ רב רמ אנוה וניצמ וידימלתמ
 .,אפ מ"בכ הימק

 יפפ ברד הירב ה"רד הירב ארטוז רמ
 .,חמ ןילוחכ אניברל השקה

 אחא ברד הירב [רב] אישרשמ בר
 ..זפ ןילוחכ אניברל השקה

 יארובס ןנברד ןושארה רוד לכ ןכו
 אתידבמופב ךלמש יסוי 'רכ וידימלת היה
 בר םשב ארמנב ארקנו זפשת תנש ןמ
 בר השקהש ,חמ ןילוח וניצמדכ  ףסוי
 ,אניברל ףסוי

 אניברד הימק אנת ינת ,זי הציב ןכו
 -- אמיא אלא -- תבש וטא ל"א --
 ץרתמדכו יברכ הכלה ףסוי בר רמא
 ,אניבר

 רמא יגילפ יאמב ורמא ,אמ הדנ ןכו
 .ףסוי בר הל ףיקתמ -- אניבר

 בר ןמזב אניבר .היהש בשח ר"הסבו
 וללה תומוקמה לכב ןייענשב לבא ,ףסוי
 לבא ,ןורחאה אניבר לע רבודיש הארנ
 ןירכזנה יארובס ןנבר ישארמ ףסוי בר אוה
 השקמש המו ,וכרעב שרופמכו ם"שב דוע
 ותישוק ,חמ ןילוחב אמח רב אבקוע בר
 אניבר ירבדא אלו ליעלד נ"ר ירבדא יאק
 .ףסוי ברו

 בר תריטפ ירחאש ונרמאש ומכ הנחו
 ברו איפחמ אתמב ןיידל הנמתנ ישא
 אניברש רמאנ םאו ,חלשה רטפנ ישא
 הנש 'גע ןייד היה כ"א איתת רטפנ הז
 יסוי ברו | ,ג"שר הזמ .קתוש היה אלו
 ,הזמ ןואגה רפסי םימי ךיראהש ליעלד
 ופשת רטפנש רה"וד ירבדכ תמאה ךא
 // וה "בארה, תלבקב .אבוטרבו

 יל ,בתב ,ןיוועל .ר"ה .םכחה ברח ידידיו
 ג"שרר תרגאמ | ןשי י"ב אמרפב אצמש
 געת רטפנ אנוה רב אניברש בותכ םשו
 ןוכנ .וניא הז .םו לבא ששת ל"צ ם"לבו
 אבומדכ האפסות הבר רחא רטפנש ןעי
 תחא הנשב םעמב רטפנ ס"לב ןכלו .,םש
 | ןושל .אחינ הזבו ,האפסוה הבר םע

 איקזרפמ .אניבר---חימרי רב אניבר

 האפסות הבר הירתבו , בתוכש המ ןואגה
 אבשב עבראבו הפשת תנשב ביכשו
 רמא אלו ,"אניבר  ביכש -- ולסכב 'גי
 הנשב טעמכש ןעי הזו "הירתבו,, וכררכ
 שיר = היה אניברו | ,םהינש .ותמ | תחא
 רמאנ םא לבא ,רצק ןמז ךא אתביתמ
 היהו הנש 'וכ ךלמ כ"א איתת רטפנש
 הזו  ,ביכשו ה"רב אניבר .הירתבו ל"צ
 | ,רורב

 כרי. רב אניבר

 הירב שטס בר ול השקה :נ ז"ע רכזנ
 צו קכ ה קסמנ ם"קדב ךא ישא ברד
 ל"צש ס"שה ןוילגב בותכש המו  ,הימרי
 ,ם"מ אוה הימרי רב הבר

 הפו :אלוע ברד . הירב.. אניבר
 4 גהציב

 סיס רב אניבר

 רמא גכקתת זמר בויא טוקלי רכזנ
 םיקיזחמ ואולמו םלועה ןיאש םימעפ
 םע רבדמ אוהש םימעפ | ,והוהלא רובכ
 דדד"פ ר"בבו ,ושאר תורעש ןיבמ םדאה
 ,יסיא רב אנינח 'ר אסרגה

 ,יפיק רב אבר ךרע .יסיק רב אניבר

 ,אליש רב אניבר
 ונממ לבק ארפח ברו ,הכלהב ךא רכזנ

 רב אניבר רמא אדסח בר רמא וניצמדכ
 ו וי םיומ ,פ"ב גי הבוסכ אליש
 רב ל"צו אליס רב אתיא ,ול םיחבזבו ,: חס
 ילוספ 'ה מ"בב רמאמה אבומדכ אליש
 ,ט"ה רי"פ ןישדקומה

 רמא אניבר רמא אתיא ,מטנ םיחספבו
 רב אניבר רמא ח"רא ךופיהל ל"צו ,ח"ר
 .ם"קרב אבומרכ אליש

 ירומיא ש"ב אניבר רמא : טפ םיחכזבו
 ,'וכו םישדק

 אריעז ר"א ג"ה ב"פ ןימינ ימלשוריבו
 ,אליש רב הנוב ינת

 ,איקזרפמ אניבר
 אוהו ישא ברל השקה :חל ריזנ רכזנ

 ס"מ



 אבא רב איי 'רד הוחת בבר םבר- רננה

 ,וכרעב ראובמכ איקזרפמ אבר ל"צו ס"מ

 ,יםבר אבבה

 ימלשוריב יסא 'רו ימא 'ר ןיארקנ ןכ
 ,תומוקמ המכבו אי"ה ה"פ ז"עב

 .יאנבר

 ,ייבאד הימשמ רמא : חל תוכרב רכזנ

 ,אבר ל"צש אסרג איבמ ס"קדבו

 .אבא רב אייח 'רד .הוחא יאנבד

 יאנבר ינתד ש"ת ורמא :אכ תוכרבב
 רמאמהו ,'וכו ךות איתא אב"חרד הוחא
 'וכו יאני בר ינתד : דע ןירדהנס אבומ

 ,יאניבר ל"צו"םיתשל הביתה הקלחתנו
 הוחא יאניבר תבית טמשנ :גכ הליגמבו
 ,אב"חר ךא ראשנו

 אתליכת ןבז אטייח ןנח ,טל ז"עבו
 ,אב"חרד הוחא האנברד היתיבד ישנאמ

 הוחא יאנב 'רד הידיב :נ תובותכבו

 הימקל ותא ימתיד ןילטלטמ הוה אב"חרד
 הזמ עמשמו | ,ןוז ליז ל"א לאומש רמד
 ,לאומש דימלת היהש

 רמא הדוהי בר רמא :אכ תובותכבו
 רב ימר רמא ןיפרטצמ ןיידו דע לאומש
 רמא ,אתעמש אה אילעמ המכ אמח

 ימר אתא יכ אלא -- אתוילעמ יאמ אבר
 ינהל והניתיצת אל רמא לאקזחי רב
 ,לאומשד הימשמ יחא הדוהי לייכד יללכ
 אבא רב ח"רד הוחא יאנבר עלקיא
 לאומש רמא יכה רמאו ימשמוש ןבזמל
 המכ רמימא רמא ,ןיפרטצמ ןיידו דע
 םושמ ישא בר ל"א אתעמש אה אילעמ
 אלד י"שריפו ,'וכו ךמאד הובא הסלקד
 לאקזחי רב ימר אלו ,עלקיאד ןניסרג
 תודע ימר רמאש ןכ רמול א"אד ,הרמא
 תורוד המכ ויהש ישא ברו רמימא לע וז
 ,וירחא

 --/ השק י"שר וניבר תסרגל לבא
 רמאו וירבד םייס אל לאקזחי רב ימרש
 הדוהי לייבד יללכ ינהל .ותיצת אל ךא
 רתויו ,לאומש רמא ךיא רמא אלו ,יחא
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 אוה הז לכש ד"יר תפסות תסרנ חונ
 אלש רמאש לאקזחי רב ימר  ירבדמ
 םשב רמאש ויחא הדוהי ירבדל ועמשי
 רפסי ךא | ,ןיפרטצמ ןיידו רעד לאומש
 ןמקל א"ב אייח 'רד הוחא יאנבר עלקיאד
 לאומש רמא יכה רמאו ימשמוש ןבזימל
 ליחתמ כ"חאו ,ןיפרטצמ "ןיא,, ןיידו דע
 אה אתיילעמ המכ רמימא רמאש ארמגה
 בר רמאש המ  ליעלדא יאקו אתעמש
 ,ןיפרטצמ ןיידו דעש לאומש רמא הדוהי
 הפלקד םושמו ישא בר ול השקה ז"עו
 תסלקמ ימנ תא (אמח רב ימר) ךמאד הובא
 ירבדל ךייש הז ןיא לבא ,אבר הכרפ רבכ
 דעש ךופיהל שממ דיעה יאנברש ,יאנבר
 .ןיפרטצמ ןיידו

 תערב .. רמול | ןיכירצ .הנא ואש .(הזבו
 הז ןיאש 74 דצ ג"חב םינושארה תורוד

 'ר דימלת אבא רב ח"רד הוחא יאנבר
 אב"חר ירת ויה אלש תמאה ךא ,ןנחוי
 םתורענב דוע וכז םהינש ךאו ,יאנבר ירתו
 י"אל הלע אב"חרו לאומש תא תוארל
 .לבבב ראשנ יאנברו

 ימיבא ,וטק ק"ב ורמאש המ הארנו
 הימקל אתא -- אניברד הומח יזאנ רב
 לגלגיא -- ןהכ בר הל ףיקתמ -- אניברד
 הומח ל"צ ,והבא 'רד הימקל אטמ אתלמ
 יכ ,אב"חרד הוחא יאנבר אוהו יאנברד

 והבא 'ר םייהב דוע היה אל אניבר ןמוב
 טרפבו אניבר ןיידע דלונ אלש רשפאו
 םהיחא כ"ג אוה ןהכ ברו ,הארוהל עיגהל
 ,ו"ה ב"פ תבשב

 ילודג תא שמשל הכו אב"חרש עודיו
 'רו לב"ירכ ןושארה רודמ םיארומאה
 אבר ימיב יח דוע היה כ"פעאו  ,אנינח
 ריעצ רוע היה ויחאש רשפאו ,: גס ןיטוגב
 אטמו אתלמ לגלגיא ןכלו ונממ
 רודה ילודגמ זא היהש והבא 'רד הימקל
 ,י"אב

 גי תותירכ ,: וע ןילוח וניצמש המ ןכו
 כב מ"ב .ןכו " ,לאוטש הא יאנה

 רמאש

 ,םימ 0
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 ,עמשמ הידיל אתאד תאצמו יאנכר רמאש
 ק"בב ל"צ ןבו) ,אב"חרד הוחא יאנבר אוה
 ,(אניבר תועטב םשו : גיק

 .יאזוח יאנבר

 הוחא אפילחת בר :וט הציב רכזנ
 בר אסרג איבמ ס"קרבו האזוח יאנברד
 אנברד הוחא הל ירמאו --- הובא אפילחת
 ילובשבו ש"ארהו ף"ירהב אוה ןכו ,האזוח
 מ"ס 'ב ללב טקלה

 ,ב"ה ר"פ תומבי .אתדנאד ןגבר

 ,ו"ה ר"פ תינעת ,אירבטד ןגבר

 ,ה"הס ג"פ ןירדהנפ .הונד ןנבר

 .ו"'ה ר"פ תינעת .ירופיצד ןגבר

 .ןירסיקד .ןנבר
 םגו ימלשוריב םימעפ הברה ורכזנ

 ץוביק ןירפיקב היהש ףאש הארנו ,ילבבב
 םג וניצמדכו והבא 'ר םדוק םג םימכח
 ןנחוי 'ר לש ותכוסב תבש רזעילא 'רש
 ןירפקב הל ירמאו ירסקב יעלא 'רב
 תוחמשב םש .נההנ .ע"רו- ,?זכ .הכוסכ

 ןירדהנסכ םש היה אמסיק ןב יפוי 'רו ,ח"פ
 הלחב םש בשי הבר איעשוה 'רו | ,,חצ
 ביקיוכ רפקה ..יאלמש יה = ,ד"ה אפ
 ברוקמ היהש והבא 'ר ןמזמ לבא ,אל"פ
 ןירסיקב היח עובקה ומוקמו | תוכלמל
 רודה ימכח לב וילא וצבקתה ,דל ה"רכ
 ותבישיו ימא 'ר םגו ולצב ןיסוח ויה ןלוכו
 ,ןירטיקל אירבטמ וכלה

 אבא 'ר ומכ םש םימכח המב וניצמו
 ,: ומ תינעת ירסק ןמד

 ,: ב ק"ומפ ,ירפק .ןמד אדא .יר
 ,חיחד"פ ר"כיאכ ןירסיקד יסא 'ר
 .רפ"ר ר"סאכ האירסיק אתפלח 'ר
 ,ד"ה ב"פ םיחספכ םש היה היקזח 'ר
 הק .ןיררהנב .ילטק מד ,יסוי "'ר
 ,הדננ"פ רב הפלה בקעי .יר
 ,ךוח קוספ ב"פ ר"סא ירסקד אסינ 'ר
 ,ב"ה ג"פ םיחספ ןירפקד אלוע 'ר

 ,ב"ה ניפ\ תועופש \

 ןירפיקד ןנבר--יאזוח יאנבר

 א"ה בפ תינעת ןירסקד אפילחת 'ר
 ,םימכח המכו המכ דועו

 ןירפקד ןנבר םשב ורכזנ בור פ"עו
 תבש ,ב"ה ט"פ םיאלב ,ג"ה ר"פ ש"עמב
 ;הביביה .ן"פ

 ןז"ה ג"פ םיחספכ ןירמא ןירסקד ןנבר
 ,ב"ה ה"פ ב"פס אמוי ,ח"ה ח"פ ,ו"פר

 ,א"הס ד"פ ,אי"הס ג"פ הכוס ,ג"ה ח"פ

 ,ב"ה םש ,ב"פר ק"ומ ,ח"ה א"פ הגינח
 המוס ,אי"פס ז"ה י"פ תומבי | ,ב"ה נ"פ

 ₪ ה יניפ .תובותכ ,ה"ה ח"פ ב"ה ה"פ
 וו יונ "פר ןיטינ "פר  םירדנ
 כ ד וכ תוירוה .,ב"ח ..א"פ = ןישודיק

 הו בפ" ןירדהנס

 | ו בח קיפ זיע| ב"ה ז"פ ,ה"ה נ"מ
 .ה רליפ  (ידכ"פ

 ,א"הס ב"פ ש"עמ ןיעב ןירסקד ןנבר
 ,ג"ה ג"פ םיחספ

 ,ה"הס ו"פ תוכרב ןיטשפ ןירסקד ןנבר
 הכוס אמעט ןועמש ,ז"ה ז"פ םיחספ ןירתפ
 ,"א"פה

 'רו בר ןיגלפתיא ןירמא ןירסקד ןנבר
 ר"פ תינעת ,: זכרא"ה ר"פ תוכרב ןנחוי
 ,: זמדא"ה

 'רב יסוי 'רו ןנחוי 'ר ןיגלפתיא ןירמא
 ,ט"ה א"פ תבש אנינח

 ז"ע היקזח 'ר וניצמ םמשב םירמואה

 ,בר ביפ
 ב"פ ןישודיק ,ז"ה ז"פ תובותכ ןהכ 'ר

 ,ד"הס
 ; ,.יאמד ףוס ימלשורי אשימ 'ר
 יאמר ןירסיקד אגוז םשב א"ב קחצי 'רי |

 ,א"ה ב"פ
 א"פ םיחספ והבא 'ר םשב ורמא םהו

 רה בב גה
 ,: דדא"ה א"פ ה"ר אניבא 'ר םשב
 :ה.ה .ה"ב .תובותב אחא 'ר םשב
 תבש אנינח 'ר םשב רזעלא 'ר םשב

 ,ה"ה ב"פ
 ,ג"הס ג"פ תבש בר םשב ה"ר םשב

 םשב



 סונמור 'ר--אימורד ןנבר

 .י"פר תומבי אליה 'ר םשב
 נ"ב קחצי 'ר םע איעשוה ךו ב

 .א"הס א"פ הכוס

 ןיבוריע ,אי"ה ז"פ םיחספ אייח 'ר םשב

 ,דדא"ה א"פ
 אייח 'ר םשב

 ,א"הס
 ח"פ תומורת סוטיט רב אייח 'ר םשב

 .ג"ה

 ףסוי רב " איוח "רי םשמ

 .ב"הס ג"פ יי תויוה אמ
 ,ב"פר הלח אנינח "ר םשב
 .ב"ה ר"פ ןישודיק אדסח בר םשב
 ב"פ ז"ע " סומטימ ב הרוהי "רבשב

 ,ה"פס תיעיבש ,י"ה ה"פ ןיטיג ,ג"ה

 הניגה | ,ג"פר  יהכוס ןנחוי דררה רש
 ,ג"פר

 ט"פ . ןיבוריע 'ןוב "רע יס

 ח"פ "תבש ,א"המ  י"פייםיתספ אמ
 ,א"ה

 אנינח "ףיב "יסויד ₪ םשב

 ,ד"פס .ריזנ ב"ה וה

 א"פ תבש אחא רב בקעי 'ר םשב

 .ח"ה .ב"פ ז"ע וה ה"פ הבומ רם

 ,ב"ה - ר"פ םיאלב  הימדי "יח 'םשכ
 ,ח"ה ב"פ ןישודיק

 .ג"'ה .ב"פ ק"ומ אל" םשב
 ב"פ םיחספ אסנ וא אסינ 'ר םשב

 .; הבדא"ה :ו"פי רי בוש

 תוכמ ,ה"ה ב"פ תבש הליש 'ף םשב
 ה ב"פ

 ד"פ תומבי | אוו רב

 א"פ אמוו

 ב"פ  תבש

 יביב רב יפא 'ר םע לאומש םשב
 ,ב"ה ג"פ םילקש

 תבש אתא 'ר .םשב. המשיכו ים

 ,א"פר
 ,ב"הס ז"פ תבש לב"שר םשב
 ,: וע ןיבוריעב ןירפקד ןנבר ורכזנ ןכו

 ,ה הבוס
 ,,ד הליגמ אבא 'רד הימשמ
 ,,הנ הכוס אחא 'רד הימשמ
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 קיה בב םפפרב א ורד ןגבר

 ,ןמתד ןנבר
 הנוכהו ימלשוריב םימעפ הברה רכזנ

 ,לבב ימכח לע

 הפילה

 ה"ה ד"פ האפכ הנוי 'ר דימלת היה
 ,יסוי 'רו הנוי 'ר ןיגלפתיא רמא

 ,ח"פר םיחספכ הנוי 'ר םשב רמא
 ,ז"הס ר"פ" תובותפ בן אפו תרמו
 ,ר"הס ב"פ ןישודיק

 ,אפידר 'ר א"ה ו"פ תובותכ וניצמ ןכו

 ;אנהב רב  ןוב "ו םשכיאהא ל
 ,רמא אפידר 'ר "היי איט "ייבוריעבו

 .לאש אסנ 'ר
 רמאיש הכלה םוש ונממ אצמנ אלו

 אפידר רב קחצי 'ר וניצמו ,ומצע יפמ
 ,: גכ תבש

 ,ןיבור
 היקזחו הדוהי תא יאני 'ר ארק ןכ

 םהילע רמאש ,כ ןילוחכ אייח 'ר ינב
 ,םתבושת תא ןיבורה ולבקי

 יבורה .ייני "א | .ד"הפ "ביפ "הנינהבו
 ,שדוקה ג"ע תישענש המורתב ןירמוא ויה

 ויה הלוגבש וניתובר ר"ה ד"פ הלחבו
 ולטבו ןיבורה ואבש דע מו"ת ןישירפמ
 ,אינומגרת ןיבור ןאמ

 סוגר

 לב"ירא : ₪ תומביכ יבר דימלת היה
 םירוכב ימלשוריבו) י"אב התיה תחא ריע
 וה ד"פ ןישודיק | ,ב"ה ה"פ תומכי .,ה"ה א" פ

 (םורדב וא סודורב תחא החפשמב היה השעמ סרג

 'ר תא יבר רגישו רוערע הילע ארקש
 ,הקרבו םונמור

 ןנחוי ר"א יסא ר"א ז"רא ,זמ תבשבו
 יכל ,ריתה יל  ,םממור ה"כ אכילה א
 ,הרפאב התחמ לטלטל

 חלש יבר אי"ה א"פ הליגמ ימלשוריבו
 חבזמ ול תונבל סונינוטנאל סונמור 'רל
 לש ובהוא היהש סונינוטנאש הרומג היאר הזמו)
 *,(שודקה וניבר אוה יבר

 רכזנו
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 סונמור 'ר רמאש ,אל םירדנ רכזנו
 םיפלא 'ד יאוה (הנויד) הניפפ לש הרכש
 ןנחוי 'ר ירבדא יאק אלו  ,אבהד ירניד
 ,ם"שב ורדיס ןכ ךא

 ,איגור

 אנתיכ דיקפא וביאש רפוסי : גצ מ"בב
 היטמש (בנג םש) ובש | לזא אינור יב
 ,היבייח נ"רד הימקל אתא -- הינימ

 הוה אניברד אלתש אינור ,טק םשו
 ל"א אברד הימקל אתא היקלס ,ריספא
 | .דיבע ריפש ל"א יל דיבעק יאמ רמ יזח

 'דמ .אניבר היפקא אינור ,ה ב"בו
 ,אברד הימקל אתא --- ויתוחור

 אינור ינשש רמול ןיכירצ ונא ןיאו
 היה השעמה יכ ,םימי ךיראהש וא ווה

 אברד ודימלת היה אניברו ,נ"ר ימי ףוסב
 וא ,נ"רד קהבומה ודימלת היה אברו
 ,קהצי רב נ"ר אוהש רשפא

 (אנת) | [עוה :ןכ :ההוהי- 'ה .ץעור

 ..ר ןירדהנס

 ,אתויהבמופד הבחר

 ,הדוהי ברל קחבומ דימלת היה אוה
 רפס בר רמא :בנ םיחספב הנהו

 קיידד ךדיב ה"רד אללכ אה טוקנ
 הבחרכ ,היברד הימופמ אתעמש רמגו
 תעדל ותעומשב קדקדמ היהש) אתידבמופד

 הדוהי ר"א הכחר רמאד ,(י"שר ,הלבק יממ
 וא הדוהי ברמ העמשש קפס י"שריפו ,'וכו

 ,ארד אוההב ימנ הוהד האישנ הדוהי 'רמ

 פ בה תי שרב ג ל יתוררבבו
 ויטפ רמואו ובר ןושלב קדקדמ היהש
 והרוק הנשמ ןושלבש פ"עאו ,היה לופכ
 רמאדמ הבהרד אה ןירתופ שי ,אבטצא
 יא היתווברד יקיפס | קיידד הדוהי יבר
 יל אישקו ,הדוהי ברמ יא הדוהי 'רמ
 תא האר אל הבחרד אדה אבומ הוגב
 יאעלא 'רב הדוהי 'ר אל ,וימימ הדוהי 'ר
 ל"שרהמו ,ל"כע האישנ הדוהי 'ר אלו

 אתידבמופד הבחר--אינור

 אישנה הדוהי 'ר אלו י"שר ירבדב היגמ
 י"שר לע וז י"שרמ השקת אלש ירכ
 ,: בנ םיחספד

 קפס םישרפמ שי י"שריפ : אי הציבבו
 הימשמ קפס האישנ הדוהי 'רד הימשמ

 הבחר האר אל רמוא ינאו הדוהי ברד
 אתידבמופמ אהד האישנ הדוהי 'ר תא

 הארנו -- י"אל הלעש וניצמ אלו הוה
 הוה -- הוה קהבומ וברד םושמ ינועב |

 הדוהי בוב היקפסנ אלד "יבר,, היל ירק
 תמאהו ,םש 'סותה 'יפ ןכו ,ל"כע רחא
 י"אב . וימימ היה אל הבחרש י"שריפכ
 .לבבב האישנ י"ר אלו

 'רו האישנ י"רד ד"הסב איבמש המו

 ק"ב הדוהי ברד אעליקא יבתי היעשוא
 לבבב האישנ י"ר היהש עמשמ כא ,מו
 ק"ב ימלשוריב ןייע אל ודובכמ הליחמב
 יבתיו י"אב היה השעמהש א"ה א"פ
 ,וכרעב ראובמכו ,האישנ י"רד אעליקא

 תוכרבב הדוהי בר יומא הבחר וניצמו
 הוב 2 נו םופפ | נס תבש | ,: גל תי
 ןילוח ,: טל ,: גל תוחנמ ,,בע אמוי ,,אי
 ,הדוהי בר ירבד שרפמ : מ תבשבו | ,.בס

 ברנד אעייט אוההש :ו ןיכרע רפוסיו
 היינש הדוהי ברד אהשינכ יבל אגרש
 הטיש תסרגב הבר ל"צו) אבר דפקיאו הבחר
 .(אתידבמופב הדוהי בר רחא ךלמ הבר יב תצבוקמ

 כר כהה עב : בכ ןיבוריעבו
 בותכ היהש ס"קד תסרגכ וא ,ד"הס ,הברמ ל"צו)
 .(אבא 'ר אוהו א"ברמ

 אבו ימתיד יזוז  ודיב היהש : טכ מ"בו
 ,ונממ לואשל ףסוי ברל

 ה"רו אנא רמאש :וכ ןיבוריע רכזנו

 ,אנימגרת אנניח רב
 רתומ המל הבחר רמא : הס תובותכבו

 ימיב ןהב הסכתמש ינפמ השאל תואלב
 .התדנ

 המוח םשב תעדונה השאה אשנ אוחו
 70 הרב  קחצי ברד הירב יסיא תב
 בר הבסנ ותריטפ רחאו ,היבר הדוהי

 קחצי]



 ןומיר 'ר--(א ימוחר בר

 שרופמבכ ייבא ריאה ,ח"בברד הירב קחצי

 .: דרס תומבי

 לארשי ילודג םינב ינש וירחא חינהו
 יפירח ןיארקנ ויהש | ימיבאו | אפיא

 וא :זי ןירדהנ שרופמכ אתידבמופד

 ,.נק ..תבשכ .הבחר .ינב םהמ ב

 ,,וכ ןירדהנס

 ,(בחב"פ ַארזע ,םוחר) ,(א ימוחר בר

 ,גי ריזנכ אברו ייבאד דימלת היה
 ,ייבאל השקה ,טל םיחספו ,ייבאמ יעבש

 ברש ותריטפ רפוסי :בם תובותכבו
 אזוחמב אברד הימק חיכש הוה ימוחר
 ,פכה"וי ברע לכ היתיבל יתאד ליגר הוה
 איכסמ הוה אתעמש היתכשמ דח אמוי
 אתא אל ,יתא אתשה יתא אתשה והתיבד
 הוה ,הניעמ אתעמרד תיחא התעד שלח
 חנו היתותמ ארגיא תיחפא ארגיאב ביתי
 ,הישפנ

 ינתמ ימוחר בר :די ןיבוריעב רכזנו
 תליש רב ש"רד הירב י"רא יכה
 ;ברל

 :(ם ימוחח בר

 םיחבזכ (ישא בר רבח) אניבר דימלת היה
 רמאקו ביתיו אניברד הימק ביתיש ,זע
 אניבר ל"א -- אפילחת רב ה"רד הימשמ
 ,אניברל ביתוא ,טפ ןילוחבו ,הרות הרות
 אניברל היתיזח אנא רמא .חע אמויבו
 ,שובלמ ךרד רבעד

 רחא ךלמ ימוחר בר הזו
 דע רנשת תנשמ אתידבמופב
 ,ג"שרר תרגאב שרופמכ םשת

 ה כותר

 רוע רכזנו יארובס ןנברמ היה אוה
 ב"ח ותרגאב ג"שר ןושל הזו ,ארמנב
 ווה (ןורחאה אניבר ירחא) יכה רתבו ד"פ

 ימוחיר בר ןוגכ --- יארובס ןנבר
 תרגאבו ,םיתח יבמ יאחא ברו ףסוי
 בר ןוגכ איבמ םימכתה רדסב םפדנה
 ברו ףסוי ברו הברו | (ימוחינ ג"וו) ימוחיר

 םרפר

 וא זנשה

2.3 

 הימשמ

| 
| 
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 ךררה ונל ריאי הזבו ,םיתח יבמ יאחא
 יחתיפ יאמ .אי ןיבוריע ורמאש המ
 ,ףסוי ברו ימוחר בר הב יגילפ יאמיש
 יא יכ יארובס ןנברמ המה םהינש ס"לבו
 ימוחר בר אוהש רמולו תועטל רשפא
 בר םע גולפי ךיא כ"אש ייבא דימלה
 ,ול םדוק רכזיו ףסוי

 ,יסוי אבא תועמב אתיא ,גל תוחנמבו
 ימוחינ בר הב יגילפ :אע ןיבוריעבו

 המה םהינשו ,הברו (ס"קדו ש"ארה ,ימוחר)

 ארקנ םא קפסה םהל היהו יארובס ןנברמ
 אסרג אינמ ס"קדבו < ,ימוחינ וא ימוחר
 הז ימוחר ברו  ,יסוי אבאו ימוחר בר
 ברש ןיאור ונא הזבו ,זיתת ןסינב רטפנ
 ינשהו ,אבר ייחב רטפנ ןושארה ימוחר
 יכ אבר רחא דועו הנש םיעשת רטפנ
 ,נשת רמפנ אוהו גסרת רטפנ אבר
 ,ינשה רחא הנש םישש רמפנ ישילשהו
 שיגרה אלו דחיב םלוכ בברע ד"הסבו
 ,ויה השלשש

 ימוחר בר
 ואב אבומ \ ₪

 ןכ .ירוחשד אתריבמ
 ,: אכ הליגמ עורז

 .יאמוחר 'ר
 הוה סחנפ 'ר ,אי המדקהב רהז רכזנ

 אמי ףיכב יאמוחר 'רד הימק | חינש
 רמאו תוהכ ויניעו לודג ןקז היהו רסינגד
 אנרבחה יאחויד אנעמש יאדו סחנפ 'רל
 תילכתסאו אבט ןבא תוילגרמ היל תיא

 וריהנכ אקפנ תוילגרמ איההד ארוהנ
 הירתבא ליז קופ ירב קופ -- אשמשד
 אתעש אהר אמלע ריהנד תוילגרמ איההד
 ,ךל אמייק

 יאמוחר ר"א ומ"ס תוטמשהב א"ח םשו
 = ארקנ דובכש אלא דחא ןה ירה בלו דובכ
 תלועפ ש"ע ירקתא בלו הלעמ ש"ע
 ,הממ

 ,(ב"ר"פ 'ב לאומש ,ןומר) ,ןומיר 'ר
 גי"פר לאומש שרדממ ד"הסב איבמ ןכ

 יזמו
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 ונלש תושרדמבש ול ןמרזנ שמשוטמ 'דמו
 ביס ר .בותכ

 .אבשיר

 .: וכק ב"ב אבשיר רב ארטוז רמ

 ,אפפ הבישיכה

 הימשמ רמא .הנ :במ ןילוח רכזנ
 ברד

 ,(א אבא רב ימר

 אבא רב ימא 'ר היה יתימאה ומש

 ,ימא רב .ימר הרצקבו
 רמא ,י ןיבוריעכ ה"ר דימלת היה אוה

 ל"א ,אתעמש אה יל עימש אל ףסוי בר

 ימר רמאד ןלהינ תרמא אהא -- ייבא
 תועטב םשו .ה םש ל"צ ןכו) ה"רא אבא רב
 רב ימר ס"קדו ש"ארהב אבומ ןכו אמח רב ימר

 .(אבא

 א"ב ימר רמא ףסוי בר רמא ,אס םשו
 ,ה"רא

 בר רמא אבא רב ימר ! ק ..ןיבוריעכו
 ,יסא

 אבא רב ימר :אנק תבש : טנ תוכרבו
 .קחצי ר"א

 .ףסוי בר םע קלוח :כ תבשבו
 וירבד . בוב פ"ע ונממ רנל .ראשנו

 רב ימא ר"א ,בל םירדנכ הדנאב םירקיה
 א"ב ימא ר"או ,םלוכ דגנכ רזעילא אבא
 וארוב תא .מהרבא ריכה -וםינש 3 ןב

 ימר רמאו ,ב"עק אנבשוח--בקע רמאנש
 רמאו ,ד"סש הינבשוחב ןטשה אבא רב
 םהרבא ביתכו םרבא ביתכ א"ב ימר
 אבא רב ימר רמאו ,'וכו וכילמה הלחתב
 ,'וכו הנטק ריע ביתכד ייאמ

 ימא 'רו ימרש ןיאור ונא הזמו

 ,אוה
 רמא :וט הליגמכ תואירטמיג שרד ןכו

 רמאנש הנומשו םיתאמ ויה ןמה לש וינב
 יתר, יטמגב יוינב .בוהו

 הכבש אומר רמא יהב תציב \.רבונ ..ןבו
 הרמל ןאכמ -- הלועב חותנו טשפה אבא
 הכו א"ד הדוה

 דחא

 ןיבא רב מר --אכשיר

 ןוהילנר עטקמ אבוצח רמא :הכ םשו
 איבצקד ןוהילגר עטקמ העיטנ איעישרד
 , .'וכו תודנ ילעובדו

 יסוי 'ר תונקתמ רפסי ,טי ןירדהנסבו
 ,ירופיצב ןיקתהש

 (התראפת) אתילכה רמא ,בע ןישודיקבו
 ליבחד אתילכת איבוגו ,אינוש לבב לש
 ,אמי

 הנישו לימ ךרד רמא : דס ןיבוריעבו
 נ"ר רמא ז"עו ,ןייה תא | ןיגיפמ ש"כ
 התשש אלא ש"ל הובא רב הבר רמא
 ירבדא יאק אלו ארמגה רודיסמ הזו ,'וכו
 ,ימא רב ימר

 רב ימא 'ר ,כ  הדנב רכזנ הכלהבו
 ההיד ,אמט ןכמ קומע ןלוכו רמא אבא
 אבא רב ימר ירמאד אכיאו  ,רוהט ןכמ
 ןכמ ההיד רוהמ ןכמ קומע ןלוכו רמא
 א"ב ימא 'רש ןיאור ונא הזמו ,רוהט
 שיו .ןה דחא א"ב ימרו

 וב אבא .רב ימר

 אתשינכ יב ינב אק הוהש :וכ הליגמב
 ,היל רסאו אפפ ברד הימקל אתא --
 עשוהי ברד הירב] אנוה ברד הימקל
 ןיסחויו ם"קד תסרגו ,היל רסאו [ל"צכ
 ,אפילחת רב ה"רדו יפפ ברד הימקל אתא
 ,ןורחא היה תואסרגה לכלו

 ישא ברד וימח היה אוהש רשפאו
 רב ימר יבל עלקיא ישא בר .איק ןילוחכ
 ארבכ דיפש אקד הירבל היזח הומח אבא
 ל"צש ישא בר ךרעב ונראב רבכו ,'וכו
 ויהש רמול רשפא לבא ,אמח רב ימר
 תותלאשה תסרג אוה ןכו ,םישנ 'ב ול
 ימרש ,בע רומא
 םש ונלש אסרגו :םכ הציבמ ישא ברד
 ב וורו יט ךרע ןייעו אמה רכב "ימר

 ,אבא
 ןיבא רב ימר

 רב פר לעש הארנו :כ 'תבש רכזנ
 רכזנה ןיבא רב ימא אוהש וא אבא
 .כ תותירכב

 ימר

 ימה היה אבא רב



 אמח רב יפה---יכזוב ראייברב רצפה

 :יםורב א .יברב רב המח

 (ורמאש מ"כש) ורמא :זי ןירדהנסב
 ךורעבו ,יברב רב ימר אוה ונהמ יאלברהנ
 יסרג ס"קדו : ח הציב י"שרבו רהנ ךרע
 רבו ד"הסב אבומש הזו  ,יכורב רב ימר
 אצמנ אל בתוכ ןתיאל ליכשמ ברהו ינורב
 ךאש האר אלו ,םוקמ םושב ינורב רב
 יכורב רב ל"צו ד"הסב לפנ ןטק תועט
 ןיסחויהו = ,ן"ונ ראשנו 'כה טעמ קחמנו
 ,היכרב רב אינמ

 'ג רעש םידומל ןושל תותירכבו
 רב יביב בר אוה .ינתמ יאלברהנ בתכ
 ,אנזיב

 .ארמת רב ימר ךרע .ילוקיד רב ימר

 .אפסח רב מר

 ברד ונתחו לודגה ודימלת | היה אוה
 אמח רב ימרו אברד ,טכ הכוסכ ארסח
 הימקמ ימויק ווה יכ (ס"קדבו י"עב אוה ןמ)

 ידרה ידהב ארמגב יטהרמ ארסח ברד
 ,ארבסב ינייעמ רדהו

 :דל :ח ןיבוריעכ ארפח ברמ יעב
 ,חנ תוחנמ ,,גצ םיחבז :זכ םיחספ ,,גע
 ,פ"ג :זפ

 .זמ תוכרבב ח"רל השקה
 מ"מ ארסח בר ל"אש ,כ ק"ב ורמאו

 איעביאד אמוחתב אתרואב ןבג תיוה אל
 (אמח רב ימר) ל"א -- אתיילעמ ילימ ןל

 יכל ל"א ' "נתמ יה ל"א \ ,איה "'ינתמ
 הזו) היל ךרכ הירדוס לקש יל שמשת
 ךירצו א"ד ונממ דמלש ₪עמ הענכה תוא ךא
 .(דובב כ נוהגל

 אבר ;םע ..םשיש בי ב"בב רט

 הבשי הנטקה ח"ר תבו אדסח בר תיבב
 ןאמ היבא הל רמא היבאד היפנכב
 אבר רמא | ,והייורת ל"א תיעב והיינימ
 תוכרבכ היה ןכש תמאהו ,ארתב אנאו
 אמח רב אבקוע ברו אמח רב ימרש ,דמ
 .ארסח בר תונב ואשנ

 נ"רל  ביתוא = ,נ"רמ הכהה לק ]פו
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 ןילוח- הס מ"ב - ,,וק..ק"ב+ ו הפ. ןוטוהיעפ
 ,: טל ןיטיג נ"רא ,,הל

 ,,םע ןיטיגכ אבס נ"רל ארקו
 מ"בכ נ"רד הימקל הינכיזפשוא ררדשו

 ,,אב
 םרמע..םרוי :נ"ר::.. כ..תורוכבב.- ףפוסאו

 קילס אבראב ילואק ווה אמח רב ימרו
 אתתיא איהה יאתא ייונפאל םרמע בר
 לובטיש והמ תמ אמט ל"א והיימק תלע
 רב ימרל נ"ר ל"א ,ל"וח תמורתב לכאיו
 רב ימר ל"א + ונל שי האזה יכו אמח
 םרמע בוש) אבסל היל שוחיל אל אמח
 םרמע בר אתא יכהדא |,(םהבש ןקזה היה

 ,'וכו בר רמא יכה ל"א

 ןיבוריעב ה"ר .רמא ח?ב ימר וניצמ :ןכו
 עלקיא ה"ר :חי םיחבוב ורמאש המו ,,ה
 -- הינכיזפשוא רב היל אמר אזיגראל
 רב... .ומר..הונשה .איההה ..הנומ ךכ. לא
 וא ,ה"ר רב הבר ל"צו ס"מ אוה ,אמח
 .י"אל כ"חא הלעש ינשה ה"ר אוהש

 רב גמר ב9. .תבש .ררבאש"" המ ןבו
 בר רמא בר רב ימר ל"צ בר רמא אמח
 בל תבשב

 ירבדב יתפדמ הימרי 'רל לאש ןכו
 ,: חי הליגמכ הדגא

 תומביכ קחצי ר"א ח"ב ימר וניצמ ןכו
 4 אל ז"ע ,,טפ ב"ב ,: םל

 :תוחנמ ,.המ ז"עכ ל"רא  אמח רב ,ימב
 הל

 רבח דימלת ומכ היה תשש ברלו
 אהו . ארבג אה .ת"ב .ימר .גילע מאל
 הבומ הילע ירקו | ,זמ מ"בכ אתבוית
 ירקו | הג , תורובבכ "תלתנ ,םע" התבח
 ובלב הלאה םירבדה תא דוד םשיו הילע
 ,: המ תועובשכ

 תתובותככ תשש בר ינפל ןידל אבו
 ריבוב .רוהה .לודנ ךבפ/ היה,לכא ירש
 ס"לב היהש ףא ,ףסוי ברו הבר  ימיבו
 .ברש .. צ םיחבזכ . םומיל .םהמ "השש
 הימק ליגר הוה הדוהי ברד הירב קחצי

 ימרד
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 ,תשש ברל ליזאו היקבש אמח רב ימרד-
 ןטקנ אמפקלא ל"א היב עגפ דח אמוי
 ךל תלואד םושמ ,דיל הל יתא אחירי
 ,תשש בר יכ ךל תיוה תשש ברד הימקל
 אתלמ אניעב יכ רמ ,יכה םושמ ואל ל"א
 אתינתמ אנחכשמ יכ ,ארבסמ היל םישפ
 לוכי אלו ולאשש היה ןכו ,היל אכרפ
 ,ובישהל

 -- אמח רב ימר יעב ,צ ןיבוריעבו
 ימרו -- היל יעבימ אק יאמ הבר רמא
 ,הב ןייע אל היפרוח בגא ח"ב

 ונת ארפס ברו כ"ר : אמ ןיררהנסבו
 -- ח"ב ימר והב עגפ הבר יב ןירדהנסי

 יכה יא ל"א -- ךל  אישק יאמו ל"א
 ל"א ,הב ותירמא אבוט הב ותירמא
 ,אבוט הב ןנירמא רמד | היתוביטמ
 ,ארח אלו הב ןנירמא אל רמד היתוהיזנמ
 ילודגמ רבכ זא היהש ןיאור ונא הזמו
 ,רודה

 ארבג אוהש הימרי 'ר וילע רמא ןכו
 ,,חמ םיחספכ הבר

 םהינשש רבחכ אבר םע היהש ףא הנהו
 ב"ב ,,טכ הכוסכ אדסה בר לצא ודמל
 אוי ,עכנ ןיבוריע = ,,הפ" תבשי ןכו .,ז'בי
 אברו לאש ח"ב ימרש ,ם ב"ב ,:אמ
 ,הינימכ לכ אבר ל"א + חי תובותבו ,בישמ
 ק"בו ,אתיילעמ יאמ אבר ל"א ,אכ םשו
 אלו ילח אל המכ וילע אבר רמא !כ
 ליקש ןכו | ,היעייס ירמד ארבג שיגרמ
 אברו ,,טע ןיטיג ,: ח תומביכ ומע ירטו
 מ"בכ אתשבש אפרוח םופל וילע רמא
 אתיילעמ המכ ח"ב ימר רמאשכו ,: וצ
 אתיילעמ יאמ אבר ל"א אתעמש אה
 שישק היה ח"ב ימר לבא ,: המ תועובשכ
 .ליעל ןרמאדכו אברמ הברה

 ינתמ דיבז בר .דנק) .אכ תבש דוע רכזנו

 ,: בס .תובותב יומו הב .ימר רמא ובה

 הבתכ ומאש וניצמ םיטרפה וירבדמ
 אתרואלו ,ח"ב ימרל ארפצב הסכנל
 ינפל ןידל אבו ,אבקוע רמ ויחאל הבתב

 לאקזחי ףב-ימר- --דוי-בר רב ימל

 אבקוע ברו ,היסכנב הימקואו תשש בר
 ףוסבלו היפכנב הימקואו נ"ר ינפל אב ח"ב
 /הצ: .תובותככ -יח"ב" ימה :.דיפפה

 אתמא ונק םהינשש :םכ ב"ב רפוסיו
 אברד הימקל ותא רוערע והיילע קפנו --
 ןכרד היה ןכש וא הברד הימק ל"צש רשפאו)
 ןידל ונממ ןטקה ינפל םג ךלוה היה לודגה םגש
 ,אבר ןדיספהו (ול עריאש

 התיה תחא תונב יתש ול היהש וניצמו
 ההכז תחאהו ,: אכ תובותכב רמימא םא
 בר רמאש :טכ הציבכ ישא ברל אשנהל
 רב ימרד היתרב (יתשא) ןדיד אה ישא
 שו ודבוער | ירמ-- ח"ב ימרו ,אמח

 ימר םש ןיסרוג שי לבא ,(וישעמב קדקרמ)

 ,אבא רב
 תובותככ איוא ברל תאשינ ותוחאו
 הר

 רמאד :זמ תוכרבכ אבר ייחב רטפנו

 אלד אלא ח"ב ימרד הישפנ חנ אל אבר
 ,אפילחת רב אישנמ ברד הילע ןימוא
 רחאו ,אקוני אוהשכ תמש םרג ס"קדבו
 בר תב ותשא תא אבר אשנ ותתימ
 ,ארפח

 איהו הנטק תב חינה רמפנשכ ם"לבו
 ,ישא ברל תאשנה

 ואו ו הי בֶר-רב ימר

 בר הב ימר  רמא + בכ תינעת רכזנ
 םכח י"שריפו הילע ןיעירתמ הלוגבו דוי
 ,רוי ומשש

 רמא אדוי בר רב ימר :בם םיחספו
 ןחכ ששת ןיסחוי רפס | זנגנש םוימ בר
 | ,םימכח לש

 בר) הדוהי בר רב ימר :הנ םיחבזו
 .'וכו היה ןטק לול בר רמא (ם"קר ,דוי

 .(הדוהי בר יחא) ,לאקזחי הכ ופטר

 ימלשוריבו ,ימר םשב דימה רכזנ ילבבב
 ,לאקזחי רב ימא םשב

 הדוהי ברד ןמקה ויחא היה אוה
 היל ינתמ :פ ןירדהנסו ,בל ןישודיקכ

 בה



 ירמת רב ימר---אב*:בהד .הירב ימר

 הדוהי בר ל"א -- הירב ימרל לאקזחי בר
 ,יכה ינתית אל ,אבא

 לאומשו ברמ דוע לבקש רשפאו
 ,בר רמא יכה רמאש ,דמ ןילוח וניצמדכ
 ,לאומש רמא יכה ,וע ,ם תובותכו

 : איק תובותכ שרופמכ י"אל הלעו
 קרב + ינבל  עלקיא - .לאקוחי רב "מה
 עשוהי שרופמכ י"אב איה קוב ינב ריעש עודיו)

 ןירדהנסב ע"ר תבישי םוקמו ,ןד תלחנב ריע המדטי

 הארנה יפכו ,שבדו בלח תבז הארו (.בל
 ילימ ךנה וזיא ןל אמיא ה"רל םשמ חלש
 תבשכ ברד הימשמ ןל תרמאד אתיילעמ
 ,: חלק

 רמ .ןל .אמונ . םהמע . ברל :. תלשןבנ
 הימשמ ןל תרמאד אתיילעמ ילימ ןילהמ
 ,.בק ןיבוריעב יסא ברד

 .ם...אב . תובותבכ .. לבבל - .רזח  ,םהאג
 רמא לאקזחי רב יימר אתא יכ ורמא : וע
 הדוהי לייכד יללכ ינהל והניתיצת אל
 ,לאומשד הימשמ יחא

 ,הס תבשכ הברה תותיירב םשמ איבהו
 הנזאב רושקש אוהו לאקזחי רב ימר ינת
 ,הלרנסב הל .רושקש וחו =<

 .השעי אל הלופכ תילט ,חלק םשו

 'ג המלש השעש םי : די ןיבוריעבו
 ,תועבורמ תונותחת תומא

 יארע תניש המכ ,וכ הבוס ,: חנ םשו
 .המא האמ ךוליה ירכ

 תרתומ לעבב הנאימ | .בי תומבוו
 ,ויבאל

 ,םייותרקה ןמ םירג ןילבקמ ןיא ,זמ םשו
 ריואל ושאר םישוהש לוגנרת :חי ק"בו

 ,םלש קזנ םלשמ ורבשו תיכוכז ילכ
 ג"בב ותתימ שיא המ :וט ןירדהנסו

 ,המהב ףא
 וניצמ א"מב ךאו תותיירב המה ןלוכו

 :םסק ב"בב מצע יפמ הכלה רמאש
 וידע טושפ טגש קוספה ןמ היאר איבמש
 ,השלש רשוקמו םינש

 המלש השעש םי :חנ אמוי רמאש המו

1838 

 אלא והי אל הנופ התאש תונפ לכ --
 םיחבז אבומדכ אתיירב אוה | ,ןימי ךרד
 ל"צו היקוח רב ימר אתיא םש ךא ,: בס
 ,לאקוחי

 ,זכ א"ה ו"פ ןיבוריע ימלשוריב רכזנו
 .בר םשב לאקזחי רב ימא אב 'ר

 ימיא רו אב "ר  דילה" ב"פ תונעתהו

 .בר םשב לאקזחי רב

 אביי בהר ורב

 מ ולע) ,.ח הציב ',כפ "תבש חבזנ
 ,ייבא ירבד רחא ץרתמ : אי ןיכרעבו

 .אפפ רב ימר
 ברו הדוהי ברש :זע אמויב רפוסו

 רהנד אדוגא ימייק ווה הדוהי רב לאומש
 ךהמ פ"ב יימר הוהו דדצחד ארבמא תרפ

 יתימל רבעימל והמ אלק והל אמר ,אסיג
 הדוהי בר ל"א ,אתעמש לאשמל ובייבגל
 .'וכו ירמאד לאומשו בר

 ברל תאשנ ותוחאש רפוסי :ק נ"בו
 דמעמ (הלעב) הל השעו וייחב התמו איוא
 .יתרתב העט ףסוי בר רמא בשומו

 בה רב ד

 םהנ נבל תבשכו וגב תוכס .רכונ
 .בה..רמא בר רב מר

 ,לאומש רב ימר
 ברו אוהש ,זי הדנכ ה"ר דימלת היה

 הירי טפ הלני נה ה "רדיל הירו להו

 רמאו אתא -- ה"רב הבר  והניחכשא

 ,הובאל
 .כ"א ל"או נ"רל השקה ,זצ תובותכבו

 .ל"על ןלישבמ תאצמנ

 הרמת כ שח

 ףירחו הדוהי בר  דימלת היה אוה
 ת"ב ימרש ,יק ןילוח רפוסי רשאכ לודג
 רחוס היהש רשפאו) אלוקיד רב ימר אוהד
 (וללה תומש ינשב והוארק ןכלו םילקדו םירמתב
 היה גהנמהו) ארוסל עלקיא אתידבמופמ
 ךיה אל ארוסבו לחב ןילכוא ויה אתידבמופבש

 ןילכוא
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 ארופב לחכה תא ןיקרוז ויה ןכלו | (ןילכוא
 לחכהל טקלו לזא ארוסל אבש ימרו ,ץוחל
 ל"א ,ארסח בר ינפל והויתאו ,םלכא
 ברד ארתאמ ל"א יכה דיבעת יאמא
 ךירצש אוה :ןידה אלהו ל"א ,אנא הדוהי
 ,םשל ךלהש םוקמה ירמוחכ רימחהל םדא
 המב ל"א ,םיתלכא םוחתל ץוח ל"א
 לצאש םינצרחה) ינצרופב ל"א +? והניתיומ

 והנינ ךסנ ןיימ אמלדו ל"א = ,(םיבקיה
 ,ווה שדח 'בי רחאל ל"א (האנהב ןירוסאו)
 יתיאר ל"א  ,והנינ לזגר אמלדו ל"א
 םילעבה ושאייתנ רבב פ"לבו) ובקרנ רבכש
 אשונ וניאש ארסח בר האר רדה ,(ןהמ
 ינא םייעמ ילוח ל"א ז"ע לאשו ןילפה
 ןמ רוטפ םייעמ ילוחש הדוהי בר רמאו
 ,שבול וניא תיציצ םגש הארו  ,ןילפתה
 י"ראו הלואש תילט אוהש והנע אוה ךא
 יכהדא ,תיציצמ םוי םישלש לכ רוטפד
 תוצמ םייק אלש דחא ח"ר ינפל ואיבה
 והל  רמא :,ותוקלהל :וצרו בא |  דובכ
 הדצב הרכש ןתמש הוצמ לכש והוקבש
 בר ל"א ,הילע ןירהזומ הטמלש ד"ב ןיא
 יא ל"א ,אבוט תפירחד ךל אניזח אדסח
 ךל הארא וא הדוהי ברד הירתאב תוה
 ,יאפרוח

 ,לאומש רמא ילוקיד רב ימר תומביבו
 הומח אוהד ירמת רב ימר :טכ תוחנמבו
 ימר אוהד ל"צו ס"ט אוהו) ילוקיד רב ימרד
 ךומפבמ תועטב אב הומח תביתו ,ילוקיד רב

 (ם"קדב אבומדב "רד הומח ארגא ורמאש

 הימקל אתא | ,גרהיוד ו"יו היל קיפפיא
 םדוק | יב שים יי ואוה  .םיפבו אח הר
 אתידבמופב ז"ר זא היהש הדוהי בר רטפנש

 כ"תאו | ,ובר ינפב ז"דל לאוש היה אל
 הימק ל"צו :,דוע .בש אלו י"אל ז"ר ךלה
 ,יריעזד

 ,:הכ הדנ שמר ןב לואש אבא .שמר

 .דל ןיטיג יאלוער רב לודינ ,יאלוער

 ,םרפר
 : הצ תובותככ ישא בר דימלת היה

| 

 םרפר--שמר

 ברד הימק היתעמשל רמא םרפר לזא
 ,ישא ברל השקה .במ ןיטיגבו ,ישא

 ,חע אמויכ ןורחאה אניברד וריבח חיהו
 ,ןתנ בר יבל אינורגהל עלקיא אתולג שיר
 אניבר ,אקריפל ותא ןנבר והלוכו םרפר
 היתעד םיפהל םרפר יעב רחמל ,אתא אל
 (אב אלש אניבר לע סועבי אלש) אתולג שירד
 ל"א ,אקריפל רמ יהא אל ט"מ ולאשו
 אל אניבר ל"א --- יערכב באכ יל היהש
 ןושלה לכו ,ישא ברד אהל רמ הל רבס
 ישא בר תריטפ רחא היהש ררובמ הזה
 יבל ןיצבקתמ ויה אל ישא בר ייחב יכ
 אבומדכ ישא בר םוקמל ךא אתולג שיר
 הפכו הניכר ,גלפ נ"ה  ג"שרד תרגאב
 ה"רב אניבר אוה ךא ,ישא בר םדוק דוע
 ,ןורחאה

 ירושכאל רבס אניבר | ,אי ןיטיג ןכו
 תואכרע םרפר ל"א יאמראד התאיפונכב
 רב אחא בר אוהו) אחא בר םע גילפו ,ןנת
 .(בר

 רמא .,י תותירכו ,ול תובותכ רכזנ ןכו
 סרפרד אה ורמאו -- תרמוא תאז םרפר
 ,איה אתודב

 אתידבמופב אתביתמ שיר תויהל הכזו
 רמשת תנשמ ליתכיבמ ההיבג בר רחא
 "חי שרד תרנאב אבומדרכ רנשת דע

 ,נכ" תסונב ד"פ

 םרפר ,ורמאש :ול תורוכבב שרופמ ןכו
 ןהכל היל היבהיו ארכוב ל"וה אתידבמופב
 ,(ןהכה) אמומ היב ארש לזא אמומ אלב
 היתייא היניעב (םרפר) שלח דח | אמוי
 ו יל תב הו | רוכב ל"א . ,הימקל
 (הקזחב ויניע חתפ) היניעל היניספרא ומומב
 היתביהיד אנא ואל ל"א הירקשב הייזח
 שירה היה אוהש ןיאור ונא הזמו + ךל
 ,אתירבמופב

 < הלב | ישירמ היה ןורחאה והבא 'רו
 לאומש בר רמאש ,םמ ןילוחכ ותבישיב
 ודבש :ןנברמ היה אוה) הבא 'רד הירב
 ד"פ נ"ח ג"שרד תרגאב אבומדכ חיתת רטפנש

 חסונב



 לואש---(א אפפ רב סםרפר

 ,הוה םרפרד הלכ ישירמ אבא (:"ב חסונב
 ,יאמוחר בר ךלמ וירחאו

 .(א אפפ רב םרפר

 .בפ תבשכ ארסח בר רימלת היה אוה
 ,ח"רד הימק םגרתש

 תוכרבכ אדסח בר רמא פ"ב םרפר
 תינעת ,.גפ ןיבוריע | ,,אפ תבש ,,טנ ,וכ
 ,: 5 מ"ב ,: אפ ןישודיק ,,ד תובותב ,,גי
 ,,חמ ןירדהנס ,: הכ ב"ב

 ח"רא פ"ב םרפר רמא :אס הדנבו
 ל"א רתומו ועבוצ םיאלכ וב דבאש דגב
 אה אבסל היל אנמ פ"ב םרפרל אבר
 העט זט'פס ג"ח ד"ודבו) ,איה ןיתינתמ ל"א
 יאק אה אבפל היל אנמ אבר רמאש המש רבסז
 ח"ר לע יאקש שרופמ יב תועט אוהו ,םרפר לע
 ,(לודג ןקז תמאב זא היהש

 רמ ןל אמיל אבר ל"א ,ח תובותכבו
 הימשמ תרמאר אתיילעמ | ילימ ינהמ
 ,ארסח ברד

 תינעתכ אנוה בר תא ריכהל רוע הכזו
 ילימ ינהמ רמ ןל אמיל אבר ל"אש ,ב
 היתוקניב ל"א ה"ר דיבע .הוהד אתיילעמ
 רפיסו ,אנריכד היתוביסב | ,אנריכד אל
 עריש עמשמ הזמו ,םילודגה וישעמ לכ ול
 ,הלודגה ותונקז םרוק דוע אנוה בר תא
 השעש המ וישעמ רכוז וניאש ךא רמאו
 םרפר אוהש רמול רשפא יא ןכלו ןזא
 ,ושת רטפנו אתירבמופב ךלמש אפפ רב
 תריטפ רחא הנש האמל בורק היה הוש
 .אנוה בר

 ייותאל ללכ רמאש ,כ תומביב רכזנו
 ב"בבו | ,יסא ברכ אלדו תינולייא תרצ
 יתשבו ,לאקוחי רב ימר םדוק רכזנ :םק
 ,םרפר סתס םשב רכזנ תומוקמה

 .(ב אפפ רב םרפר

 ,נ  תוכרבכ = אברמ ןטק "הוה אה
 יבאד אתשינכ יבל עלקיא פ"ב םרפרש
 -- ףכרב רמאו ארפסב ארק םק רכש
 סרח ילכ י"שריפו) אמכוא איתפ אבר ל"א
 היה הז םרפר יכ :זט ז"עב שרפמדב שריפ אלו

 ארביסמ

1658 

 דועו ,ךל המל אתגולפ ידהב (ודימלת ומב
 רמול רשפא יאו ,י"רכ אמלע גוהנ אה
 ודימלת פ"ב םרפר אוהש ןפוא םושב
 ,ח"ר תא. רובה :.רשא\ הרד! לורגה
 .הזה ןושלכ וילע אבר רמאי ךיאש

 אסכ לע בשיל הכז הז אפפ רב םרפרו
 תנשמ אעררהנמ ימיד בר רחא אתידבמופ
 תרגאב אבומרכ ו"שת תנש דע ו"צרת
 םתס אתיא םש ךא ג"פס ג"ח ג"שרר
 אתיא ד"בארהל הלבקה רפסב לבא ,םרפר
 בתוכש ס"ט לפנ םשו ,אפפ רב םרפר
 ,וישת ל"צו ו"צרת רטפנו ו"צרת ךלמש
 :הצ יק"בו :,ופ'תובותכ רכזנ םרפה הזו

 רב] םרפר הייפכו אדבוע הוה .ורמאש

 ארושכ יכ היב יבנאו ישא ברל [אפפ

 ישא ברל ייפכאו י"שר 'יפו ,אמלצל
 תמאב יכ ותודליב וריבח רטש ףרשש
 רטפנש כ"חא הברה םינש ישא בר יח
 ,ח"לשת

 .ארכיסמ אפפ רב םרפר

 אחא בר לאשש ,:אל םיחספ רכזנ
 ןניעב ימ -- ישא ברל ףסוי ברד הירב
 אפפ רב םרפר רמא ז"עו םיחפמ השלש

 י ,חפט

 ארכיסמ םרפר ךא סרג ,במ מ"בבו
 ,פ"ר תבית רסחו

 היהש ס"קדב הרקי אסרג יתאצמו
 ,חפט "ארבתסמ, םרפר רמא בותכ
 תנשב ךלמש םרפר םתס אוה תמאבו
 .ליעלרב רמשת

 ,אתקר

 ,מ ןישודיק אתקר רב אמס בר

 .ש
 ,לואש

 יסוי 'ר אוהו) ,נ תבש לואש ןב יסא 'ר
 .(לואש ןב

 ,טב תוכרב לואש ןב אתפלח 'ר
 ,:הכק תבש לואש ןב ןנחוי 'ר

 יה
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 .זנ ןירדהנס לואש ןב ןתנוי 'ר
 .;הכק תבש לואש ןב יסוי 'ר
 י ק"ומ לואש ןב אפילחת 'ר

 .(הנשמד אנת) ,לואש אבא
 שדקמה תוארל דוע הכו הארנה יפכ

 תיברעמ ה"מ ב"פ תודמ וירמאמ עמשמרכ
 המ יתחכש רמוא בקעי ןב א"ר תימורד
 םש רמוא לואש אבא ,תשמשמ התיה

 ,ןמשו ןיי ןינתונ ויה

 אבא -- יתחכש א"יבאר 5 םשו

 ,ג"הכ תכשל רמוא לואש

 ןינתונ ויה םש רמאי ה"מ א"יפ תוחנמו
 ,הנובל יכיזב ינש

 השוע דעומב ףא ח"מ ג"פ הציבו

 יצמ | ינפמ ]כ | (תינטב ןב לואש אבא)

 ,תודמה

 המקש לש תורוק ,רפוסי ,זנ םיחספו
 .'וכו ןיאב תועורז ילעב ויהו וחיריב ויה

 תנחקל  םושנ רמא | הק | תובותכו
 תולה םישנה תא תונז ויה םילשוריבש
 ,הרפל םהינב

 היה תפרטמ ןיכס רמא ,חפ םיחכזו
 ,הוזנגו -- .שדקמב
 םיציב ב רפא 'ניהס" אפ. .ןירדהנסבז |

 .(םיתיזה רהב) םשוה

 היאר דע ומכ רפסיש עמשמ הז לכמו
 ,שרקמה תיבב היהש המ

 םוקמ םושב אצמנ אל ויתובר ויה ימ
 ןברמ ותרות לבקש רמול דואמ בורקו
 רמאש ,תמ בישו .תובאכ יאכז ךכ" ןכתהי

 םימי לוע זא היה לבא ,ומשמ לואש אבא
 המ לבא | ,וידימלתמ תויהל עיגה אלו
 לואש אבא ד"פ םיאלכ אתפסותב ורמאש
 רמוא יאזע ןב | ,ריזחי רמוא ע"ר  ,רמוא
 םשפ ךא לואש אבא ירבד םניא ,רפסי
 ע"ר ןכו לואש אבאש אוה טושפה
 ,ריזחי םירמוא

 רמוא לואש אבאש ו"פ תולהא םש ןכו
 ע"ר ירבדא יאק אל תקולחמ איה וזב
 ,םימכחו

 לואש

 השעמ לואש אבא רמא אס הדנ ןכו
 רחא ןקז םש היהו --- ןירוח תיב עלסב
 רוקמה יכ ס"מ אוה ,ומש היננח ןב י"רו
 לואש 'ר יפרגו ח"פ םש אתפסותב אוה
 לדנמרקוצ אתפסותה תסרגכ ןוכנ רתויו
 ורמאש :דכ הדנ שרופמ יכ  ,יסוי 'ר
 ןופרט 'רו הוה ורודב ךורא לואש אבא
 רודב היהש ןיאור ונא הזבו ,ופתכל עינמ
 ,וירבחו מ"ר םדוקש

 רמאי 15 דצ ב"ח בל ירקח רפסבו
 תועמ לפנו סננ םדא היה לואש אבאש
 ,וירבדב

 ח"פ האפ ורכזנ הנשמב | ויתוכלה
 נ"מ ג"בפ תבש | ,ג"מ ב"פ םיאלכ ,ו"מ
 יאשר ותרימאב יאכז ינאש לכ רמא ללכ
 ,וילע ךישחהל ינא

 דעומב ףא רמוא ח"מ נ"פ הציב
 ,ןכ השוע

 ו"מ ז"פ  תובותכ ,ב"מ ר"פ םילקש
 א"טר וינפב וידלי תללקמה ףא רמוא
 .תינלוקה ףא

 ןמ רדונה ה"מ ו"פ םירדנ

 ,הליפט ןיב החולמ ןיב הב רוסא
 ב"מ ר"פ ןישודיק  ,ד"מ 6 ןימיג

 ,יקודב יקותשל ארוק היה לואש אבא
 .ןיפירגה תא רובי אל ד"פס מ"ב
 ריכשהל םדא רתומ ז"מ ו"פ םשו

 ,ךלוהו קסופ תויהל ינע לש ונכשמ

 .המא 'נ קרס ןליא לכ ז"מ ב"פ ב"ב
 קוב ו קלט - ןליא .לכ ג"ימ | םשו

 .תולקשמה
 ,ויתויתואב 'ה הגוהה ףא י"פר ןירדהנס
 םש ,ג"מ ח"פ תוחנמ ,ב"מ ב"פ תוכמ

 ,ה"מ "ב"פ .תודמ  ,ה"מ אי"פ
 ,,אצ .בי תבש רכזנ .אתיירכב ארמגב

 הניבגה

 ירל הכוס | ,:די אמוי | ,ופ : בל םיחספ
 כ ווב ק"ב | הב :םי ק"מ | וג

 ,: אפ ןירדהנס
 ,אל תוכרב וניצמ הדגאב וירבד

 םימשל ובל תא ןוכיש ךירצ ללפתמה
 אבא



 ב"ב לואש אבא--םירמ אמיא ןב לואש אבא

 םבל ןיכת רבדל ןמיפ רמוא לואש אבא
 ,'וכו

 ,ורוביטמ רצונ דלוהש רמוא ,הפ אמויבו
 ושקה רבכ ושארמ רצונש ,הכ הדנ רמאש המו)
 'יפ ןושרב ל"צש ח"רו ת'רו ץריתו םש 'סותה
 ,(בגחב ולדג

 ךתריכש םוקמב המו רמא ,כ הציב
 הזמו ,'וכו החותפ ךבר תריכ המותפ

 ,ה"בל ט"ויב ןיברק תובדנו םירדנש
 םשל ותמבי תא סנוכה :טל תומביבו

 תוצמש הזמו הורעב עגופ ולאכ ,יונ
 ,םובי תוצמל תמדוק הצילח

 יוה רמא ,גלק תבש רקיה ורמאמו
 התא ףא םוחרו ןונח אוה המ ול המוד
 ,םוחרו ןונח

 ומצעב רמאש :דכ הדנ וניצמ ותכאלמ
 תומצעב לכתסמ יתייהו יתייה םיתמ רבוק
 ןיפורש ויתומצע יח ןיי התושה  ,םיתמ
 ,תוישעמ המכ םש רפסיו ,'וכו

 ,םירמ אמיא ןב לואש אבא
 םושמ לאומש רמא נ"רא ,זפ תובותכב

 ירמאד אכיאו םירמ אמיא ןב לואש אבא
 -- רמוא מ"אב לואש אבא אתינתמ הל
 אמיא ןבכ הכלה רמוא לאומש רמא נ"רו
 ,םירמ

 .תינטב ןב לואש אבא
 ,תיבה ןברוח םדוק בר ןמז היה אוה

 ןמזב ןקז רבכ היה קורצ 'רש עוריכו
 אבאו ,הנש םיעברא הנעתהש ןברוחה
 שרופמכ קודצ 'ר יבא םע רבח היה לואש
 לש ויבא ימיב השעמ ה"מ ב"כפ תבש
 תינטב ןב לואש אבא ימיבו קודצ 'ר
 ,'וכו חיפטב רואמה תא וקקפש

 ינינעבש רמאי 181 רצ א"ח דו"דבו
 ןכיה לבא ,ב"ב ריפקמ היה אל האמומ
 ינינעב דיפקמ היה אלש הזה םכחה אצמ
 םש שרופמכ ןידכ השע אלה האמומ
 ,ארמגב

 'שוריכ םילשוריב םינוונח ויה םהינשו
 קורצ 'רב ' א"רב השעמ ה"ה נים וע
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 םינוונח .ויהש | תינמב ןב | לואש אבאו
 ףא -- ןהיתודמ ןיאלממ ויהו םילשוריב
 םנכ וריבחו תויבח תואמ 'נ סםנכ אוה

 ,'וכו תוטבח  תואש יג

 רתוי שרופמ ג"פ הציב אתפסותבו

 לואש אבא לעו צ"רבאר לע וילע ורמא
 כ, םילשוריב םינוונח ויהש תינטב ןב
 ברעמ םהיתודמ ןיאלממ ויהו "םהייח ימו
 םולעהו -- ט"ויב תוחוקלל ןינתונו ט"וו
 ,ךכל ןיקוקז םתא יא ל"א | ,םירבזיגל
 ליאוה ל"א = ,םחב רננוצר "יא" ל"א
 ןה רובצ לשמ | ,םכימצע לע םתרמחהו
 ,םיבר יכרוצ םהב ושעי

 טכ הציב הרצקב השעמה אבומו
 שלש םסנכ תינטב ןב  לואש אבאש
 רבכו  ,תודמה "רורבמ | יי" יברכ ואב
 הז ןיאש צ"רב רזעלא 'ר ךרעב יתראב
 ךא ןברוחה תעשב היהש קודצ 'רד ונב

 ,א"ר כ"ג היה ומשש קורצ 'רד יבא

 לואש אבא גי"פס תוחנמ אתפסותבו
 שיא | ןנחוי ןב יסוי אבאו תינטב ןב
 -- םותיב תיבמ יל יוא רמוא םילשורי
 תיבמ -- ןנחלא תיבמ --- םורדק תיבמ
 םהינבו ג"הכ םהש יבאיפ ןב לאעמשי
 אבא םשו ,זנ םיחספ אבומו ,'וכו םירבזג
 ןב ףסוי אבא םושמ תינטב ןב לואש
 שיא ןנחוי ןב יסוי יכ חונ רתוי הזו ,ןינח
 לבקש | תוגוזהמ ןומדק היה םילשורי
 ויהש ג"הכ לע  רמאי ךיאו  ,סונגיטנאמ
 .ןברוחה םדוק טעמב רחואמ ןמזב

 ימלשוריב וניצמ | םיטרפה | וירבדמ
 .ופנכנו הלח תחא םעפש ח"ה ג"פ הציב
 התיהש ידי ואר ל"א | ורקבל | וניתובר
 הז לכ םע תמאבו רשויב דודמל הליגר
 ,הב יתלחה

 הוצש בי"פ תוחמש הרכזנ ותריטפו
 לש ויתולגרמ תחת ותוא ורבקיש וינבל
 תיציצה וריסי) ונלופאמ תלכה וריתיו ויבא
 .(ותילטמ

 הוה יבר רב .ןועמש "רך בכ" םיחלבבו

 היל



18 

 ל"א וריתהל ןילוכי ויה אלו אררנ היל
 ימ תינטב ןב לואש אבאד הירב תינטב
 ל"א -- ןנבר ירעצמד אתערא תרדנ
 ,וריתהו ,אל

 ןפוא םושב - יא הז רבד הנהו
 היחי תינטב ןב לואש אבא ןבש | תויהל
 -- - ?יברב ש"ר ןמזב
 ,הז ןושלב השעמה אבומ ט"פר םירדנ
 רחא אבש דע ורדנל התפ אצמ אל ש"ר
 רזעלא ןב ש"ר ןירמאד תיא ,לילג ינקזמ
 ימלשוריהל םגש ןיאור ונא הזמו  ,הוה
 הזמו ,ש"רל וריתהש אוה ימ קפס היה
 תינטמב ל"א ילבבב ל"צש רוריבב הארנ
 תינמב ןב לואש אבא לש  וינב ינבמ
 לילגמש ןקז ותואש הלבקב םהל היה ןכש
 לואש אבא עזגמ רצנו תינטב ומש היה
 .תינמב ןב

 .ירדיב ןב לואש
 ,: הל תוחנממ לארשי רצואב אבומ ןכ

 לאומש 'ר אתיא םש יכ ותעטה וניעו
 אסרג אצמנ אל ם"קרב םגו ,ירדיב רב
 ,וזכ

 אתפסות רכזנ .ינוח ןב לואש אבא

 ,ג"פ תואוקמ

 ןב לואש אבא
 ,מ ט"פר נ"רד תובא רכזנ

 ,ס"מ אוה סננ ןב

 הל .ירמאו שנ רב לואש אבא
 אח רב

 ותוא ןיקדוב המב רמוא :הכ הדנב
 הבקנ םא (לפונה) אוה רכז םא עדיל
 רמא הובא רב הברו  ,'וכו םסיק איבמ
 ,'וכו הלעמל הטמלמ אלא ונש אל ז"ע
 וירבדו םינורחאה םיאנתמ היהש רשפאו
 ,םש ח"ר ינתד אתיירבל םיכייש

 .סננ

 תביתש הארנו

 .יבר תיב לש לבג לואש אבא
 המ רשפאו ,,דל םיחספב שרופמכ

 ברד הימשמ לואש אבא ,חל הדנ ורמאש

| 

| 

 ובש---ירדיב ןב לואש

 ולבג לואש אבא אוהו יברד הימשמ ל"צ

 ,יברד

 ,אשמרמ תיבמ לואש אבא
 ורודב דיחי היהש ןיסחויה איבמ ןכ

 היה ןכש רשפאו ,ז"בירד רבח דימלתו
 ,ח"מ ב"פ תובאב ותסרג

 ,לואש 'ר
 אריז 'ר ןמזב היהש איבמ ןיסחויב

 ,יתאצמ אל דה"פב בתכו
 תורשעמ ימלשוריב אוה ןכ תמאבו

 םימעפ לואש ר"א --- יעב ז"ר ב"ה ג"פ
 .תעקופ איהש

 יעב לואש 'ר א"ה ר"פ ש"עמ רכזנ ןכו
 .'וכו ךמצע עגה

 םשב לואש 'ר ןשיה לאומש שררמבו
 .לאלצב 'ר

 תועטב רמאמה אתיא א"פר ר"ורבו

 לואש 'ר ל"צו לאלצב 'רל לאש יבר
 .לאלצב 'ר םשב

 .הוגד לואש 'ר
 'ר םשב ינתמ י-בי"פ ר"הק רכזנ

 ץק יתמ םדא ךל רמאי םא ןועמש
 ,ביתכ יבלב םקנ םוי יכ ל"א יוה הלואגה
 ,הוניד הליש 'ר אוה ילואו

 .אתליאש
 הבר וא ,:םל ןיטינ אתליאש רב אבר

 ,:אפ םש אתליאש רב

 ,הניאש

 ר"קיובו ,.הע ז"ע הניאש רב אנח 'ר

 ,הנואש רב ןנחוי 'ר  בדה"פ

 .(ג-ה"בפ תישארב ,אבש) ,אבש בר

 ,אנהכ ביל השקה :ה תוירוה רכזנ
 ,אי תוכרב אבש רב בר וניצמו
 ,טק תבש אבש רב אבר
 ,חמ ןילוח אבש רב ןיבר וא
 .: זי תועובש אבש רב לאומש בר

 .ובש

 יגצ מ"ב נ"ר ןמזב ןיוזמ םיטסלו בנג םש

 רובש



 ןויבנש---אכלמ רובש

 ,אכלמ רוש

 ,: וטק ב"בכ הברו לאומש ןיארקנ ןכ
 .ןכ ארקנ אברש ,דנ םיחספבו
 רבידש סרפ ךלמ אכלמ רובש 'שיו

 ,ווכ ק"ומ ,,ונ תוכרבכ לאומש םע דימת
 ,חצ ןירדהנס ,מ"ב ףוס

 ,אישנה ללה יחא אנבש
 .(וטדב"כפ היעשי ,אנבש)

 הרותב קסע ללהש רפוסי ,אכ הטוסב
 ףוסל אקסע דיבע אנבשו | (ינוע ךותמ)
 הרמאו ק"ב התצי גולפנו בורענ את ל"א
 .'וכו ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא

 ,םילשורי שיא אגנבש
 לודג םדא י"שריפו :בי תבש רכזנ

 ,היה

 ;אתבש ד

 י"אב םינושארה םיארומאהמ | היה
 אמיליא ל"רל ןנחוי 'ר ל"אש .:זכ הדנב
 קחצי ר"א יאתבש 'ר רמאד אהמ
 ר"א האלדגמ י"ר הל ירמאו האלדנמ
 ,יאתבש

 תסרגב יִפָא 'ר ל"צו) ישא בר :ביק ק"בו
 יהת -- יאתבש ר"א | (ם"קדו ש"ארהו ף"ירה

 ,ןנחוו . "רהב
 יתבש 'ר םשב םימעפל ארקנש הארנו

 ילשוריבו :וכ ןיטיג רכזנש אוהו יתבוש וא
 רמא יתבש ר"א ,גסק ב"בו ג"ה ג"פ םש
 ;היקזח

 תוכרבכ ומשב דימת אסי 'ר רמא ןכו
 א"ה י"פ ב"ב ,ג"ה ב"פ הלח ,ב"ה ח"פ
 אסי 'ר א"ה ח"פ ןירדהנס (יתבוש 'ר םשו)
 .יתבש 'ר םשב

 .ייתבוש ר"א ר"פס הכוסבו
 הירב יאךפסורכ "ר המ הדנ יפו

 יב רמא " ,טס ןירדהנםבו '" יאתבש" "דה

 .(יאתבש 'ר ם"קדבו) יתבש ר"א יאדפסורכ
 יתבוש 'רד היתלמרא א"ה מ"פ ב"בו

 אוה ילואו ,רזעל 'רל | ןובירק ןונב ןותא
 בר אתא יכ ,וצ תובותכ ורמאש המ
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 יתבש 'ר לש ותלכב השעמ רמא ימיד
 ,'וכבו איקםד הספתש

 ויתבוש "רד הירב !אויח "רו רניצמ ןבו
 בי"ה ב"פ תומביבו ,א"ה ה"פ ןיבוריע
 !סותב רפא פכו . רתבש "רב ' אייח ה 5
 יאתבש יכ יתבש סורנל ךירצש ,אי ןיטיג
 ,טי"פס ר"קיו רכזנו , ,םו"כע םש אוה

 .יריפ רצא יאתבש
 החראד הרבוע אוהה רפוסי :בפ אמויב

 הל ושוחל ל"א אנינח 'רד הימקל ותא
 םיעשר ורוז הילע ירק אשיחליא אלו הל
 .יריפ רצא יאתבש הנימ קפנ םחרמ

 יתבש ןונכ י"רא . צ ("ףא (  2 ב"בו
 ,תוריפ רצא

 (םונירטי ירחי תירב יאתמש
 ,(אייח 'ר ןמזב ימלשורו)

 אלטציא היתלכל בתכש רפוסי זי מ"בב
 רמא ,התבותכ סכריא התבותכב אתלמד
 -- ידהס ותא םלועמ םירבד ויה אל
 'רד הימקל אתא | ,היתערפ םהל רמא
 התואל ןרפכ תקזחוה ול רמא | אייח
 ,אלמצוא

 לודג םדא היהש עמשמ :בל הציבמו
 והיינימ אעב לבבל עלקיאש םש ורמאד
 אל ימנ | ינוזמ | ,היל ובהי אל | אקסע
 ביתכד ותא אק בר ברעמ ינה רמא ,והוניז
 לע םחרמה לכ ךמחרו םימחר ךל תנו
 םהרבא לש וערזמ אוהש עודיב תוירבה
 ,'וכו וניבא

 .תבוש ה

 ירוי .יתבוש ידי תה ו יפי םיפרנ בב

 ,'וכו יפא 'ר ימוק אדבוע ןולעא אריסח

 יקוטובושואר

 הרוה יפא ר"א ה"ה ב"פ תיעיבש רכזנ

 .יקודצה .ייתבוש :"רל,ירזעל כ

 .ןויבגש
 היהש ב"פס תומורת אתפסותב רכזנ

 םרכ חקלש ביזכא לש תסנכה תיב שאר
 יעבר
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 אבו וימד ול ןתנו אירוסב יוגה ןמ יעבר
 ,ג"ר תא לאשו

 'ר = .ילבונש
 ,מכ ןיבוריע

 ילבוגש רב | אישנמ

 ינמוש רב (הברו וא) אבא בר | .ינמוש

 | ,רפ ןיבוריע

 אתפסות יאנוש ןב יארוהנ .,יאנוש
 ,א"פ תורשעמ

 ח"פ תוכרב םנוש רב: אטסוו 'ר ,םנוש

 ;ז"ה

 אב -בר

 הוה אדפח ברש רפוסי :גכ תבשב
 יבד | אחתיפא .ינתו ףילח ּהוהד ליגר
 ,ובא אשנ יבד י"שריפו) יבזיש ברד אשנ

 אבוט יגרשב ליגר הוהד אזח (וימח ד"או
 הבר יאהב: רמא (תכש  :דנבבל : קילדתל)

 ,יבזיש בר  והיינימ קפנ ,אבהמ קיפנ
 רב יבזיש בר אוהש בתוכ ןיסחויבו

 ,הזכ םש םוקמ םושב וניצמ אלו רמוי
 וניצמדכ ארסח ברד דימלת היה אוה

 ןיבורועפ ולקי :תבשפו :ח"ראהיבזש :יבר
 אבר רמא ,כק תבשבו ,:נפ תומבי ,:פ
 שרדש) אדסה ברל אבזיש בר  היעטא
 ,(י"שר ,אדסח בר ול הדוהו וינפל

 תורוכבכ ה"רא יבזיש בר  וניצמ ןכו
 ,אי

 ,:זע .ןיבוריעב נ"רא יבזיש בר
 אנ קיבב ,.הברמ אעב

 רצק ןטל "אל הלע . האלנה / יפכו
 :הלק ב'ב עמשמהכ נמו /י'ךמ .לכקו
 הימשמ רמא אקו ה"רב הבר | ביתיש
 הרמא א"ר ' ,רמא .יבויש >םה \-- "רד
 וכו: ןנחוי ה רול פמאו

 ,י"רא יבזיש בר ,אפ אמוי ןכו
 תועומש ויתוברמ לבק םש ותויהבו

 דג .ןובוריעב תירוש \ןב . רועלא.. 'רמ
 םושמ יכזיש בר  רמא ,חיק םיחספ
 .ע"באר

 (ב יבזיש בר -ילבונש

 ילודגמ רבכ היה אברו יינא ימיבו
 ןיטיגבו ,היביתוא ייבאש ,דכ הגיגחכ רודה
 ארבנ אבר רמא וירבד לע וכיחאשב :הנ
 ,הילע וכיחת אל אתלמ רמא הבר

 ירבד לע ףיקתמ .חפ ןיבוריע  רכזנו
 ,ה"רב הבר

 הדוהי בר ירבד לע ביתמ ,ול תורוכבו
 .לאומש רמא

 אלא אכרצנ אל רמא :גל ק"בו
 ,הטיחש תחפל

 לדיג בר ירבד לע) רמא .בק ןילוחבו
 ,אנינת ימנ ןנא ףא (בר רמא

 5 תמי בה .,.רניצמו

 הנ תוכרב

 יבוש: ברד

 ,ב י'בטש בר

 ₪ ריק מ"בכ אברה  ודימלת היה
 םש ירטו ליקשו ,אברד הימק יבזיש בר
 תבחו ינפל .רימלתכ

 ור רב ןםוי ר"א :מס | םיחכזבו
 אלא יבזיש בר ל"א -- חכשא ארק מ"ר
 ,התעמ

 יבא כה יםוי 'ך -היה אל :תמאבו
 בר אוהש רמאנ םא יכ ,יבזיש בר ןמזב
 ןיבא רב י"ר היה אל זא ןושארה יבזיש
 אלש וא ול השקי יבזיש ברש כ"ב לודג
 יבזש בר הזש רמאנ םאו ,ןיידע רלונ
 לבבב היהשכ ןיבא רב י"רל השקהו ינשה
 | יב רטול רשפא יא כ"ג רצק מול
 ,אברו ייבא תלחתב היה ןיבא רב

 בותכש הרקי אסרג ם"קדב יתאצמ ךא
 ,תמא הזו ,אברל יבזיש בר ל"א םש

 קר ןוכק בב .רכזנ יבזיש בר .הזו
 יבזיש בר -- רמא רמימא -- רמא קחצי
 םלוכ ויהש ,הנומשל לומינ וניא ףא רמא
 ,אברד ידימלתו םירבחכ

 ב םזיש .כר . . ,ונ .ןילוח  ,הכזנ .ןכו
 בר רמא ,אימב קרב רמיי בר ,אשמישב
 םימ לש ףועכ | ןריד יזווא ינה | יבזיש
 . ,ןיימד

 רפזש



 אליש 'ר---רפזש

 .רפזש

 בכיעו רדג לש שאר היהש .בכ ה"רב

 ,ותלודגמ ג"ר ודירוהו םידעה תא

 ,חמש

 ,חטש ןב ןועמש
 ,ךקמה יאני תשא הכלמה ןויצלש ותבו

 ,םכרעב ראובמכ

 תש

 ביכש אל אנינת ר"א :אצ ק"בב
 ,הנמז אלב אניאת ץקר אלא ירב תחביש
 ,ירב תחכש אסרגה ס"קדבו

 ,ומש ךכ ירב תחבש י"שריפ ,וכ ב"בו
 'רד הימקל אתאר אוהה :וכק םשו

 לע דיעהל אבש) הזב ינקזחומ ל"א אנינח
 ל"א תעדי אנמ ל"א רוכב אוהש (דחא
 יבגל .וליז ל"א הובא יבגל ותא ווה יכד
 "יפו היקור יפמו אוה ארכובד ירב תחבש
 ואלו רוכבה םש ירב תחבש ם"בשר
 .וכ .ב"ב רבזנה .אנינה "רד הירב יח

 ומש ךכ היה םא רה"פב ךיראה רבכו
 ,ש"ע תחבש היה ומשש וא "ירב תחבש,

 ,אייש פר

 ישא ברד היתווכ רמא :רל םיחבזב
 ל"א ם"קד תסרגל :חנ ןילוחבו ,ארבתסמ
 .איעשוא בר ונלש אסרגו ,אייש בר

 ,ןייש 'ר

 א"פ ןיבוריעב אחא 'ר דימלת היה
 ,אחא 'ר ימוק ןייש 'ר אנת ו"ה

 תרגשא ןייש ר"א ב"הר ז"פ תבשבו
 ,חכשא אלו אתיירוא לכב אחא 'רד הנייע
 אלו תובאלמ בותכש םוקמ הרותה לבב שפח)
 ,(אצמ

 ,ו"ה ר"פ .ןיבוריע . ,"פר .תבש בש
 םירוכב רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו

 ינמתמ .אוהש הז | ןייש ר"א "ה וב
 ותוא ןירוק ןיאו ,וינפמ ןידמוע ןיא ףסכב
 ,רומח לש תעררמבכ וילעש תילטהו ,יבר
 ,ןיישא 'ר ךרע ' ןייעה
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 ,אליש
 ,ג"ה ב"פ ןיטיג אליש רב הנוב
 ,חנ תבש אליש רב אנניח בר
 .םלק תבש אליש רב הרדוהי בר
 .: בל ןישודיק אליש רב קחצי בר
 ,:חנ ןילוח אליש רב ןתנ
 ,גס תבש אליש רב אבר
 .: ב :תוכרב ,אלוש רב הבר
 ,גי הכוס אליש רב אניבר

 .(אתפסותד אנת) ,אליש 'ר

 ט"ה ר"פ םילב אתפסותב
 .ומשב ג"בשר

 מ"ה ב"פ | תוכרב אתפפות :'רכזנ ןכו
 אליש 'ר םושמ -- ר"ת ,וכ הכוס אבומו
 .'וכו רוטפ ןתח ורמא

 לארשיש ןמזב ר"ת ,אי תינעתבו
 ורמא אליש 'ר יבד -- רעצב | ןייורש
 ןידיעמ ןה -- וכו תרשה יבאלמ ינש
 ,רמוא אקדיח 'ר -- וילע

 ,א"פ עסיו 'פ חלשב אתלכמ רכזנ ןכו
 היהש ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמו

 יר.וחב רוע
 ,חנ תוכרב אבומה השעמהש הארנו

 םש ורמאד ,אנתה אוה אליש 'ר םע
 תימרא לעבד ארבג אוההל דגנ אליש 'ר
 אתיא דחא י"כב ס"קדבו) אכלמל ורסמו לזא

 אנמרה אלב אניד ןדש | ,(ופיק יב ווסמו
 ולאשו הירתבא אקתסירפ וחלש ,אבלמד
 לעבד םושמ ל"א שיאהל תקלה ט"מ
 והילא אתא ,ןיא ל"א ,םידע ךל שי ,הרומח
 ,אוה אלמק רב יכה יא ל"א | ,דיהסאו
 ונל תיל ונצראמ ונילגש םוימ ןנא ל"א
 הינירב ונייעל יבתיד דע ,אלטקימל תושר
 .'וכו הלודגה 'ה ךל רמאו אליש 'ר תתפ
 אנימאק יכה ל"א %+תרמא אק יאמ ל"א
 אעראב אתובלמ ביהיד אנמחר ךירב
 אנטלוש וכל בהיו עיקרד אתובלמ ןיעכ
 כ"כ וילע ביבחש ןעי ורמא אניד אמחרו
 והונימו אפלוק היל יבהי אתוכלמד ארקי
 אוהה ולאשו ,(ס"קד ,ימורד היחתיפא) טפושל

 ארבג

 רמוא



 בר וכ

 ? ארקשל סנ 'ה השוע םאה והקלהש ארבנ
 הארו -- ורקיא ירמח ואל ! עשר ל"א
 וילע - דוםמלו = .ךליל  ,הצורש אליש 'ר
 -- אוה ףדור יאה ,רמא ,םירומח םארקש
 קופפה שרד זאו ,הילטקו אפלוקב הייחמ
 הלווה "ה ל

 .אליש בר
 ב"פר ג'ת התרגאב נ"שר תורע פ"ע

 ירחא לבבב אררס שירה היה אליש ברש
 ,יבר תריטפ

 םטשירמעי -י"אב רוע ןא היה ברו

 ל"קת תנשב לבבל בר אבשכו  ,תובר
 הירתאל עלקיא ברש :כ אמוי רפוסי
 הילע םקימל ארומא הוה אל אליש 'רד
 יאמ שרפמ אקו הילע בר םק אליש 'רד
 אליש 'ר ל"א ,ארבג ארק רבגה תאירק
 רמ ל"א -- אלוגנרת ארק רמ אמילו
 ישניא ירמא ל"א | ,רמ חנינ ?בר והינ
 ןילעמ -- הירמע | ץופ היל תרגת יא
 ,ןידירומ אלו שדיקב

 תיבדו לאומשש רפוסי ב"ה ד"פ תינעתבו
 םוי לכב אישנה תיבל ןיכלוה ויה הליש
 דובב ,וקלח . ףופל ., ,שארב הליש תיבו
 ,שארב היהי אוהש לאומשל

 רובכ לאומש קלח לבבל בר אבשכו
 'ר תיב לבא ,שארב היהי אוהש ברל
 ןכלו ,ישילשה תכ תויהל וצר אל אליש
 רובכ לע לחמ לאומשו ,םיינש וראשנ
 ,ישילשה אוה היהו

 אליש 'ר תיבדו אליש 'רש רורב הזו
 ותבישיו .אליש " "= .הנוכהו  אוה  דחא
 :כ אמויב אבומה השעמה יכ
 ה"פ הכוס ימלשוריב שרופמ אליש 'רו
 ,אליש 'ר" תיבד ימוק = ברד םנהה היה

 רצק ןמזל אעדרהנב בר בשייתהשכו
 היה אוהש ףא אליש 'ר דובכב עגנ אל
 א"פש ,דמ ןיררהנסכ ונממ הברה לודג
 בר יניעב הרשי אלש ףאו אליש 'ר שרד

 בר .םע

 אליש

 הילע ארומא בר יקוא זא ,אציו השרדה
 ,שרדו

 ברש רמאי 117 רצ ןילמ ךרע רפסבו
 ,ותומ םוי דע אליש 'רל ןמגרוהמ ראשנ
 ךאש שרופמ ארמנב יכ איה הגנשו
 םייפסל ךירצש בר ל"א השרדה התואב
 ,רורב הזו שדוקב ןילעמ םושמ

 אליש 'רל םינפ בר אשנ אל א"פ ךאו
 ןיאש םימב עבטנ דחאש .אכק תומביכ
 ותשא תא ריתה אליש 'רו ףוס םהל
 לאומשל רמאו בר םק וא ,אשנהל
 תא בטיה עריש לאומש ךא ,היתמשל
 הגגש פ"ע ךאש ןיבהו ותלודגו אליש 'ר
 חלשל בוט רתוי ברל ל"א תאזכ ירוה
 הדוה םהינפל אבשכו ולאשלו וירחא

 םהל שיש םימ  אוהש רבס יכ העמש

 ,ףוס
 ₪70 5 .יבדו בר תקולחמ | וניצמו

 / בנ ןיטיג ,(הנשמה ןושלב) .גכ ה"רכ

 ,גמ ןישורדיק ,: במ הטוס
 ,: וט תוכרבב אליש בר םשב רכזנ ןכו

 .ד תבשו
 אדסח בר תא ךא | וניצמ וידימלתמ

 ארבגמ אתלמ אה רמאש ,הע תובותככ
 .אליש 'ר ונמו יל עימש הבר

 האורפהת 'בר:5זי ק"מ" ;: ומ :תוכרבו

 ,אליש
 ראשנ ותריטפ רחאל םגש רשפאו

 ןירכזנו אליש 'ר .יבד םשב ושרדמ תיב
 ו רי חליגמ |: חל אמוי :(,  טל .םיחספ
 וכייחמ) :זט ב"ב ,,חנ ןיטיג  ,,ה הגיגח
 ,:חצ ןירדהנס ,(אברעמב הלע

 אבה לכ בר רמאש :ד המוס וניצמו
 'ר יבדל והל אישק -- שיא תשא לע
 יבד ירמא אלא -- דיל די יאה אליש
 וכו אליש "רף

 'לשוריו : טםמ תוכרב וניצמש המ לבא
 אוה בר רמא אליש 'ר ו"ה ר"פ  םש
 ודימלת היהש אניבא רב אליש בר ס"לב

 ,ברה | םייסשכ ךאו ,םולכ וינפב רמא אל כ"פעא

 תרותו



 הווניד אליש 'ר---אתרמת רפכ שיא אליש 'ר

 תוכמכ י"אל האבוה אליש בר תרותו
 ,הליש 'ר םשב ןירסיקד ןנבר ו"ה ב"פ

 בר הצר אל אליש בר רטפנשכו
 ,ארוסל קחרתה ךאו ומוקמ לע ראשהל
 בר םוקמ לע אעדרהנב ראשנ לאומשו
 ,ב"פר ג"ח ג"שרד תרגאב אבומרכ אליש

 .אתרמת רפכ שיא אליש 'ר
 ומשב רמאו ןנחוי 'רד ודימלת היה
 יתבר "םפ ,ו"פר ר"ב ,ח"ה ניב הנו

 ,וט"ד"קפ םילהת שררמ ,שדוחב פ"ר
 ר"א .זט הליגמ וניצמ ומשב םירמואה

 אתרמת רפכ שיא אליש 'ר שרד יסא
 לארשי לש ןתוכזללש הטמלש בתבכ המו
 ,ש"בל הלעמלש בתכ קחמנ וניא

 אפפ רב אנינח ר"א :זמ הליגמבו
 תורישה לכ אתרמת רפכ שיא ש"ר שרד
 ,'וכו חירא תובתכנ | ןלוכ

 אליש 'ר שרד פ"בחרא ,הל המוסבו
 בברתשנש רמלמ אתרמת רפכ שיא
 ,'וכו םנושל

 שיא אליש 'ר שרד פ"בחרא ,וכ הדנבו
 יתרתו אתינתמ תלת אתרמת רפכ
 ,אתתעמש

 ,ר"ה"מפ ר"בכ ומשב רמא יול .'ר .ןכו
 .רי"פס ב"פ ר"שהש

 ר"סאכ אחא 'ר םשב ןב וירחא חינהו
 ,ו"פס

 אליש 'ר ךרע .ימיבא רב אליש בר
 ,אניבא רב

 ,(ברד לודגה ודימלת) ,אניבא רב אליש בר

 דבע אניבא רב אליש רפופי :ול הדנב
 ותריטפ םדוק ברו ,ברד היתווכ אדבוע
 תייצ אל יאו היענצ ליז יפא ברל רמא
 יכ וב רוזחיש םעט ירבדב ותוא ךושמ) היירנ

 ול רמא ברש רבס יסא ברו ,(וב רזח בר
 בר ל"א בר רטפנשכו ,(היתמש) הוידג
 יא ל"א ,ּכר היב רדה ךב רדה "פא
 יל רמא הוה ידידל  היב ררהד ו
 יסא בר לזא ,תייצ אל (אנא הידימלתד)
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 אתקילדמ רמ יפתסימ אלו ל"א ,היתמשו
 --י"ב יסיא אנא ל"א ,(יתלחגב הוכת אמש)

 אליש אנאו ל"א ,אכקר היב טילש אלד
 אתיסא רבתמד אלזרפד אנכוב אניבא רב
 לזא ,הישפנ חנו יסא בר שלח ,אשחנד
 -- ןיכירכת ול ןיבתש והתיברל רמא אליש
 אסא אחרפד וזח ,אלישד הישפנ חנו
 מ"ש ירמא ,אירופ יאהל אירופ יאהמ
 ,.אסייפ ןנבר ורבע

 ר"א אפילחת רמא :בכ ז"ע וניצמו
 ,וט םשו) ברד הימשמ אניבא רב | אליש
 ,(ימיבא רב תועטב אתיא

 'לשוריו :טמ תוכרב ורמאש המ הארנו
 בף רמא אליש ר"א נ"ר ו"ה ד"פ םש
 ,אניבא רב אליש 'ר אוה

 ןירדהנס ,ה"ה ב"פ תוכמ ימלשוריבו
 הנוב רב אליש 'ר ינת אריעז ר"א ח"פר
 לנה .ו"רא נ"ה ביפו ןימינבו 2( הניפש)

 ,הנוב רב אליש ל"צ אליש רב הנוב
 ,.דכ תומבי  וניצמש | המ רשפאו

 אוה אליש ינת ג"כ ז"ע ,:רמ תובותכ
 ,אליש יבד ינת ל"צש וא ,אניבא רב

 השי רב ליש
 לבא ,א"צפ ןשיה םילהת 'דמ רכזנ

 רב לאומש 'ר סרג רעבוב םילהת 'דמב
 קחצי

 ,ירמ אליש ררע ,ירמ רב אליש

 .אחא ברד הירב רב אליש
 ףיקתמ ופש זמר לאקזחי םוקליב

 לוגלג אלהו אחא ברד הירב רב אליש הל
 תובותכב אוה רמאמהו ,אוה רעצ םיקידצל
 .אבר אלס אבא 'ר אתיא םשו ,איק

 הר ד לש כ

 ןירסיקה  ןגבר ההר ,ב פו בש כול

 ,ומשב
 ןנבר ו"ה ב"פ תוכמ ורמאש המ ילואו

 אליש 'ך ל"צ הליש 'ר םשב ןירסיקד
 ,הווניד

 הווניד אליש 'ר רמא טידה"פ ר"ורבו

 ןויבאה
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 הינימ קניה בה אניכסמ ןהא  ןויבאה
 ,שקבמ אוה וקלחמ ךממ שקבמ ינעהש המ)
 .(וקלח תחקל התאש

 םשו רמאמה אבומ מ-ד"לפ ר"קיובו
 .אהונד הליש 'ר

 ,ירמ אליש

 אמיתיאו כ"ר רמא :בל תבש רכזנ
 אהנ ןימינב ל"צ כו ירמ 'אליש

 הדוהי רב לאומש ר"א :גמ תבשבו
 .ירמ אליש ינת ןכו

 .איינלשמ אליש בר
 יאמ ישא ברל רמא :בי ק"ומ רכזנ

 כו ךתער

 .אקליש
 ,ג"ה"פ ר"סא אקליש רב אנינה 'ר

 ,תליש
 תסרגל :םל ןיטיג תליש רב הבר

 ,ח"בה
 ,גנק תבש תליש רב לאומש בר
 ומ תוכרבכ ההוהו בר והכנו
 איבמ .בס תובותכ תצביקמ הטישבו

 םש אוה תלישש ןואנ יאה וניבר םשב
 ,אייח 'ר תוחא הבקנ

 .םש

 ,נס ןילוח ימיש רב ידיא בר
 ,:\ םיחספ ימיש רב הבר
 ,:זכ תותירכ ימיש רב לאומש בר

 תב. ,ךב ימי בפ

 3 תירחבו הכמ
 אבא רב ןמש בר ל"א :טנ םיחספבו

 עודיו  ,'וכו תרמאד ךדידל אפפ ברל
 'ר דימלת י"אב היה אבא רב ןמש ברש
 תמאבו ?אפפ בר ןמזב היי ךיאו ,ןנחוי
 בר םירפוס יקודקד תסרגכ רמול ךירצ
 המ ןיפחויה קדצ ןכלו ,אבא רב מוש
 ברי ןמזב עפא רב "ימיש ברו" איבהש
 ,אפפ

 ימיש בר :נ ריזנב םנ ןכ ל"צ ילואו

 ישא רב ימיש בר--ירמ אליש

 בר ונלש אסרגו פ"רל רמא אבא רב

 ,אדא רב ימיש

 ,ייבא הב ימוש בר

 קחצי 'רכ הכלה רמא ,ם תובותכ רכזנ
 בר ל"צ ילואו ,ןנחוי 'ר םושמ רמאש
 ,אבא רב ימיש

 כ כ ימ ש בר

 .פ"רל השקה

 ,(אברו ייבאד ודימלת) ,ישא רב ימיש בר

 הימקל אתאש רפוסי :ם ןיטיגב
 ,ומע דומלל תע ול עבקיש ושקבו ייבאד
 ךירצש יאנפ ול ןיא םויבש ייבא ל"א
 תוקשהל ךירצ הלילבו ,ומצעב רומלל
 ינא ישא רב ימיש בר ול רמא ,ויתורש
 הלילב ימע דומלתו םויב ךיתודש הקשא
 וכו תל לא

 רמא :חמ | ןישודיק | ,זכ | אמויבו
 הירבל רבסמ אקו ביתיד ייבאל היתחכשא
 ,'וכו

 אבא רב ןמש בר ביתמ :חכ ה"רבו
 ימיש בר ס"קדבכ ל"צ ייבא ירבד לע
 ,ישא רב

 .בס אמויכ אברד הימשמ רמא ןכו
 ,םיקד תסרנל

 שרנב אפפ בר ךלמו אבר רטפנשכו
 ברד הימק חיכש היהש :ט תינעת ורמא
 דח אמוי ,אבוט היל ישקמ היהו אפפ
 אנמחר רמאר עמש היפא לע לפנד הייזח
 הילע ליבק | ,ימישד | אפוסיכמ ןלציל
 ,אתוקיתש

 ,: ג ןיבוריעכ פ"רל השקהש וניצמ ןכו
 לכ רי

 ריעל עלקיא פ"רש :גל הדנב רפופיו
 = ילאומש .בר .ינפ .לבקל ךלהו ךוות
 ,ישא רב ימיש ברד הימקל אתאו היקבש
 ,'וכו היל תרמא אל ט"מ פ"רל ל"א
 ,פ"רל רבח ומכ היהש עמשמ הזמו

 היה (ישא בוד ובו) אנהכ בר  ןכו

 היולא אנהכ ברש ,אל תוכרבכ וריבה

 ברל

 4 רוב ג .רכזנ
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 ברכ רודה ילודנ םידימלת דימעהו
 רמאש ,חכ הרומתכ (ישא ברד וריבח) אנהכ

 ברד הימק היתעמשל אתירמא אנהכ בר
 ןילוחב ארה יל רמא -- ישא רב ימיש
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 אנשיש---האנזוחמ ימיש בר 16

 ,והאנזוהמ ימיש בר

 א"רו י"ר ירבד לע רמא ,זט תוכמב
 השקמו ,רחאמ ןישודיק הל לבקש ןוגב
 םנחבו בו תועטב אתיא אומגב) אבר ז"ע

 -- חילש היתיוש יא (הזב ד"הסב קחדנ

 ,'וכו אעדרהנמ ימיש בר רמא אלא
 ןמזב היה אעדרהנמ ימיש ברש עודיו
 .אבר

 לש ןולק יאמ שרפמ :במ םיחספבו
 תונב לש ןלופיט הז רמאו םירפוס
 ץרתמ (ןווחאה) איעשוא ברו ,םירישע

 ,אפכשואד ארורפ םלועל

 .אעדרהנמ ימיש בר
 בר רמא -- אבר ביתמ :בל ק"בב

 היל חפט ,אנינמב ועטד אעררהנמ ימיש
 ,'וכו ינמ אוה וטא ל"א הילדנסב אבר
 אברל קחצי רב נ"רא :בי תועובשבו
 ,אעדרהנמ ש"רד הימשמ אתירמא אנא

 ,אברל רבח ומכ היהש עמשמו
 אמוי ,: בנ םיחספ ,:ול תוכרב רכזנו
 45 .תוכפ.,הכ ק"ב. ה

 שרפמ ימיש בר ,הכ ןיבוריע  וניצמו
 ינת :אכ הליגמבו ,אברו הברד אתגולפ
 .אעררהנמ ש"ר אוהש רשפא ימיש בר

 אתירמא ישא בר רמא :אע םיחבובו
 ,אעררהנמ] ימיש ברד הימק אתעמשל
 ,[ס"קד

 יח כרד הירב .אננוש בר
 ש"ארהו ף"ירה תסרגו ו"טפ ןיטינ רכזנ

 אנניש םרוג ד"יר 'סותבו ,אשיש בר

 ,אברד הירב

 ,ופ תבש אריש רב אבר ,אריש

 הווא+
 ,אש ש

 .(ם'קד) .ם תבש אשיש רב אחא בר
 ,וק םיחספ אשיש רב ידיא בר

 ברד הירב (תשש וא) אשיש בר
 .( בא  .הכ ידיא

 וילע רפופי ןיבא רב ידיא בר ויבא

 ירת ול הדליו תנהכ אשנש ,טמ םיחספ
 .עשוהי ברו תשש בר יכימס ינב

 ראובמכ ארסח בר רימלת היה םהיבאו
 ,וכרעב

 אברו ייבא ןמזב היה ונב אשיש ברו
 ידיא בר רמא ,גי תינעתב ויבאמ לבקו
 בה  רמא -- ייבא ל"א -- ןיבא רב
 אק יכה אבא ידיא ברד הירב אשיש

 ,היל אישק
 אשיש בר םשב ךא רכזנ םיקמ לכבו

 ,(ס"קד תפרגל) .ד תוכרבכ ידיא ברד הירב

 :ןט"םיחספ : ,:דיק\ :תבשי. ;דכ | זי
 תומבי " ,ואי - ק"ומ ,:ז ה"ר ,,ומק + דנ

 יופי ק"ב ,,חפ ,נל תובותכ ,.בפ
 רו :םיחבו ,: בק

 הירב תשש בר םשב רכזנ םימעפלו
 ,.בק ןיבוריע ,:חלק תבשכ ידיא ברד
 ,וטק ,הס ,ו מ"ב ,,ונ הכוס ,:דפ םיחספ
 תסרג תומוקמה לכב טעמכו | ,,ו םיחבז
 ,אשיש בר ס"קד

 'רד הימשמ שרד :ומק תבש וניצמו

 .ןנחוי
 ,'וכו כ"רדמ מ"ש רמא : טי תובותכבו
 ,לאומש רמא יכה רמא :די ק"ומו
 רב לאומש בר רמא יכה רמא ,זכ ה"רו

 ,קחצי
 אבר ירבד לע ףיקתמ :דע תומביבו

 ו ,בישה אברו
 מ"בכ פ"ר םע ירטו ליקשש וניצמ ןכו

 ,רמ וארקו פ"רל ביתוא ,טק ,הס
 ,אפפ בר ול רמא ,ח ב"בו
 תואנתהלד לכ פ"רא ,זמק תבשבו

 ידיא ברד הירב אשיש ברד אה יכ ירש
 רטפנש הזמ עמשמ ,הוה ונידסב האנתמ
 ,פ"ר םדוק

 בל ו:יכדהמ בר: ל"א :,אכ תוחנמבו
 ברד הירב אשיש בר רמא אק יכה ישא
 ,ידיא

 ןיטיג אנשיש רב ימיד בר .אנשיש
 ,בס

 תחכש

 יקי -יסושאה



 תוקלש---תחבש
1-0 

 .תבביש ךרע .תחבש

 ,אנכש

 אמויב 'פותה תסרגל :בי תבש רכזנ

 .אנבש ונלש אסרגו ,אלד ה"ד :;חל

 ,םולש 'ר

 .(גיחו"טפ 'ב םיבלמ ,לארשי ךלמ שבי ןב םולש)

 'ר םשב רמא ט-ד"לפ ר"ב רכזנ
 .אריעז 'רב אמחנמ

 ד-ו"כפ .ר"קיובו

 ז"רד הירב אחא

 ,ז"רד הירב הבהא
 עודיה םולש רב יולה הדוהי 'ר וניצמו

 םולש רב יול ןב עשוהי 'ר  ,םישרדמב
 יולה הדוהי 'ר ל"צ םשו זט"ו"טפ ר"דמב

 .םולש רב
 'רב יסוי 'ר ב"עפ ןשיה אמוחנתב ןכו

 ,הדוהי 'ר רעבוב אמוחנתבכ ל"צ םולש

 . וו ינמ דב םולש ש ₪

 :דכק תישארב רהז

 'ר םשב רמאש סרג

 לע הנוכה םהינשבו

 שרדמב רכזנ
 .םלענה

 ,םתמ וחלש
 זי ןירדהנס (תדפ ןב) רזעלא 'ר אוה

 .ינומלש 'ר

 ,ל"ר םשב רמא בידח"ספ ר"ב רכזנ

 .אימלש
 .: גנ תבש אימלש רב אנינח בר
 .:גנ תוכרב אימלש רב רמיי בר

 .רב ךרע .ארפס אימלש רב

 .(רידי"פ עשוה ,ןמלשש) ,ןמלש בר
 נ"רד הימק אנת ינה :₪טל תוכרבב

 ןמלש ל"א ךמש המ ל"א -- קחצי רב
 תמשש ךתנשמ המלשו התא םולש ל"א '

 ,םידימלתה ןיב םולש
 םושמ ןמלש בר רמא ,טפ ק"ב רכזנו

 .ייבא ירבדא יאקו ,אתיב חוור אכיאד
 ןהינששב ןמלש בר אמנרת :ני ב"בו

 .ייבא ירברא יאקו  ,ןיצור

 ,חמש ןב ןועמש |

 ,הבלמה הצנמלש םשו השעמה |
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 ביתכ ןמלש בר רמא ,טכ תוחנמבו
 ,'וכו הברי דע

 ,ןומלש םשב ארקנ ר"ור ףוסבו

 .יול ןב ןמלש
 היה ר"ה א"פ םיאלכ ימלשוריב רכזנ

 ,ל"ביר םשב רמאו יול ןב ידבזד הוחא

 .(תיחולצ וא) תיחולכ יבמ ןמלש בר
 ,ארא בר םע :ה הציב רכונ

 ,הבלמה ןויצלש
 השעמ בר רמא י"רא :זמ תבשב

 הנבל התשמ ההשעש הכלמה ןויצלשב
 ףרוצל ןתנתנו ןהרבשו הילכ לכ ואמטנו
 ורמאו םישדח םילכ ןהמ השעו ןכתירו
 י"שריפו ,הנשי ןתאמוטל ורזחי םימכח
 ,התיה חטש ןב ןועמש ימיב

 אשמ ורפסב גרובנרעד םכחה תעדו
 איצינמלש תארקנה איהש ,וכ דצ י"א

 השעמ יתקחב שיר ארפס הרכזנו הכלמה |
 הכלמה אצינמלשו חטש ןב ןועמש ימיב
 ילילל תבש ילילמ :ןידרוי םימשג ויהש
 ,'וכו תוילככ םיטח ושענש דע תבש

 ךא רכזנ םשו .,גכ תינעתב אבומו
 אבומ ידה"לפ ר"קיובו

 ךרעבו ךלמה יאני ךרעב יתכראה רבכו
 יאני תשא התיה איהש חטש ןב ןועמש |

 תמשכו חמש ןב ןועמש תוחאו ךלמה
 ויה הימיבו םינש עשת איה הכלמ | ,יאני
 ימי לכב לארשיל םיבוט רתויה םינשה
 ,ינש תיב

 הכולמה ד"ע בירל וליחתה הרטפנשכו
 םהו סולבומסיראו סונקרוה הינב | ינש
 רש סויפמופ ץירעה דיב ןמצע תא ורסמ
 ,לארשי לע ןברוח ואיבהו ימור אבצ

 .אקלש
 ,יחאצת אמוחנת א 0 רב אנינח 'ר

 ,תוקלש ןב ךרע .תוקלש

 יאמש
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 .(זלחז"פ 'א ה"ד ,אמש) .ןקזה יאמש

 ם"לה ילבקמ ויה ללה ורבחו אוה
 ,ם"במרה תמדקהב אבומרכ

 א"פ תובאכ ןוילטבאו היעמשמ ולבקו
 .בימ

 רבכ תואישנה אפכ לע ללה בשישבו
 םשב ארקנה ושרדמ תיב יאמשל היה
 ,ד"בא רוע יאמש היה אלו ,יאמש תיב
 אצישכו ללהד ר"באה היה םהנמ ךא
 הגיגחכ יאמש תא ויתחת והונמ םחנמ
 ,ב"מ ב"פ

 שירכ תוכלה 'גב ללה םע קלוחו
 ןייד םישנה לכ רמוא יאמש | תוידע
 ןיבק העשת -- ,הלחל בקמ -- ,ןתעש
 ,הוקמה תא ןילסופ

 שלשבש ,וט  תבש ה"ר רמאש הזו
 קיתש תגל רצובה ןירבו ,וקלחנ תומוקמ
 הגיגח וקלחנש הכימס ןידבו ,יאמשל ללה
 ,הנשי תקולחמ והז ב"מ ב"פ

 'ד בישח אקד םש תבש ימלשוריבו
 ןיד םג וללכ םהש ןעי הז תומוקמ
 ,הכימס

 ,,די תבשכ םידיה לע | ורזג םהינשו
 ףופכ ללה היה םויה ותואש ,זי םשו
 ,םידימלתה ןמ דחאכ יאמש ינפל בשווו

 ר"מ ב"פ ש"עמ  ויתוכלה ורכזנ ןכו
 ,רירצ ולכאי רמוא יאמש

 רפכ שיא יאתסוד ה"מ ב"פ הלרעבו
 יתעמש רמאו ש"ב ידימלתמ היה המתי
 אמטמ וניא םלועל רמאש ןקזה יאמשמ
 ,הציבב וב אהיש רע

 וליפא התדר דע שרד ,טי תבשבו
 ,תבשב

 יגח םושמ הכלה רמוא ,גמ ןישודקבו
 ,איבנה

 יאמש א"בשרא ב"פ ש"עמ אתפסותבו
 .'וכו תונחב הנחיני רמוא ןקזה

 רמוא ןקזה יאמש ג"פ תיעיבש םשו
 ,'וכו הילע ינרזונ היונפ העש התיה ולא

 .אל תבשכ ןרפק ועבטמ היה אוה

 :םהב רעג רייגתהל ם"וכעה וילא ואבשכ
 -י"ע ורייגתהשכ כ"חאו ,הפיזנב םאיצוהו
 -ורמא דחא םוקמל ןתשלש ונמרזנו ללה
 ךמ ונדרומל השקב יאמש לש  ותונרפק
 ,םלועה

 ןתנוי לא יאמש אבש : גלק ב"ב ןכו
 יילע .חימה רמאו ולקמב לאיזוע ןב
 .בל עורמ תאז השע אל לבא ,לאיווע ןב
 ,םולשו סח

 :רמאש ו"טמ א"פ תובא רקיה ורמאממ
 .השעו טעמ רומא עבק ךתרות השע
 פדה לכ: תא לכקמ יוהו | ,הברה
 ,החמשב

 -ךיא ויניעב האר אוהש | ןעי לבא
 לגרב ךורדל ליחתה ימודאה ץירעהש
 -רפוסי רשאכ םעה ישאר לע | הואג
 .סודרוה תא ןידל ודימעהשכ תוינומדקב
 :ילכב ןיוזמ םהינפל אב ןירדהנסה ינפל
 :דע ותוא םירמוע ליח ישנאו המחלמ
 ,ודגנ המואמ רבד ולכי אל ןירדהנסהש
 םימיל ריעצ דוע זא היהש יאמש ךא
 םהל רמאו ,םיצרמנ םירבדב םחיכוהו םק
 אוהו ,םודרוה תאמ וגרהיש םפוסש
 ,הקזח דיב םהילע ךולמי

 הרסמנ ומע תורחש ךיא האר אוה
 "רבעהש ךיא האר אוה ,ימורה רובג דיב
 םרסמו בקעי ןואג תא ץראל הכד ימודאה
 .םיאמורה תא ביכרהו םישק | םינודאל
 :ץרפב אוה דמע ןכל ,םשארל םיפולא
 :האמומ ינינעב תוריזג המכ רזגו .ומע
 ,וללובתי אלש םימעה ןמ םלידבהל ידכ
 [ ורה "לכ .הימעהל :ואיבה הו לבו
 . םורש ללה ורבח ןכ אל ,הרפקהלו ןידה
 ,שגונ לוק םש ועמש אלש לבבב יח וימי
 םולשב ךאש ןיבהו האר י"אל הלעשכו
 : ןוילכמ םעה תא טלמל לוכי י"פ רבסבו
 ןיבמו ,תוירבל חונ ועבממ היה םגו ץורח
 רשא םשרדמ יתבו םהינש י"עו םהינש
 "הנמאנ עדי יכ םהל ובל תש אל םודרוה
 ..תרשמב קלח םוש חקיל םיצור םניאש

 הכולמה



 יאמש 'ר

 םעה לכ תא עיבשהשב ןכלו ,הכולמה
 תאו יאמש תא רטפ ול םינמאנ תויהל
 וטילמה ,העובשה ןמ םהידימלתו ללהו
 ,ץורח ןוילכמ ולוכ םעה תא

 קדקדמ היהש וניצמ םילודגה וישעממ
 היה וימי לכש ,זט הציבכ תוצמב דואמ
 רמא האנ המהב אצמ ,תבש דובבל לכוא
 חינמ הנמיה האנ תרחא אצמ תבשל וז
 ;ףכו

 לש ותלכ הרליו השעמ ב"פ הכוסבו
 ,'וכו הביזעמה תא תחיפו (ןב) ןקזה יאמש

 יאמשב השעמ ר"פ אמוי אתפסותבו
 ןטקה) ונב תא ליכאהל הצר אלש ןקזה
 םימכח וילע ורזגש דע  (םירופכה םויב
 .ודיב וליכאהו

 םכחה תא העטה תאזה אתפסותהו
 רמאיו 100 רצ י"א אשמב גרובנרעד
 רענ ונדוע ונב תא ץירמהל שקב יאמש
 הליחמבו ,םירופכה םויב םוצי יכ ןטק
 משפ יכ אתפסותה טשפב העטש ורובכמ
 וליכאהל הצר אל ומצעב אוהש טושפה
 .םוצל ואפכש אצמ היאו

 היהש שרופמ לדנמרקוצ אתפסותבו
 ורזגו תחא ודיב ונב תא ליבאהל הצור
 ,וידי יתשב וליכאיש וילע

 ורמאש המ אתפסותב טשפה חכומ ןכו
 המ ךייש וניא הזו | ,"וריב וליכאהל,
 וכירצהל ןב הרליש ותלכל רימחהש
 בייח ךוניחל עיגהש ןטק יכ ןעי | ,הכוס
 דוע רימחה אוהו "לכד, ייוברמ הכוסב
 אלש לבא ,:חכ הכוס שרופמכ רתוי
 הנכס הכורכ אלה ןטקה ונב תא ליבאהל
 תא החוד וא םג הנכס קפס וליפאו רבדב
 הצר אל אוהש ונרמאש ומכ לבא ,פ"כהוו
 וליבאהלו תונשל הצרש וא וליכאהל ומצעב
 אלש וילע ורזג םימכח לבא ,תחא ודיב
 ,רורב הזו | ,יוניש םוש השעי

 חכומרכ יאנב היהש הארנ ותכאלמ
 (רייגתהל הצרש םו"בעהל) ופחדש .אל תבש

 ,ודיבש ןינבה תמאב
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 ןב אבב תא םמשב וניצמ וידימלתמ
 זנ ןיטינכ אטוב

 .ליעלדכ אמתי רפכ שיא יאתפודו
 ודימלת היה יאכז ןב ןנחוי ןבר ןכו

 .ב"פר תובאב
 וידימלתמ בשחנ םסונקרוה ןב א"ר םגו

 ידימלתמ ךא ודימלת הנוכה ןיא לבא
 ,ותטישב םיכלהמו יאמש תיב

 םינכרה ןב אסוד 'ר יחא ןתנוי ןכו
 ידימלתמ אוהש ,זט תומביב וילע ורמא
 תטישב ךלוהש הנוכה םש םגו ,יאמש
 ,יאמש
 -ז"יפ אב אתלכמב וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ,אמיא יבא לש ןילפת ולא רמאש זטק
 ,ןכ רמא ללהש סורגל ךירצ םש לבא

 ליעלרכ ןב ול היהש ךא וניצמ ב"במו
 ,ח"מ .ב"פ הכוס רכזנה אוה ילואו

 הארנו םוקמ םושב וניצמ אל ותריטפ
 עמשמדב ללה רחא םג יחו םימי ךיראהש
 ןב ןתנוי לא יאמש אכש :גלק ב"ב
 ,ולקמב ללהר לודגה ודימלת לאיזוע ןב
 ,ןכ השוע היה אל םייחב רוע ללה היה םאו

 (.הדד רודב ימלשורי ארומא) ,יאמש 'ר

 א"ה ה"פ יאמדכ אחא 'ר דימלת היה
 ,אחא 'ר םשב רמא

 יסוי 'ר ימוק רמא א"ה ה"פ תורשעמו
 ,אחא 'ר םשב

 'ר םשב ימש 'ר א"ה ג"פ םילקשבו
 ,אייח רב ןוב

 ,בר םשב רמא ה"הס ב"פ הליגמבו
 ץיברהו וריעב שירה היה הארנה יפכו

 רמא ןיבא 'ר  וניצמדכ הברה הרות
 ב"פ ,תורשעמ ,א"ה ה"פ יאמדכ ומשב
 לר

 ,א"ה ג"פ תוכרבכ ומשב 'ב ימא 'ר
 ,ה"ה

 ארבוע אתא רמא םולש 'רב ןדוי 'ר
 ,ה"ה ז"פ תועובשכ ימש 'ר ימוק

 א"פ הליגמכ ומשב יאמורד רזעל 'ר
 ,ח"הס

 !ףו



 לאומש 120

 ג"פ תבשב ומע ירטו ליקש אנמ 'רו
 ל"א ארונתד ארידאל ךימס ימש 'ר ב"ה
 ג"פ םילקשו ,'וכו ק"ב ינההו אנמ 'ר
 'ר םע אנמ 'ר םק א"ה א"פ ה"רו א"ה
 רדנ אנמ 'ר א"הס ט"פ םירדנבו ,ימש

 ,רדנה וריתה אוהו ימש 'ר  יבגל קילסו
 ,יאמש 'רל ינמ 'ר ל"א א"ה ג"פ תוכרבו
 עימש אלו אנמ ר"א ב"ה ב"פ אמויבו
 ,'בו "ראד םש 'רל היל

 ,ו"'ה ג"פ תיעיבש רבזנ ןכו
 איעשוה 'ר ג"ה ג"פ תומורת וניצמו

 ירו יריה בפי  תובותכבו ואסש "רב

 .יאמש 'רד הירב אעישוהי

 ,לאומש

 בישח אקד ב"פ םילקש אתפסותב
 ,ןכורה לע לאומש ורמא שדקמב םינוממה

 לאומש ןב איתתמ א"מ ה"פ םילקשבו
 ,תוסייפה לע

 ,לאומש
 .:כ הדנ לאומש רב ימא
 הכוס ימלשורי לאומש רב אנינח

 ,א"ה

 ,חל תבש לאומש רב הדוהי בר
 .זמ תבש לאומש רב יול
 ,: דנ תבש לאומש רב אפפ בר
 ,: בכ תוכרב לאומש רב אבר
 ,טכ תוכרב לאומש רב הבר
 מ בב לאומש :ךב . |יבר
 ,זצ תובותכ לאומש רב ימר
 4 גכ הליגמ לאומש רב אפילחת בר

 א"פ

 .(ןהכה אבא רב אבא רב ,םתס) ,לאןמש

 לכה ורמאש ל"זח ירבד ונמאנ המ
 .לכיהבש ת"ס וליפאו לזמב יולת

 אוה ,הזה םיקנעב לודגה םדאה הנה
 לבבב רודה ימכה שאר היהש לאומש
 לודג םכח היהש לאומש אוה ,(בומ ץוח)
 הבלהש לאומש אוה ,רוביעה .תמכחב
 ךמסהל הכו אל ב"פעאו  ,אנידב ותומכ

 .תחת לבא ,"לאומש יבר, םשב ארקהלו
 ,םירבכנו םילודג םיראותל הכז הז

 מ"בכ האניחרי לאומש םשב ארקהל
 ,; הפ

 ידקושש ש"ע) : גמ תובותככ דוקש םשבו

 .תובותכ ימלשוריבו ,הכלהכ םרמואל וירבד לע
 ,("רקוש ה .יפרג" בלה ₪

 ,דנ םיחספכ אכלמ רובש םשבו
 כ יש וישרב ,םיק מ"ב אוה ןכו

 ,:וטק
 ,,מל ןישודיקב ךוירא םשב ארקנ ןכו

 | .:חל תוחנמ

 "לאומש רמ, םשב בור פ"ע ארקנ ןכו
 ןיבוריע ,:חק תבש ,:טמ ,טי תוכרבכ
 ,זט הציב ,:אי הכוס ,:אפ :רע :ו
 :+גל ןישודיק ,,חל ןיטיג ,,טכ תובותכ
 וס וכ וע ל | די :ה מ"ב | וס
 ,הק

 הברה וניצמ כ"פעא ךמסנ אלש ףאו
 יבר םשב ארקנש ימלשוריב םימעפ
 רמא י"רא זידד"ה ר"פ םילקשכ לאומש
 :ארמימ .וק תובותכמ אוהו לאומש 'ר
 ,לאומשר

 לאומש יבר אתיא ב"ה ר"פ םירדנ ןכו
 ,לאומש אתיא ב"ה גי"פ תובותכבו

 'ר םשב יבמ 'ר טי"פס תבש ןכו
 .,לאומש םשב :זלק תבשב אוהו לאומש

 םשב הדוהי בר ה"ה ד"פ האפ ןכו
 ,לאומש 'ר

 רפה וא = ,ןי"ר"ה ד"פ ריזנ ןכו
 'רל לאש הרוהי בר תיעמש ןמת אנאד
 ,לאומש

 ,הברה תומוקמב דועו
 .אל טעמכש המ לודג דובכל הכו דועו

 ילודגמ היהש ויבאש ,ארומא םוש הכז
 השב לבב .דימת .ארקנ לבבב = רודה
 ותלודג לע תוא הזו ,לאומשד הובא
 ,ןמקל ןייעו ,ןבכהב באה תלודג .ולתש

 אבא רב אבא םשב ארקנ היה ויבא
 .םגו ,ימלשוריב רימת טעמכ ארקנ ןכו

 ילבבב



 לאומש

 ןישודיק ,: חי תוברבכ ןב ונוצמ 53
 .: איק ןילוח ,: דמ

 'רמב רפוסי לאומש ומש וארק המלו
 ישמב רחוס היה אבא ויבאש י"פ לאומש
 ןיביצנמ הריתב ןב י"ר וילא חלש א"פו
 ,ורובע קיזחי ןכלו ישמ תונקל הצורש
 ב"בירו ישמה םע ב"ביר לצא אב םימיל
 םירכד ךאש ל"או ישמה חקיל הצר אל
 ךירבד ןיא יכו ל"א ,םהיניב היה אמלעב
 תא ל"א + ןומממ רתוי ילצא םינמאנ
 רב אמקומל הכזת ןכל ירבדרל תנמאה
 לכ | עריו היב ביתכד האיבנ לאומשכ
 .'וכו ןמאנ יכ --- לארשי

 אבומו | ןיטינ 'ה | תולודג  תוכלהבו
 אבאש רפוסי י"אמ ה"דותב ,גע ןישודיק
 אתידמ היחכשא אברעמל לזא אבא רב
 ךל ןהא ינאו יל קקדזא ל"א (תילארשי)
 ,(םיכח ןב הינימ קיפנד התאיש) :יזוז ךכו ךכ

 קקרזאו והתיבד יבגל אתאו הנימ קרעו
 (הזמ ועדי אל ריעה ישנאו) לזא רדהו הל

 הויתא הרבעתמד אתלמ תיעמתשא ףוסל
 אסירכב לאומש רמא ,הויקלאו ר"בל
 אשיר יאטמ אמלד יאשיר ףוכיא אמיאד
 ,יל ביאכו אטישד

 ויבאל והוארק הז ינפמ םגש רשפאו
 ומאש לכל עידוהל לאומשר הובא  םשב
 .עשפמ הפח

 רמאש ו"ה ח"פ תובותכ ימלשוריבו
 .'ובו ןידליד תדלימהל אנא םיכח לאומש

 לאומשד הובא ךרעב ונראבש יפכו
 הציב שרופמכו אעדרהנב שירה היהש
 ,לאומש םש דלונ ס"לב ,,טכ הליגמ :זט
 ורסמשכ יכ עידי היפטקמ ןיצוב  ןיצובו
 ןילוח רפוסי דומלל יקדרד ארקמל ויבא
 רפיסו הכוב ובר תיבמ א"פ אבש :וק
 ךתוא הכה המ לעו ,והכה וברש ויבאל
 ליכאהל ינוצ יברש ןעי | ,ויבא והולאש
 אל המלו ,ידי הא יתצחר אלו ונב תא
 אנאו ליכא אוה ל"א + ךידי תא תצחר
 ? אנישמ
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 תחת וחקל וב הכרב יכ האר ויבאו
 תבש ימלשוריכ הנשמ ומע דמלו ויפנכ
 לאומשל רקפמ אבא רב אבא ו"ה ו"פ
 אל לבא, 'ינתמ ךילע לבקת אל הירב
 יעב .וכ םיחבזבו | ,"םהינזאבש ןימסיקב
 לעו ותוסנל לאומשמ לאומשרד הובא
 ,םימעפ 'ג תישבתשיא ול רמא ויתבושת
 היל אעימש ארח :הק תבש ורמא ןכו
 ,הובאמ

 םיחספ םילשוריו ןויצ תבהא רפסנו
 ר"ב ם"רהמל תוחמש 'המ איבמ ז"ה ג"פ
 ק"ומ יכדרמו א-ג"פ ק"ומ ש"ארהו ךורב
 ,ז"ה ןירבוע ולא ימלשורימ ט"פתתס
 ונכ לאומש תא חלש לאומשר הובאש
 םידפח למג הוהד עמש ,דומלל ןיביצנל
 ךיתחלש ןאכ םירבק ןיא ילבמה רמא
 והבא 'רש ונלש אסרג לבא +ןיביצנל
 ,אנינח 'ר ונב תא חלש

 רמול בורקו ,יולמ הברה לבק ןכו
 ייחב דוע לבבל דרוי היהשכ יולמ לבקש
 ןישודיק וניצמ ןכלו ,וכרעב שרופמכ יבר
 אל ךוירא ,יול ל"אש :חל תוחנמ ,.טל
 ארה יל תרמאד דע ךיערכא ביתות
 ,ךרבא דוע היה תמאב יכ ןעי | ,אתלמ
 היה זא וימי ףוסב לבבל יול אבשכ יכ
 יכ ,אעדרהנב אתביתמ שיר לאומש רבכ
 ,ארוסב רבכ זא היה בר

 תבשכ יולד הימשמ לאומש וניצמ ןכו
 גי מיג וז הכומ |, .ןובוריע ויק
 י"פ תומורת ,:טל תוחנמ ,: בפ םירדנ
 .ידפ"פ ר"בכ יולמ לאש | ,ב"הס

 חינה אל הרותב והלודג רבלמ הנהו
 ןכות היהש ,המכח רבד לכמ ודי תא
 דיחיה טעמכ תאזה המכחב היהו לודנ
 :חנ  תוכרב ':רמאש דע לבב "לולב
 ,אעדרהנד יליבשכ אימשד יליבש יל ןיריהנ
 ןובשח) ינוקתל אנליכי :כ ה"ר  רמאו
 ,הלוג הלוכל (רוביעה

 ולמב אל תאזה המכחה דומיל לבא
 ורח"פ הבר םירבדכ דימת הרותב תוגהלמ

 ולאשש
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 ינולורטסיא

 -- טיבמ יתייה אל

 התא אלהו ותוא ולאשש

 ל"א הרותב לודגו
 | .םימה תיבל הנפנ יתייהש העשב אלא

 רמאי 70) דצ ג"ח בל ירקח רפסבו
 האבש השדחה הלובחתה טלבאמ דמלש
 ,ונממ לבק אוהו םידוהה תאמ םינויל
 רקשב רשא וירבד לע בישהל הנהו
 םיכייש ולאכ םילבהו יאדכ ןניא םדוסי
 | ןידט לע בשוי בר לבא ,םיצולחהל המה
 םירבדכ רמאי לארשיב הארוה הרומו
 הזיא אצמ םאה ,לכוא אל שרחה וללה
 תמכח ומע דמל טלבאש היאר לצ
 ימכחמ רבח ול היה םאו %הנוכתה
 המכחב קופעל ולכי אל םאה תומואה
 הנוכתה תמכחש ול עורי ןיא םאהו תרחא
 ,התמדק םדקמ לארשי ימכח וראפתה הב
 הוצמש ןינמ י"רא ,הע תבש ורמאש ומכו

 לע
 ,'וכו םכתמכח איה יכ -- רמאנש

 םילודג םימכה ויה לארשי יאישנ לכו
 םישרח עובקלו םינש רבעל ירכ הזב
 ,הרותה .יניד לכ טעמכ היולת הזבש

 | תולזמו תופוקת בושחל םדאה

 | .א"ב הז ןיא ודמל טלבאש רמאו הז אבו
 .היב תיאד הריתי הפצוח

 האופרה תמכחב לודג םכח היה ןכו
 יאתאד אריפש אוההד : הכ הדנכ עבמהו
 'אמ רב אה רמא לאומש רמד הימקל
 ינאש ורמאש דע ,היתוכ חכהשאו םוי
 .הירבוג ברד לאומש

 ילימ לכ :גיק מ"ב רמאו
 ,'וכו תלת ינהמ רבל והייתוסא

 ,חורב לכה רמא :זק םשו
 ונל וראשנ האופרב ויתעדו ויתואופרו

 הלשבתנ אל םא תפלהש רמא :דמ תוכרב
 ,איה השק בטיה

 הניש רמא :בס םשו
 ,אלזרפל אממסאכ רחשה דומעב

 אנעדי

 האיצי

 | רשאכו ברל השעש תואופרה ,חק תבשו
 .ןלהל איבנ

 תירחש ןנוצ תפימ הבומ :חק םשו

 לאומש

 כמ תיברע ןימחב םילנרו םידי תציחרו
 .םלועבש ןירוליק

 תזקה ןינעב הלודנה ותעידי .טכק םשו
 ול ןישוע ןנטצנו םד זיקה רמאש | ,םד
 ,זומת תפוקתב וליפא הרודמ

 אלישבת היל ידבע םד זיקהד אמויבו
 ,ילחמד

 אשמש הב ילעמד אמוי אכיא רמא םשו
 תפוקת היב הלפנד אמוי אתש הילוכב
 טלבא ובהואל וליפא יקניא אל הזו) זומת
 .(ונממ דמל אל האופרה תמכח םנש הזמו

 יניעב םירבד הברה םש  וניצמ ןכו
 .לאומש רמאש המ םדה תזקה

 אלו היפא ישמד ןאמ יאה :נלק םשו
 יאמ ,אתינפסח היל ורטקנ אבומ ביגנ
 .אקליסד אימב אבוט אשמיל היתנקת

 אחבירמ ינייקש והלוכ רמא :זמק םשו
 .ולעמ אתרצע דעו

 דע אתעמד יאה רמא :אנק םשו
 אל ךליאו ןאכמ ארדה | ןינש ןיעברא
 .ארדה

 ,אלבה קיפמ אלבה רמאש .אמ םשו
 ,אמימרומ הציב יאמ שרפמ :נ םירדנבו
 ,אניעל אמס אנונ רמא :דנ םשו
 אשירד אתיבוברע יאה רמא ,אפ םשו

 ינאמד אתיבוברע ,אריוע | ידיל  איתמ
 אפונד אתיבוברע .אתימומעש ידיל איתמ
 .יביבו ינחיש ידיל .איתמ

 ווה יאממ :גפ אמוי יתימאה ורמאמו
 ,וילע הרוש הער חור רמא (הטוש בלב)

 ,םוקיידרוק יאמ שרפמ :זס ןיטיגבו
 .אתרצעמד שדח ןיי התשש

 ילוח תליחת תסו יונש ,ומק ב"בו
 / ,םייעמ

 ק"בכ תונלא עבמב לודג יקב היה ןכו
 ,ליכא ירמת היל יתייא היסיראש ,בצ
 יאה יאמ ל"א ירמהד אמעט והב םיעט
 ארמחב ישחכמ רמא ,ימיק ינפוג יניב ל"א
 ,והיירוקמ יל יתייא רחמל | ,יאה ילוכ

 דואמ קזח ולש חירה שוח היה תמאבו

 ןיבוריעכ



 לאומש

 אתיבב ילצמ היה אלש ,הס ןיבוריעכ
 ,ותרכשמ חירש) ארכיש היב תיאד
 .(י"שר

 :הס תבשכ תורהנה עבמב יקב היהו
 .ךרבימ היפיכמ .ארהנ רמאד

 רמאד :אל ז"עכ םיצרשה תויעבטבו
 שחנ לש ,םרא םהל שי םיצרשה לכ
 .תיממ וניא םיצרש לש תיממ

 ,ומ הגינחכ הייטהב יקב היהו
 תמכח ול שיכרהש ומצעב עדישכו

 דומעל שיאל יוארכ ,םלועה תמכחו הרותה
 תויהל ךא היל רסח היהו םעה שארב
 אישנה זא היהש שודקה וניברמ ךמסנ
 היתעדב רמג ,הילוכ רודה שארו י"אב
 ארקהל הבכימס ונממ לבקלו י"אל תולעל
 לובסי יברש עמשש רשפאו ,"יבר, םשב
 י"עש חוטב היהו | ויניע באכמ  ןירוסי
 ,והאפריו עשוי

 לאומש ורמאש :הפ מ"בכ היה ןכו
 ל"א היניעב יבר שלח ,הוה יברד הייסא
 רטשא ,אנליכי אל ל"א אמס ךל ילמא
 ביתומ הוה ,אנליכי אל ל"א רטשמ ךל
 הידס יב  יתות ינמסד אתבוגב היל
 היכמסמל יבר רעטצמ אק הוה  ,יסתיאו
 האר לאומשו) אתלמ אעייתסמ הוה אלו
 אל יברל ל"א (ךמסהלמ והובכעי םימשה ןמש

 םדאד ארפס יל יזח ידידל רמ \ רעטצל
 האניחרי לאומש | היב ביתכו ןושארה
 יברד וסאו ירקתיא אל יברו ירקתיא םיכח
 ,'וכו אהת י"ע

 ,יבר רמא לאומש :ופ ןיטינ וניצמ ןכו
 לאומש רמאי :דכק ימלשוריה אובמבו

 היהש וניצמש ףאו י"אל וימימ הלע אל
 יכרד ול חלשש  רשפא ינרד הייסא
 שיחכהל ואיבה המ אלפלו ,בתכב תואופר
 .יבר םע רבידש תשרופמ ארמנ

 הרעשה םירמואש םימכחה ןמ שוו
 היה לאומשש ןעי יבר וכמס אל ןבלש
 ןתונ היה םאו רוביעה תמכחב לודנ םכח
 וירחא ןיררגנ לבב ינב ויה זא הכימס ול

 רכשה
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 ןובשח רבדב י"א ירחא ןיולת ויה אלו
 ול זמרש הזו ,םישדחהו םינשה רוביע
 יאניחרי לאומש, ול רמאש המב לאומש
 יכ לבה .ירבד .הז .לבא ., ,"ירקתיא םיבח
 הרוסמ התיה רוביעה ןובשח תמכח םאה
 ימוטרח תמכחכ %אישנה תיבל ךא
 םלוכ רודה ימכח ישאר לכ אלה ! םירצמ
 'רב שרופמכ ,אישנה תיבכ ןיאיקב ויה
 ןנחוי 'רל חלשש לאומשו ,ע"רו עשוהי
 אנבשוח אוהש בישה ןינש ןיתישד ארוביע
 ,אמלעב

 'ר יחא ןב היננח ךרעב ונראב רבכו
 ימכח םא םג תלעות םוש ןיאש עשוהי
 ןירבעמ ןיא לבא רוביעה תמכח ועדי לבב
 אל םא יכ ,קדצ ןובשחה םא םג ל"וחב
 םרפבו ,אוה םולכ ואל י"אב | ושדק
 'רד הובא אבא ל"אש :כ ה"ר וניצמש
 אתלמ יאה רמ עדי לאומשל יאלמש
 עדי אל אהדמ ל"א -- (רוביעה ןובשחב)

 .רמ ערי אלד אתיינרחא אלימ אכיא רמ

 הכימסה ינינעו רדס ונממ םלענ לבא
 וניצמדכו ,םהה םימיב תגהונ התיה ךיא
 תא ךימסהל רעטצמ היהש ןנחוי 'ר יבג
 אלו ביבחה ודימלת אבא רב ןועמש 'ר
 הביס םוש היה אל םשו | ,ודיב התלע
 יפכש לאומש טרפבו ,ונממ ארייתי י"רש
 רשפאו ,בר ןמז י"אב ההש אל הארנה
 תיבל אב אלו ילוח עודי יבר היה זאש
 הכירצ התיה יארו הכימסה ינינעש דעוה
 ימכח . לב, םבסהבו, םותרופב \ ,.(תונתל
 ,אתביתמה

 ץראל הלעשכ לאומשש רמול בורקו
 לבבל הנה רב הברו בר ודרי זא לארשי
 ,והער תא שיא ואר אלו

 יברמ הכימס גישה אלש ףא הנהו
 םיאנתה ילודגמ תולבק ותא איבה לבא
 רמאש וניצמדכ יבר רודמו ורבעש תורודמ
 ןילוח . , זצ...םיחבזכ - רזעילא ..!ה..םושמ
 .: גיק

 ;בכ  תוכובבכ .קודצ רב ןא"ר/םושמ

 םושמ
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 ,דמ תובותככ ןועמש 'רב א"ר םושמ
 ,ההלק ,המ תבשכ אייח 'ר םושמ

 .גיק ןילוח ,,אי הכוס ,: כ םיחספ
 .:בכ ז"עכ אנינח 'ר םושמ
 ןילוחכ סונגיטנא ןב אנינח 'ר םושמ

 ,ה הדנ ,:גנ
 : ונ תומביב לאעמשי 'ר םושמ
 ,אתבויתו ה"ד .גע תובותכ 'סותבו

 ,לאומשד היבר היה לאעמשי 'רש ובתכ
 תורוד המכ היה יכ שממ ובר םתנוכ ןיאו
 םינושארה ןיארקנ ויה ןכ ךא ,לאומש םדוק
 ,ובר םשב

 ,י תובותככ רזעלא ןב ש"ר םושמ
 ,חנ ןיטינכ ג"בשר םושמ
 םעה לכ וערי אעררהנב וריעל רזחשו

 הרומ תויהל לארשי לכל לאומש ןמאנ יכ
 .ןיידל הנמתנו .םעה

 הלונ ינייד :זי ןירדהנס ורמאש ףאו
 :זק .ק :ע ב"ב םב"שרהו ג"ר לבא אנרק
 ,אנרקו לאומש המה הלונ ינייד  ןיאיבמ
 ןעי לאומש תא וריכזה אל ארמגבו
 היהו אהביתמ שירל ךכ רחא הנמתנש
 רזחשכ לבא ,לבבבש וניתובר םשב ארקנ
 זא םימי לוע | ןיידע זא היהש לבבל
 ירחאו ,הישאי 'רב יחא 'ר הרות ץיברה
 שירל אליש בר הנמתנ יבר תריטפ
 ב"פר ג"ה ג"שרד תרגאב אבומדב ארדיס
 ,אעררהנב ןיידה לאומש היה זאו

 אכלמ רובש תודידי ול שיכרה לאומשו
 היהש ,גנ הכוסכ ,סרפ ךלמ זא היהש
 ,ארמח יגזמ ינמהב הימק לייטמ

 ותירמא אכלמ רובש ל"אש ,ונ תוכרבו
 אניח יאמ יל אמיא אבוט ותמיכהד
 ךל ובשו יאמור ותאד תיזח ל"א אמלחב
 ,היה ןכו ,אבהרד אייחרב אתיישק ךב ינחטו

 יל יתית אכלמ רובש ל"א ,וכ ק"ומו
 ,םלועמ ידוהי ילטק אלד

 אכלמ רובש ל"אש ,חצ ןירדהנסבו
 ררשא יתא ארמח לע חישמ ותירמא
 ,יל תיאד אקרב איפוס היל

 לאומש

 םשב עה"ואמ רחא ער ול היה ןכו
 היחכשא טלבאש ,טבכק תבשב טלבא
 אמיכח ול רמא אשמשב ינגד לאומשל
 אמוי ל"א ,אבט יוה ימ אשיב יאדוהיד
 .אוה הזקהד

 יבתי ווה טלבאו לאומש ,ונק םשו
 ל"א אמגאל ישניא ךנה ילזאק הוהו
 קירטד יתא אלו ליזא ארבג יאה םלבא
 רב יא לאומש ל"א ,תומיו איויה היל
 .הוה ןכו יתאו ליזא אוה לארשי

 יתייא יבתי ווה םהינשש .ל ז"עבו
 םלבא היכשמ אלשבמ ארמח והיימק
 רמא (ךסנ ןיי םשעיו םהב עגי אלש) הידיל

 ןיי םושמ וב ןיא לשובמ ןיי לאומש ול
 םתבהא לדוג תא ןיאור ונא הזמו) ךסנ
 .(הנומאה ינינעב והערב שיא ועגנ אלש תיתימאה

 בר דרישכ תורטשל ל"קת תנשבו
 תבש רפוסי עקתשהל תנמ לע לבבל
 אדוגא יבתי ווה אנרקו  לאומשש ,חק
 ולד אקד אימל והניח אכלמ רהנד
 יתא אק הבר ארבנ לאומש ל"א וריכעו
 הינקנקא היל יהת ליז -- היעמב שחו
 לאומש הילייע -- ברל היחבשא לזא
 אסכו ירעשד אמהנ הילכוא היתיבל
 היל יוחא אלו ארכיש היקשאו אנסרהד
 היה ותנובו) לשלתשלד יכיה יב כ"הב

 רבסו הז ןיבה אל בר ךא ,האופר ול תושעל

 ןאמ רמאו בר טייל | (ןוובמ אק הירועצלש
 ,הוה ןכו ינב היל הומקול אל ןרעצמד

 תא שיא ועדי אלש ןיאור ונא הזמו
 היהשכ ם"לב ןכלו ,איהה תעה דע והער
 ןמול לבבל בר ךלה זא י"אב לאומש
 הז וקבד והער תא שיא וריכהשכו ,רצק
 היהבר ךא ,םיערו םיבהוא ושענו הוב
 םימי שמיש אוה יכ לאומשמ הברה לודנ
 יסא בר םנו .שודקה וניבר תא םיבר
 לאומשמ לודג היה ברד רבח דימלת היהש
 יסא ברו לאומשו בר ורמאש :פ ק"בכ
 לייע אל בר -- ןבה עובש יבל ועלקיא
 תא בול ערותנש ןעי הזו) לאומשד הימק

 ותועמ

 דרשו רו -.י רקס ו רו וירי יי ריר ווהן יי



 לאומש

 ומצע לע לבק ךכיפל םנח ילע וללקש ותועט

 הימק לייע אל לאומש | ,(דובב וב גוהנל
 ברד הימק לייע אל יסא בר ,יסא ברד
 תרתנ (ץוחב דומעי ימ) חרתנ ןאמ ורמא
 .יסא ברו בר יתינו לאומש

 רפוסי רשאכ םרה וכרע ריכה לאומשו
 'ר תיבדו לאומשש ב"ה ד"פ | תינעת
 םוי לכב אישנה תיבל ןיכלוה ויה אליש
 לבא ,שארב ךלי לאומשש דובכ וקלחו
 אל אליש 'ר תיבו לבבל בר אבשכ
 לאומש לחמ םינורחא ויהי המהש וצר
 ,ןורחאה היה אוהו ברל ודובכ

 ,: גנ תוכרבכ ברמ לאומש יעב ןכו
 | תינעתכ רמ לאומש וארקו ,:ומ מ"ב
 'וכו הינימ אנתו ;: כ
 .בכ תובותכב

 לבא אעדרהנב הרות וצינרה םהינשו
 שירה היהש אליש בר דובכב ועגנ אל
 בר ריתהשכ א"פ ךאו ,אעדרהנב ארדיס
 םימב עבט הלעבש אשנהל השאה אליש
 את לאומשל ול רמא ,ףוס םהל ןיאש

 ןינמיז \ ןיעברא

 | ארקנ חלשנ ל"א לאומש ךא ,היתמשנ
 רבסש ,העטש הדוה אוהו אליש 'רל
 בר ארק זא ,ףוס םהל שיש םימ םהש
 .ץעוי ברב העושתו לאומש לע

 זר לכ הילע בר הירק מנ ןילוח ןכו
 .ךל סינא אל

 ןכו
 לוכאל הצר אל ברו םו"כע ןמשד האישנ
 ביתכ אנא וא לוכא ברל לאומש ל"א
 ,ח"ה ב"פ ,ז"ע ימלשוריכ ארממ ןקז ךילע

 אקד ברל היחכשאש זק ןילוח ןכו
 ? ןידכ ןידבע ל"א הפמב ליבא

 הוהד אתישא איהה :כ  תינעתבו
 לאומשו בר ףילח הוה אלד אעדרהנב
 רב אדא בר עלקיא דח אמוי ,היתות
 אתיל ברל לאומש ול רמא םתהל הבהא
 ,אנכירצ אל ל"א ףיקנ רמ

 רמא יכה בר ול רמא :בי ןיבוריעבו
 .יביבח

 י"ב ןמ רתיהה אצישכ רפוסי
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 "אבא, םשב דימת וארק |לאומשו
 .חע .ןיבוריע .,,בג ,תבש זס .ןמ .תוכרבב
 ,הברה תומוקמב דועו ,דצ

 תונמל ןיבירצ .ויהו אליש 'ר רטפנשכו
 ותרגאב ג"שר רמאי אעדרהנב אררס שיר
 שירל תויהל הצר אל ברש ב"פ ג"ה
 הצר אל םג ,וינפל לאומש תא בישוהלו
 בר תא בישוהלו שירל תויהל לאומש
 רסונ .. הברה .,ןק הית בר כ" ריפל
 אעררהנב לאומשל בר חינה כ"ע ,לאומשמ
 םוקמל קחרתה אוהו הרות םוקמ אוהש
 םיקרפלו ,ארוס אוהו הרות וב היה אלש
 .ידדהא לאומשו בר  וזח ווה

 תולודג תובישי 'ב ודסיתנ זא ינמו

 וניתובר םשב ארקהל םשל וכזו ,לבבב |
 םשב ימלשוריבו | ,: זי ןירדהנסכ לבבבש
 .ד"ה ה"פ תבשכ הלוגבש וניתובר

 םידימלת וצבקתה תולודגה םתבישילו
 ,םיפלאל

 לבא ונממ ןקזו לודג היה ברש ףאו
 .רג .םובותככ ההערה ,לובנב \ רםנכנ אל
 ןכו .לאומשכ גוהנ אהדורפו אעדרהנש
 ןיבוריעבו ,,אפ ןיטיג ,:זטק תבשב אוה
 בוער ה" ישר ות

 ירק היה ברש ףאש ,בכ הליגמ ורמאו
 אל לאומש םוקמל עלקיאשב לבא ינהכב
 ,ןהכ היהש לאומש דובכ ינפמ ןכ השע
 היה לאומש םוקמל בר עלקאשכ ןכו
 ,: גנ ןילוח  ,,דצ ןיבוריעב לאומשב גהונ

 יזחתמ ווהש ותרגאב ןואגה רמאש הזו
 בר ;ומ..תובהב ,הניצמ ,ןכ גכ , םוקרפכ
 בר אתא .אתדועסב יבתי ווה לאומשו
 קפס ילב היה זאו (בודכנ) אייח רב ימיש
 ,אקנסב בה ..ףבב

 קילפ לאומש ב"ה ח"פ תוכרב ןכו
 ,וק ןילוח אוה ןכו ,בר יבגל

 והייורת ירמאו ןתוקלחמו םהירמאמו
 רשאכ ימלשוריו ילבב ם"שה לכב םיאלמ
 ,בר ךרעב יתכראה רבפ

 דוסיל  תורקי םינבא | וחינה המהו

 ןינבהל |
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 לע אלו קבב .לומלהה | לודנה  ןינבהל
 לאומשו ברד תויוה םשב םוארק םנח
 ויה םהינש תמאב יכ ,:טי תוכרבכ
 תפוקת תא ודחאה רשא הרבעמה
 וריאה םהינשו ,וידחי םיארומאהו םיאנתה
 ,האלמו לבת םתמכחב

 םילודג ויהש יסא ברו בר דבלמ הנהו
 ימכח לכבש לודגה אוה היה ,לאומשמ
 תיטלת ויהי * רודה ' ילורד לבו לבכ
 ,וירמאמ ירמואו

 ,נ  תוכרבכ לאומש רמא אבא 'ר
 טפט ה הלינמ נו הכוס .,י גי 'ןיבזריע
 3% ןילוה "מע

 'ר רמא ז"ה ו"פ ןיבוריע ימלשוריבו
 ר"א ג"ה םשו ,יל ארבסא לאומש 'ר אב
 אתא -- יסרפ לש ותשאב השעמ אב
 .'וכו לאומש 'ר ימוק

 תומביכ ומשב ארטוז רב אבא 'ר
 ,אלומ"פ לאומש 'רמ | ,אי"ה ר"פ

 לאומש רמא הימרי רב אבא 'ר
 .: אי הדנכ

 הימרי רב אבא ג"ה ג"פ הלרעבו
 ,לאומש םשב הימרי רב אנהכ

 ,וחכ"פ ר"בכ ומשב אנהב רב אבא 'ר
 ,; טע ןיררהנסכ לאומש רמא והבא 'ר
 לאומש ל"א : דכ ריזנב ,יהיא רב הובא

 ארה יל תרמארד דע ךיערבא בותית אל
 ,אהלמ

 רבב םנמזב היהש) הבהא רב אדא בר

 'גמ ,מ ז"ע רמא | (.ב תינעתב רודה ילודגמ
 ,י"רו לאומשו ברמ יל עימש יארק

 יובמהל יחל דבע יהיא רב תוביא
 ,דע ןיבוריעכ לאומש היל ארשו

 ,וופ ןיבוריעכ ודימלת היה רזעלא 'ר
 לאומש רמד הימק םיאק הוה ,: בפ ב"ב
 לאומשר הימקל א"ר אתא ,:איק ןילוחכ
 .רע ןיבוריעכ ?יכה רמ רָמא ל"א

 ,:טנ ק"בכ ונמזב אריעז רזעלא
 לאומש רמא "הנתמ "רב ימא 'ר

 פס :תיכרפב

, 

 לאומש

 ידידל רמא לאומש רב ימא 'ר
 הדנכ לאומש רמד הינימ יל .אשרפימ
 הב

 ,:חל תוחנמכ לאומש רמא ירודמה רב
 ,:זפ אמויכ לאומשד הימק אנמיאק הוה

 ןירדהנפכ לאומש םשב יאנב בר
 ,ג"פס

 אבא רב אייח 'רד הוחא יאנב 'ר

 לאומש ל"א ימהיד ילטלטמ הידיב הוה
 .:  תובותככ ןוז ליז

 אתעמש אהל רמאקו ביתי אנורב 'ר
 ,דע ןיבוריעכ (לאומשר)

 ד"פ תומביכ לאומש םשב היכרב 'ר
 ,אי"ה

 זמ םירדנכ לאומש רמא לדיג בר
 לאומש רמא אישנמ רב לדיג בר

 הב. ק"ומכ

 תובותככ ודימלת ףסוי רב ימיד בר
 לאומשד הימקל יאתאד איהה ,ופ הדנ ,.ס
 ,הקדב ליז ףסוי רב ד"רל ל"א

 הכוס ,;בל ה"רכ לאומש רמא ה"ר
 ;יה ןיטינ וניצמש המו) .\ ןישודיק בל
 ה"רמ לאומש הינימ יעב :גי ןילוח ,:ומ םיחבז
 ה"ר אוהש וא ,ותוסנל הינימ יעב אוהש רשפא
 לכק לאומשו יבר ייהב דוע רטפנש הלוגה שיר
 .:זמ ןיברעב לאומשר הימק ביתי ,(הינומ

 .ע ןישודיקכ לאומש רמא ידיא רב ה"ר
 תבשכ לאומש רמא אייח רב ה"ר

 ,:אע ןישודיק ,: טע תובותב ,.י תינעת ,:אנ |
 ,ג"פס ןירדהנסכ  ומשב איעשוה 'ר

 י"שריפ ,ל ןישודיקכ ןד ןב ןולובז
 .לאומש ימיב היהש דימלת

 ,,אפ :םכ ןיבוריעב לאומש רמא ז"ר
 ארקו : ,ח ןילוח ,,הל ןיטיג | ,,וצ תובותכ
 .גנ תבשכ ךוירא לאומשל

 תוכרבב לאומש רמא ןיבא רב אייח 'ר
 ו ןפוריע | ,,מכק  ,בנ \ תבש "ל
 ,ק מ"ב  ,,בע ןישודיק

 לאומש רמא ישא רב איי בר
 ו ליוי'ע ",:גיק תומכי (?ל ' םיחטפכ

 ם

/ 

| 

1 
. 

 ו
! 



 לאומש

 לאומשמ יעב | ףסוי רב | אייח בר
 ןיבוריעכ לאומשל השקה ,:חנ תומביכ
 היתעמשל רמא ,,רס :גס תובותכ ,:צ
 ,: המ ןילוח ,,גנ תבשב לאומש הימק ברד

 תובותככ ומשב יניילול רב אייח 'ר
 ,בו"ה "ב

 לאומשד הימק ביתי בר רב  אייח
 את הירא רב ל"א לאומשו ,:זמ ןיכרעב
 רמא הוהד אתיילעמ אתלמ ךל אמיאו
 .:.אל .ז"עב .ךיבא בר

 לאומשל ביתוא אירוג רב אמח בר
 ,:\מצ- ק"בב

 תבשכ לאומש רמא האתדגב אנח בר
 יל יתייאו ליז לאומש ל"א  ,,חמק :זמק
 במק ,ב"ב = .,זפ .תומביט ו 7

 ,בצ םיחבז
 לאומש רמא אנהכ רב אנניח בר
 .גיק ק"ב: ,,בע הס .תובותב 3 ,הועתכ

 לאומש ל"א ,אליש רב אנניח בר
 ול .רמאו ,,וט מ"בכ "וכו בותכו .ךילמא
 'וכו אדבוע דיבעת אל תא לאומש
 ןנבר יהלוכ לאומש  ל"או | ,,בי .ןיבוריעב
 רבל ילברסב וקפיל אל אתולג שירד
 ,חנ תבשכ ךילע ידפק אלד ךנימ

 היל וחלש רמא הימלש רב אנינח בר
 ןירדהנפכ וניבר ונדמלי לאומשל בר ינמ
 ,הכ

 תבשכ לאומש רמא ימא רב ןינח בר
 יו .תובותב יקי ו
 : זק ןילוח בפ

 תורוכבכ לאומש רמא ישא רב ןינח בר
 ,רל

 תובותבב  (הבר וא) אכר רב 7
 אניד יבמ קיפנד ארטש אוהה ורמא ,אכ
 בר ותארמ היב ביתכ הוהו לאומש רמד
 ןנח בר :הימיער דחו = איז רבע
 ,אבר רב

 לאומש רמא ידיא רב = יאלינח בר
 ,וטע .תובותכ = ,(ם'קד תפרגל) .\ תינעתב

 ג אלק בים" \,,בגנהןממ

 ם"ב' ,:'בנ ישי
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 לאומש רמא אנפיק רפ יבמ בר
 אמייפ"ב ' ,ויביי"ןיםירדנ ודק ןיכולועב

 ,דפ תובותכו  ,,מ תומביבו  ,,אמ" תוחנמ
 ,אנסיק רב יבוט בר אתיא

 לאומש רמא אבשיר (תובט וא) ינמ
 .י תינעת ,:ומק :זי תבשכ

 ,טל תוחנמכ הימשמ אשואר הישאי 'ר
 ראובמכ קהבומה ודימלת היה הדוהי בר

 ,וברעב
 הימק אנה אביבה רב הדוהי בר

 ,ם. תובותכב לאומשד
 לאומש רמא אינורגהמ הדוהי בר

 ,ה"ה תפרנ ש"עו .מל זמ
 ימוק רמא אתפוגד ארפס ןנחוי 'ר

 ,ה"פר תבשכ לאומש
 ,א"פר ןישודיקכ ומשב הנוי 'ר

 גי"פ תובותפכ רפשב "וב "רב. .יטודיה
 ם"ה

 ,:וק םיחספכ לאומש רמא | ףסוי בר
 ,הדוהי בר תבית םיתניב טמשנ ס"לבו

 לירכ  השנמ ברה קשב סל בר
 ,.אפ ןיטיגכ וניבר ונרמלי לאומשל חלש
 (: םע ןישוריקב הילע ריפקיא לאומשו
 הדוהי ברד ידימלתו לאומש :וכ הדנבו
 הירכ פו בר ..ל"ואו ..םללהל רב "וח
 .'וכו ליודמ אישנמ ברד

 לאומש רמא הימחנ רב יאני 'ר
 .םכ דימתכ

 לאומש רמא | ,ינמחנ . רב "בקע 'ך
 ב ןילוחכ

 .ו"פס םילקשכ ומשב אנזיב רב קחצי 'ר
 ה"רכ לאומש רמא ינמחנ רב קחצי 'ר

 ל דילוח יל הפיס ו
 .וע םיחספכ לאומש רמא הימרי 'ר
 אבא רב הימר* 'רייאוה ם"לבו | כלה
 לאומשל בר יבמ וחלש דימת רמאש
 ,: בנק ב"ב ,,טפ :וס ןימיגב וניבר ונדמלי
 0% ,ומ תועובש

 ב"ב (:יק תבשב לאומש רמא""א"ביר
 שס

 'ר
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 (אתשבשד הדי"פ ר"הקבו) בשבשר הימרי 'ר
 רמא ושארב הרשקו תיז הרטע לטנ
 הישיר סורתיאד היל אחינ אהו לאומש
 ינפלמ האציש הנגשכ הוה ,ןכ ריבע אלו
 וט"ה ט"פ הטוס ימלשוריכ 'וכו טילשה
 ,ומרה"פ ר"כיאו

 ,,אק תובותככ לאומש רמא אנהכ בר
 .: בק תומבוב ול השקה | ,,חכ םירדנ

 ג"פ הלרעכ הימשמ הימרי רב אנהכ
 ה

 ,:הל תוחנמכ לאומש רמא הישנמ בר
 תבשכ והל חלש תמיכח יא לאומש ל"א
 ,טלק

 אבק המ .,הכ המ
 ,: גמ ןילוחב

 ,,ול .תוכרבכ לאומש רמא אנתמ בר
 תוחנמ ,,גכ הגינח ,:אי הכוס ,:ו ןיבוריע
 ךיערכא בותיה אל לאימש ל"א ,:מ ,גל
 ,: ג תוכמכ אחלמ אה יל תשרפמר דע
 דימלת היהש שוריפב אתיא ,חמ ןילוחבו
 ,לאומש

 .; הנ ןילוחב הימשמ יארוהנ 'ר
 רמא - .ודוא , רב ,יאליהנ- ל

 ,\ .תינעתב
 :זב .תוכתבב לאומש .רמא ןמחנ בר

 ,תומוקמ המכבו
 :זט ןיבוריעבו ,;תל תוכרבכ לאומש ונמו
 ומול ךירצו) לאומש וניבר םושמ נ"ר שרד
 ינייד ארפס ןמ היה נ"ר יבאו | ,(תוברבבב

 זמ מ"בכ לאומש רטה
 לאומש רמא ארא רב ןמחנ בר

 לאומש רמא

 לאומש

 | בה ,ןאתוא . ,;אל ..הציבבש 2 דל. ןיבוריעכ
 ,ארא רב ימוחנ

 ל"א ארבוע דבעימל רכס יאתנ בר
 ,איק מ"בכ וכו לאומש

 לאומשל ףיקהמ איעשוא רב ןתנ בר
 ,חי .ןיטיגכ

 זא היהש ףא ודימלת היה אבקוע רמ
 .הנ תבשכ ,ירפכב ר"ב םע אתולנ שירה
 ךשיר אנניש הדוהי ברל לאומש ל"אש

 | וניבר םושמ נ"ר שרד

, 

 לאומש

 םיתי אה ימימחב ךשירר אשיר ירירקב
 לאומש :זמ ק"ומבו ,ד"בא אבקוע רמ
 אתעמש סרג יבתי ווה יכ אבקוע רמו
 לאומש הימק אבקוע רמ ביתי הוה
 יאנידב יבתי ווה יכו ,תומא 'ד קוחרב

 אבקוע רמד  הימק לאומש ביתי | הוה
 יולמ היה אבקוע רמו ,תומא 'ד קוחרב
 .היזיפשוא רע לאומשל

 ,יבכ ה"ר ,:חק תבשב ומשב רמאו
 יל אשרפימ ידידל רמאו ,,וע ,בי תומבו
 ,אפ ןיבוריעכ לאומשר הינימ

 הימשמ אתולג שיר הימחנ רב ןבקוע
 המ ב בכ

 לאומש רמר הינמ תיעמש רמא ןנע בר
 יל  אשרפימ ידידל | ,,דמ ןיטיגכ יתרת
 תובותכ ,,הצ ןיבוריעכ לאומש רמד הינימ
 :תומביכ לאומש ל"א ,:אנ מ"ב ,,טפ ,דנ
 ,םל ןישוריק ,: גפ

 לאומש ינפל ריעה אייח רב ןנע בר
 ,אכ תובותכ ןייעו  ,וטק תומביכ

 ןיאיגס ןינמז רמא אפילחת רב ןנע בר
 ,,אק םיחספכ לאומשרד הימק אנמיאק הוה
 הינימ יל .אשרפימ ידידל ,.אָס - תובותכ
 ,חי ק"ומכ לאומשד

 לאומש ןמזב רקנמ היה ילויפ רב
 .וצ .ןילוחכ

 ,מל תורוכבכ הינימ יעב | ויחא סחנפ
 לאומש ןמזב ןייד היהש ףא | אנרק

 וחלשש ,חק תבשב ונממ ןטק היה לבא
 היל יהה ליז ול רמאו אנרקל לאומש
 ,לאומש י"ע שנענש .טפ ב"בו ,הינקנקא
 ,: דמ ןישודיק ןתוקלחמ

 ןיבוריעכ לאומש רמא ה"ר רב הבר
 | ,גכ הציב ,,טמ

 המכ וילע לאומש רמא ,אייח רב הבר
 .דק תומביכ הירבוג בר

 טו ןיטיגכ לאומש רמא אנח רב הבר
 ,חמ ןילוחכ לאומשמ יעב

 םיתספכ לאומש רמא הימרי רב הבר

 .ול



 לאומש
 -- == ל

 אבא 'ר אוהו  ,,דע ןיטוג ,,ד ק"ומ ,,ול
 ,הימרי רב

 ,גמ ב"בכ הימשמ לאומש רב ןיבר
 ,:וע ןילוחכ לאומש רמא | יאניבר

 .גי תותירכ
 .פ תומביכ לאומש רמא ילוקיד רב ימר
 לאומש רמא יכה רמא לאקזחי רב ימר

 .ס תובותככ
 ןינעב) לאומש םשב ינה יאלמש 'ר

 ,;דנ כ"רדפכ (שדוחה רוביש

 רבכ ןנחוי 'רל רמא אבא רב ןמש בר
 תובותככ לבבב לאומש וניבר אמגרת
 זק

 | לאומשכ הבר ארבג וילע רמא תשש בר

 ,ע הדנכ אתלמ אה יכ אמוג

 | לאומש רמא ימידבא רב אפילחת בר
 | \ח ב"בכ לאומש ל"א ,.,ו ז"ע ,ק םיחספב

 לאומש רמא ימיבא רב אפילחת בר

 ,ירכ .גגמ ק"מ ,,:י הכוס זק םוחמפב

 ,זע .רס תובותב
 | םיאלמה ויתוכלהו וירמאמ רבלמ הנהו

 אתפסות רדיס ימלשוריו ילבב ס"שב

 ,ומכ הציב "מכ הלר ' רעהו מ
 י"שריפו) .בכ .םיחבז ,:חי ק"ומ ,,ל הליגמ
 םיאנתמ לאומש רדיסש אתפסותב
 ,(הנשמהיבר רדיסש ומכו איעשוא 'רו ח"ר ורדסש

 י"שריפ)) לאומש יבד אנת ,ע אמויבו
 .(לאומש יבד אתפסותה

 ערמ ביכש לש טגב הנקת ןיקתה ןכו
 .:הע ןיטיגב

 בר םע ונעידותו תלפת ןיקתה ןכו
 .: גל תוכרבכ שו"רד אתינגרמ םשב וארקו

 שיר לאומש ונב תא תוארל הכז ויבאו
 ךירטציא לאומשש :רמ תורוכבכ אתביתמ
 ,אמילג היל ודגנ אלגירד אתבשב (ןיתשהל)
 'ד ךל ןתא ל"א הובאד הימקל אתא
 רוסאש שורדל) אדבוע רדהא ליזו יזוז האמ
 ,(ןיחמהל

 ינפמ זא ח"נקת תנשב בר רטפנשבו

 | .ומב וינפלש

 היל רדש |
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 אתביתמ שיר םקוה אל לאומש דובכ
 ידימלת לכו בר אסכ לע בשיל ארוסב
 ןהיקפס וחלש וא לאומשל וכלה ברד
 ןושלה וניצמדכ | ,לאומש ינפל עירבהל
 וניבר ונדמלי לאומשל בר יבמ וחלש
 ןירדהנס ,:בנק ב"ב ,,טפ :וס ןיטינכ
 וחלשש .זכק ב"ב ןכו ,,ומ  תועובשו ,רכ
 ונדמלי ןושלב אמגאד ארקא ינב ול
 ,וניבר

 ברד הישפנ חנ יכ ,דכ ק"ומ ורמאו
 לזא רמאו ינמ 'בי הילע לאומש ערק
 .(תוישוקב) הינימ אניפתסמ הוהד  ארבג

 אירבטב אתביתמ שירה היהש ןנחוי 'רו

 ברל דימת בתוכ היהש :הצ ןילוח ורמא
 היהו בר רטפנשכו ,לבבבש וניבר םדקל
 ול \ בתוכ היה .לאומשל | בותכל ךורצ
 (לאומשל הרח בטיהו) ,לבבבש ונירכח םדקל

 בתכ ,אנא היברד ידימ יל עדי אל רמא
 רמא | ,ןינש ןיתישד ארוביע

 ,ערי אמלעב אנבשוח אתהשה | (ןנהוי 'ר)
 (ילווג גי ג"יו) ילמג 'גי היל .ררש בתכ

 בר יל תיא (ןנחוי 'ר) רמא אתפירמ יקפס |
 | תבשכ לאומש יבד אנת םשב רדימת ורכזנו
 | .ג םיחספ ,,ופ ןיבוריע :אלק :דנ :הל

 ,הייזחתיא לוזיא + לבבב
 םינפ לאומש תא ערי אל הארנה יפכו

 זא רצק ןמזל י"אב לאומש היהשבו םינפ לא
 המו ,ןטק םלע רוע ןנחוי 'ר היהש רשפא
 לאומשמ י"ר הינימ יעב ,דכ ק"ומ וניצמש
 תפרגכ אנחוי רמ  הנוכנה אסרגה םש

 ינב לכ לש ןבר תמאב היה ואו ,ם"קד |
 אריעז רזעלא רמא ןמזה ותוא לעו הלוגה |

 .םייק ד"בו לאומש אה :םנ ק"ב

 ,וייח ימי תורוק
 ול היהש וניצמדכ רישע היהש וניצמ

 ,הל ןיטיג רפוסי ןכו | ,,זמ הדנכ תוחפש
 הוקרפו לאומש רמד היתמא תיבשינש
 ,היל הורדשו אתהמא םשל

 רבלמ .בע ק"ב  םימרפ'ףל ויה .ןכו
 ,ישמב לודנ רחוס היהש ויבאמ שריש המ

 אל ויבא רמפנשכ :חי תוכרב רפוסוו
 שיו היהש | ויבאו) היבג לאומש זא היה

 רודה
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 ףסכ לכ ולצא .הגומ .היה .לודג .רושעו | רודה
 תעשב היה אל לאומשש ןעיו  (םימותיה
 ףסכה תא ויבא ןמט ןכיה עדי אל והתימ
 ליבא רב ול ןירוק ויהש שייבתמ היהו
 ל"א .תומ רצחל הירתב לזא ,ימתיר יזוז
 ,לאומשר הובא אבא רב אבא -- אניעב
 לש ןפסכ םיחנומ ןכיה ול רמא ויבאו
 ,םימותיה

 וינע היהש וניצמ תורקיה ויתודממ
 וניתונעב רמאש :בצ | תומביכ .דואמ
 'יפ ןיעדוי ונא ןיאש | (ונתעד תוינע ךותמ)
 ,ארקמה

 אתלמ אהל אנא רמא ,הק ןילוחבו
 ,אבא יבגל ארמח רב אלח

 סלפב לקוש היה וישעמו ויכרד לכו
 .אכק תומביכ ןכ תושעל יואר םא ותעד
 אל .אליש בר תא תודנל בר הצרשכ
 םדוקמ ולאשל ןיכירצש ל"או לאומש והינה
 .ץעוי ברב העושתו וילע ירק ברו

 ינינעב הריהבהו הלודגה ותפקשה
 ןיא :דל תוכרב רמאש וירמאממ םלועה
 רובעש אלא חישמה תומיל זה"ע ןיב
 .רבלב .תויבלס

 תא םדא איצוי לא םלועל :רל םשו
 .ללכה ןמ ומצע

 ,המח ןימכ רה"צי ,אס םשו
 שמש תויהל קירצ ותואל חונ ,ונ תבשו

 .ערה שעיו וב בתכי לאו ז"על
 תובר> תוער ..והואצמו ה. הניגחבו

 תעשב תועמ ינעל איצממה הז תורצו
 םיתימאהו םירקיה וירבד דואמ וקמע המ) וקחד

 אטוירל וריבה אביש דע םדא ןיתמי לאש ולאה
 ךירצ ךאו ועישוהק דואמ השק זא יב הנותחתה

 ,(קחדה תעש ידיל אביש םדוק ועישוהל

 סנרפ םדא הנמתנש ןויכ :בכ אמויו
 ,רשעתמ רובצה לע

 לואש תוכלמ הכשמנ אל המ ינפמ
 ,יפוד םוש היה אלש ינפמ

 ארקנ תינעתב בשויה לב אי תינעתו
 ,אטוח =

 \ יםימש םשל לכה .בפ ןישודיקו

 לאומש

 םדא םוש שייבל אלש דואמ ריהז היהו
 היה תוינענכה ויתוחפש םע וליפא ןכלו
 דחיימ היהש ,זמ הדנכ = דובבב גהנתמ
 י"ע קודבל ךירצ היהשכו ,םידבע | ןהל
 'ד החפשהל ןתונ היה ,תורענ ימי עדיל
 ,התשוב ימד יזוז

 .ל ז"עב יולגב דואמ רהזנ היהו
 תבשכ תיטרפ החגשהב לכהש רמאו

 אק ווהו יבתי ווה טלבאו לאומשש :ונק
 יאה טלבא ל"א ,אמנאל ישניא ךנה ילזא
 איויח היל קירטד יתא אלו ליזא ארבנ
 אוה לארשי רב יא לאומש ל"א ,הימו
 טלבא םק ,יתאו ליזא יבתידא ,יתאו ליזא
 היב חכשא (אובג אוההד) הינוטל הירש
 ול רמא ,יבונ יתרתב ירשו קיספד איויח
 אמוי לכ ל"א תדכע (הוצמ) יאמ לאומש
 ,ףוסכיל אלד יכיה יכ -- ןנימרמ הוה
 שרדו לאומש קפנ תדבע הוצמ ל"א
 ,תוממ ליצת הקרצו

 אוההל לאומש אזחש .אמ םירדנבו
 ארהנ הרבעו אתקורקא לע ביתיד אברקע
 ךימפשמל הילע ירק  ,תימו ארבג אקרמ
 ,םויה ודמע

 הארה הרותב ותמכח לדוגב אוהו
 ירמא לכ וליפא הרותב זמורמ לכהש
 ז ןירדהנסכ ישניא

 תיתימאה ותרותבו ותמכחב חוטב היהו
 םיקורצה תונעמ לכ תא חצני אוהש
 תבשכ ןדיבא יבל ךלוה היה ןכלו םינימהו
 ,זמק

 היב תיאד ארבמב אלא רבוע חיה אלו
 טילש אל ימוא ירתב אנטש רמאו םו"כע
 .בל תבשב

 ןיבושח ויה םיהלא םלצב ארבנה לכו
 תוירבה תעד בונגל רוסאש קספו ויניעב
 ,םו"כע תעד וליפאו

 (: י ןיטיגכ אניד אתוכלמד אניד קספו
 תופכבב הרמ דגנכ הרמ ול םליש 'הו

 לאומש רמד הירתב יעתשא רדחאש ,םו

 לפנו



 לאומש 'ר

 ---היחומד אקנראל עזבו אללטמ אינק לפנו
 ,הירקיב עבת ה"בקר

 הימקל איתאד אתתא איהה :נ םירדנבו
 תבייחתיאו אנירל אעדרהנמ ,הדוהי ברד
 ,ןנד יכה ךבר לאומש ול הרמא אניד ןמ
 הברו אצוג | ,ןיא ל"א היל תעדי ל"א
 הייוזבל ל"א ,היניש הברו םכוא ,היסירכ
 ,התמו התמשו תיתאק

 ;וותונכו וינכ תשא

 ךאו םוקמ םושב הרכזנ אל ותשא םש
 םהינש סחנפ ויחאו אוהש ונל עורי תאו
 ,:חכ ןיררהנסכ תויחא יתש ואשנ

 םיבואכמו סעכ ול היה וימי לכ טעמכו
 תללקמ ותמ וינב יכ ,םינב לודג רעצמ
 ק"ומ שרופמ ןכו ,,חק תבש שרופמכ בר
 ,וינבמ דחא ול תמש ,חו

 םיתשו תוינמכח תונב שלש ול ויה ןכו
 ותא א"פש ,גכ תובותבכ ובשנ ןהמ
 לאומשד הובא ביתוא ,אעדרהנל ותייובש
 אנדיאה דעו לאומש ל"א ,והיידהב ירוטנ
 ימ ןייוה .ךתנב יא ל"א +?והנירטנ ןאמ
 האציש הגנשכ הוה | ,והב לזלזמ  תיוה
 רמד :היתנב ןייבתשיאו םילשה ינפלמ
 יבל והנילייעו  י"אל  והניקסאו לאומש
 ןריתה ןתמכח .י"עו | ,אנינח 'רד :ושרדמ
 היהש) אבא רב ןמש ברל ל"או אנינח 'ר
 רפוסיו = ,ךיתובורקב לפטיא קופ | (ןהכ
 ןהמ תחא אשנש ו"ה ב"פ םש ימלשוריב
 טשפו ,איה םג התמו השא אשנו ,התמו
 ייחב דבל אל  ויתונב ובשנש | טושפה
 זאש ןעי ךאו ,ויבא ייחב םג לבא לאומש
 תוסייגב תשבושמ ץראהו םוריח תעש התיה
 ,םש וראשנ י"אל ואבוהשכ ןבל

 רמאי .367 רצ ב"הב ץערג םכחהו
 רב אפפ ברחשכ ובשנ לאומש תונבש
 אנינח 'ר  ןיידע היה זאו אעדרהנל רצנ
 היה הזש רמאי 484 רצ םשו ,י"אב יח
 הליחמבו ,תמ רבכ לאומשו ב"עקת תנשב
 היה הזש (א לודג תועמ הזב העמש
 רטפנ רבכ אנינח יברש (ב ,לאומש ייחב
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 יכ וכרעב .ונראב רשאכ בר םדוק רוע
 פרו *?ויתובר: יח "ףלמ .' אל "נחלה
 יחלש י"אל כ"ר ודימלת תא חלששב
 ןינש עבש ול השקי אלש והוצו  י"רל
 זא םייק אנינח 'ר היה םאו | ,,זיק ק"בכ

 אנינח 'רל קרו ךא י"רל וחלוש היה אל
 י"רד .אתביתמב שירו רורה ןקז היהש
 לאומש תונב ואבוה םא ןכלו ,האישנ
 דוע יהזיייהיח: ם"עב:ויאניפחא רד יומטבל
 לאומשד הובא םגו ,בר תריטפ םדוק הברה
 ,רורב הזו ,םייחב זא היה

 ונראב רבכו ול היה תישילש תב דועו
 תאוה ותבש לחר רב ירמ בר ךרעב
 תאשנ איה | ותויגב רוסיאל תאשנשכ
 בורקו לאומש תריטפ ירחא ול תמאב
 אעדרהנ הברחנשכ תיבשנש רמול דואמ
 תא ללכ עדי אל לאומשו ע"קת תנשב
 דוע יחש רוסיא תא וניצמ ןכלו  ,רוסיא
 לאומש תב תא אשנשכ יכ אבר ימיב
 זא היה רוסיאו ותומ ירחא רבכ היה הז
 רוסיא ןב ירמ ברו | ,וימולע ימיב דוע
 ,זט תוברבכ אברל רבחכ תמאב היה

 ותרגאב ג"שר רמאש המ יפכ הנהו
 םאו לאומשמ אבומ שישק היה ברש
 םירשע ךרעל הינימ שישק היהש רמאנ
 ,הורטשל ה"פת ךרעל  רלונש ברו ,הנש
 ,תורמשל ה"פת ךרעל לאומש דלונ כ"א
 םימי לוע תמאב היה יבר לצא היהשכו
 אל ןכלש רשפאו םירשע םרוק דוע דואמ
 לאומשש ג"שרד תרגאב שרופמו וכמס
 םינומשל בורק יח כ"א ה"סקת רטפנ
 ,הנש

 ארוסב כ"חא ךלמ לאומש רטפנשכו
 רסק ויהרזהז" פרו ₪ ,ללמהצ רדומלת (ח"ר
 םינש שמחו ,אתירבמופב הלודנ הבישו
 אעדרהנ הברח לאומש תריטפ ירחא
 .םינש המכ ירחא ךא הרפעמ הרענתהו

, 

 .לאומש 'ר
 .(והבא 'ר דימלת ימלשורי ארומא)

 ימוק היתישק רמאש א"פס ןיררהנסכ
/ ₪ 



 'ך--לאומש בר 15

 תיזח אנא רמא א"ה ר"פ ו"עבו ,והבא 'ר
 ומשב רמא ,היחראכ עבר והבא 'רל
 .הה"פ ז"טפ תומבי ,ו"ה א"פ תבשב

 (אריז 'ר) אריעז 'ר םשב רמא ןכו

 ןיבוריע ,ד"פר תומורת ,ו"ה ב"פ םיאלבכ
 א"פ תועובש ,ו"ה ד"פ אמוי ,ד"ה ט"פ |

 ,ו"ה ג"ה
 'ר רמא ,ומ הדנ ורמאש המ רשפאו

 לאומש 'ר אוה ןנחוי 'רד הימשמ לאומש
 ר"א : ביק םיחספ וניצמש המ לבא | ,הז
 לאומש רמא ל"צ ,רוחש רושב לאומש
 (םקד :גל םומרבכ

 אוה םגש לאומש ךרעב ונראב רבכו
 יבר םשב ימלשוריב םימעפל ארקנ
 ,לאומש

 ,ךאותמ לאומש בר ךרע .לאומש בר

 .היכרב 'רד יוחא לאומש יר
 חכומרכ ימא 'ר ןמזב היה הארנה יפכ

 םדוק ןרדסה ורמאש ה"ה ג"פ תוירוה
 היכרב 'רד יוחא לאומש 'ר יעב ,ןלפלפל
 .'וכו יעבתימ ל"א + ימא 'רב וליפא

 = יסוי דו  ,לידביו רמא וט"פס תבשבו
 ,וילע השקמ

 אגוז לאילמג ל"א א"הר ב"פ הלרעבו
 יוחא לאומש 'ר רמא ןכ אל ןנחוי 'רל
 .היכרב'חר

 אגוז לאילמג ךרעב יתראב רבכ ךא
 לאילמגל לאששב ןנחוי 'רש טושפה טשפש
 ןמ הלח ןיקפמ ןותא ןיגהנ םא אגוז
 ,ןידה ולאשש אל) "אל, ול בישהו יאמדה
 ורמא כ"חאו (ןידה םייקמ אוה םא ולאש ךא

 'רד היוחא ש"רא ןכ ארמגד אמתסמ
 בו יהוכרב

 ג"פ הציב ,ה"ה גי"פ תבש רכזנ ןכו
 .ז"רמ יעבש אלוע 'ר לע םש יאקו א"ה

 -- ז"ר אב 2ר,..ם7ה = ב"פ ןיטינבו

 .'וכו .ןאכ .היכרב 'רד יוחא ש"רא
 .ןיבא 'ר לע גילפ א"ה גי"פ תובותכו

 אבא רב לאומש

 *רד יוחא ןועמש 'ר א"הס ו"פ תוכרבו
 ,לאומש 'ר ל"צ היכרב

 לאומש ר"א בלדד"ה ח"פ תומורתבו
 .היכרב :'רה יוחא ל"צ .היכרב רב

 ,ברד יוחא לאומש 'ר ח"ה ג"פ אמויבו
 'ףד אוהו ב"רד תביתמ ןיווקה וטמשנ
 ,היכרב

 ,איעשוה 'רד יוחא לאומש

 הימרי 'ר רמא ז"ה ב"פ הגינח רכזנ
 .יעב

 ,;אמח רב סחנפ 'רד הוחא לאומש 'ר
 רטפנש רפוסי גדמ"פ לאומש 'דמב

 (ם"ט אוהו ירופיצב תמש זדו"פ ר"בבו) ינכסב

 (ויחאמ קחרה ירופיצב היהש) סחנפ 'ר ויחאו
 תמש עגר ותואב שיגרהו וירבח םע בשי
 ,ויחא ןב

 יר ךרע :ברד היוחא לאומש 'ר
 .היכרב 'רד יוחא לאומש

 .אבא רב לאומש 'ר
 'רד ןיקהבומה  וידימלתמ היה | אוה

 ןיאינס ןינמיז רמאש  ,גכ הליגמכ ןנחוי |
 ,י"רד הימק אנמיאק הוה

 ,ול ז"ע ,,אנ ריזנכ י"רא א"בשר ןכו
 עמשמ ב"ה ט"פ תובותכ ימלשורימו

 ורמאד ,אבא רב ןועמשל בורק היהש
 ובהי אבא רב לאומש 'רד היתבירק םש
 ידבע ל"בשר יתייא לשוכ םושמ הל
 הוה ןנחוי 'ר ,הנימ קיפאו אישנ י"רד
 המ ל"א אבא רב ןועמש 'ר לע ךימתסימ
 הל וחינה ךתבורק) היינעה התואב השענ
 (הדעה ןברק ,לשוכ םושמ הל ונתנש םיסכנה

 ,הנימ קיפאו -- ל"בשר יתייא ל"א
 א"ב לאומש 'ר תחתש הארנ לבא

 השעמ אוהו אבא רב ןועמש 'ר ל"צ
 יכ ןיחא ויהש רמול רשפא יא יכ דחא
 ןהכ היה אבא רב ןועמש 'רש | וניצמ
 ןהכ היה אל אבא רב לאומש 'רו ,עודיכ
 ל"צב) לאומש 'ר רמאש בדט"פפ ר"בכ
 (תועטב ןועמש 'ר םשו נ"קתת ילשמ טוקליבב

 רב



 והבא ברד הירב לאומש בר--אבא רב לאומש

 התושל ןימח התוש ןיב ןונכ אבא רב
 ירופיצב היה דחא תומצע טקלמ | ,ןנוצ
 הוה אבא רב לאומש 'ר ירמאד תיאו
 הזמו ,'וכו תורוחש תומצע היהש העשבו
 ,ןהכ היה אלש ןיאור ונא

 רתויב וילע ביבח היה רזעלא 'רו
 'רד ותוחא התמש * א"המ יפו וטמ
 יירפוט ימצמ ביתי הוהו אבא רב לאומש
 אלו היבגל רזעלא 'ר קלס  (וינרפצ לטנ)

 היבגל אבא רב ןתנ 'ר קלסי ,ןותיסכ
 סנכנשכ הסיכ אל המל ולאשו ןותיסכו
 ילע ביבח תאד רבס תא המו ל"א א"ר
 ו"צק ךורב 'רב ם"רהמ תובושתבו +א"רכ

 'רל הילייש אתא םיטטח וב ולעש איבמ
 יחס ל"א (ולבא ימיב) אחסיד והמ ןנחוו
 וכו

 לאומש ר"א םוחנ 'ר ט"הס א"פ הציבו
 ,אבא
 לודג רבכ היהש ןיאור ונא הז לכמו

 דימת ארקנ םגו רזעלא 'ר ןמזב רורה
 םיחספמ דבל ,אבא רב לאומש יבר םשב
 לאומש םשב אחא רב בקעי 'ר ר"הס ו"פ
 לבא | ,לאומש 'ר ל"צו אבא רב

 .אבא רב לאומש

 ןובוריעכ תשש ברד ודימלה ילבב היה
 אבא רב לאומש ברל תשש בר ל"אש :1
 'רמ לבקו י"אל ךלה :כ"חאו ,ךל ארבסא
 תבשכ ז"ר ימוק יעבש וניצמדכ אריעו
 ןישודיקו | ,ו"ה *"פ .תומבי רבה מב
 ןאמ ותוישוק לע רמא ז"רו) :זדב"ה א"פ
 (ןיטידנוק אנא היל יקשמ אתלמ אדה ל"אד

 ,ה"ה ז"פ ןיררהנס ,ר"ה ג"פ ריזנ
 ןישודיקכ אסי 'רמ "עפ מ
 לכ ה

 רב לאומש םשב ךא רימת ארקנ אוהו
 םירוכב וניצמש הזו ךמסנ אלש ןעי אבא
 ווה ידיא רב בקעי 'ר אליה 'ר נ"ה נ"פ
 וינפמ ומקו אב רב לאומש רבע ןיביתי
 ינאש ארח יתרת ל"א
 הרותה ןיאש  אדחו

 רב

 א"פ

 (ךמסנ אלש) ןקו

 נב הנפש תדמוע

| 
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 ימלשוריב לפנ ם"טש הארנ רתוי לבא
 'ר : גל ןישודיקב השעמה אבומדכ ל"צו
 'לשוריבכ ל"צו] ירבז רב בקעי 'רו יאלא
 ומ" ףילח \ יכתי יריה" ןידיא רבו בקשו יה
 .הימקמ ומקו אבא רב ןועמש

 הלח ,ה"פס תורשעמ ,הל ז"ע רכזנו
 ,ג"ה א"פ

 לאומש בר :דק ק"ב וניצמש המ לבא
 יבב ויתועמ והנקה אפפ ברש אבא רב
 רב לאומש בר ל"צו ם"ט אוה אזוחמ
 ,ס"קרב אוה ןכו ,ומ מ"בכ אחא

  .אינורגהמ אבא רב לאומש בר
 'רל תאשנ ומאש ורמא ,חפ ק"בב

 לאומש בר הנבל היסכנ הבתכו אבא
 (אינורגהמ אבא 'ר ןושארה הלעכמ הל היהש)

 הימרי בר לצא לאומש בר לזא ,התמו
 אבא 'ר לוא היסכנב הימקוא אבא רב
 ברל איעשוה 'רו איעשוה 'רל הרמא
 .אבא 'רל םיכייש םיסכנהש קספו הרוהי

 1 ק"בכ אבא 'רמ יעבש וניצמו

 ,והבא ברד הירב לאומש בר

 םרפרד ילכ ישירמ הבא בר ויבא
 ןילוחב לאומש בר ונב תודעכ הוה (ינשה)
 ,טמ

 "בס ינ"ה "יכ"שדד תרגאב שהופמו

 ר"מרת תנשמ אהידבמופב ךלמ םרפרש
 ר"בארהל הלבקה | רפסבו ,ר"נשת דע
 היה רבכ לאומש בר ונבו ,ו"לנשת רמפנש
 ,יארובס ןנבר ישארמ בשחנ

 איהה ':טנ ןילוחכ ארמגב דוע רכזנו
 בר -- .אתולג שיר יב יאוהד זוכרכ אזיע
 והבא ברד הירב לאומש בר ,רסא יאחא
 שיא יפ ירפמ הישפנא ירק | הינימ ליכא
 ,ושפנ עבשת

 אלחב רעיש יאחא בר ,טס ז"עבו
 אקיא ברד הירב .'לאומש בר ,ןישמחב
 ג"הבו ם"קר תפרג ןיתישב ארבישב רעיש
 בחר  הירבי .לאומש 'בר-"יאה "בר "פותו
 ,והבא

 תרגאבו
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 תנשיבש ניב ..םופה .. נ?שרה...,תרנאבו

 רב לאומש בר בינש ולסכב חה"יתת
 ,אתידב םופ ןמד והבא

 רב לאומש בר יסרג תואחסונ ראשבו
 ,הדוהי

 ר"א הדז"פ לאומש 'דמ  וניצמש המו
 רבד וב אצמנש ןקז והבא 'רב לאומש
 ל"צו ם"ט אוה ותוא ןידירומ ןיא יפוד לש
 ,ינמחנ רב .לאומש 'ר

 ,ימודבא וא אמודבא רב לאומש 'ר
 טי"פ תבשכ אנמ 'רד דימלת היה אוה

 הירב העשש (בול) לומל ךירצ היהש א"ה
 למזיא איבהל חכשו (אנשיש אסרגה ף"ירב)

 ,רחמל החדי ל"א אנמ 'רל לאש (ש"עמ)
 זא היה אוהש) רזעלא 'רב קחצי 'רל לאש
 .(רודה ינקזמ

 'ח ומא התמש ט"הס ג"פ ק"ומ ןכו
 ,אנמ 'רל ליאש אתא דעומה םרוק םימי

 דריה ביפ תועובש ,נה"ס ביפ, תגינחבו

 | .אנמ 'ר ימוק רמא
 אל רמא א"הס ז"פ תוכרב רכזנו

 אלא ןוזמה תכרבמ הרותה תכרב ודמל
 .םיבהל

 תופורת .: ,א"ה  .ר"פ האפ רפזנ .ןכו

 ,ג"ה ז"פ ריזנ.. ,א"הס .ג"פ הלח ,ט"פר
 .ה"ה נ"פ ז"ע

 ש"ר מוקי ועב ,אורבח בית. זי .םשח
 .אמורבא רב

 .ןיבא רב לאומש 'ר
 אירבח ןירמא ב"הס ג"פ .םיאלכ רכזנ

 ,'וכו ימוק
 לאומשד הובא ינתד : אנ ןירדהנסבו

 ,ןיבא' רב

 לאומש בר ךרע ,אדא רב לאומש בר
 ו רב

 .אחא רב לאומש בר
 השקה :אנ ריזנכ אפפ בר דימלת היה

 | .פ"רל
 הימק רמא .אצ ןילוח  ,,דל תוחנמבו

 אינוא רב לאומש 'ר---אמודבא רב לאומש 'ר

 ,אלוע רב אברד הימשמ פ"רד
 לאומש בר אמגרת אתיא ,זל אמויבו

 רב ש"ר ל"צו אדא ברד הימק אפפ רב
 ,ם"קרבכ פ"רד הימק אחא

 והנינקא פ"ר :נק :זע ב"ב ,,ומ מ"בו
 היפאל קפנ אתא יכ -- אחא רב ש"רל
 ,ךווה דע

 ,אבא רב ש"ר תועטב אתיא :רק ק"בבו
 ו רכז .ץרתמ . .מצ ק"ב ..רכזנ ..ןבג

 ..תשש

 .יאתיחא רב לאומש בר

 רמא יאתיחא רב ש"רא :םל ןיטיגב
 ןאישא רב קחצי ר"א .אבס אנונמה בר
 ,ובז .הרא

 ,יאתח רב לאומש בר סרג ,במ הכוסבו
 ,יאתיחא ל"צש י"כמ איבמ ס"קד לבא
 ( בי תותירכב י"כב :אבומ ןכו

 --יניא--איניא--אינוא רב לאומש 'ר
 ,הנוי--יאני אני

 דע ךכ לכ שבתשנ הוה ארומאה םש
 אנימ רב לאומש 'ר םג אתיא םימעפלש
 רשאכו ידיאדאנח וא הבוח וא היביא וא
 ,ראבנ

 ונל וראשנ הזה לודגה ארומאה י"ע
 ,גס ןיבוריעב הדגאב בר ירמאמ הטילפל
 רתוי ת"ת לודג בר םשב איניא רב ש"רא
 רב אתיא : ג הליגמבו ,ןירימת תברקהמ
 ,יאינוא

 הריימש ב :איניא רב -ש"ר ,חי .ה"רבו

 ,הק תומביבו ,םתחנ וניא רוביצ לש ר"זג
 ,אינוא אתיא

 בר םשב איניא רב ש"ר ,טכ הלוגמו

 ,'וכו ירבג יפלא 'בי תמה תיולה בויחש
 ,יניא אתיא ,זי תובותכבו

 בר םשב אינוא רב ש"ר :ה הגיגחבו
 ,ומש םירתסמו הב"קהל שי םוקמ

 םשב אינוא רב ש"ר : בב ןירדהנסבו

 תירב תתרוכ הניאו איה םלוג השא בר

 ,ילכ האשעש ימל אלא |

 לבא



 ימא רב לאומש 'ר--היביא רב לאומש 'ר

 ויה ןכ ךא ,בר דימלת היה אל לבא
 ודימלת היה יכ בר םשכ" "תולבק וב
 לאומש 'ר אי"ה 'ד"פ תומביכ אחא 'רד
 ןיאשב א"דה אחא 'ר םשב אניא רב
 הליגמב הזה רמאמהו ,םתס לצא תקולחמ
 ,אחא 'ר םשב הנוי רב ש"ר ד"הס א"פ

 םשב יאני "רב ש"ר ג"יה" ב"פ תינעתפו

 ,אחא 'ר

 יאמ איניא רב ש"רא ,אכ אמוי ןכו

 'ה ולא -- הדבכאו וב  הצראו ביתכד
 שדקמל ןושאר שדקמ ןיב ויהש םירבד
 ,ינש

 ב"פ תינעת ימלשוריב אבומ רמאמהו
 .אחא 'ר םשב אני רב לאומש 'ר א"ה

 םשו רמאמה אתיא ו"ה ב"פ תוכמבו

 רב תבית רסחו אחא 'ר םשב לאומש 'ר
 ,איניא

 רמאמה אתיא :י-ב"ה ג"פ תוירוהבו

 תבית :רסחו אחא \ 'ר .יםשב קנו "ל
 ,ש"ר

 רב לאומש 'ר ,ידחה"ה א"פ תוכרבבו
 ,יאניא רב ל"צו אחא 'ר םשב אנימ

 רב לאומש 'ר כ-ב"פ הבר םירברבו
 א"דכ ובישה חורב אחא 'ר םשב אינוא

 ,חורה בישמ
 ,בלדב"ה י"פ ןירדהנס ימלשוריב רמאמהו

 ,אחא ר"שב אנוב רב לאומש אתיא
 ,הנוי 'רב ש"ר רמאמה ג"ל"פ ר"קיובו
 היביא רב לאומש 'ר  טדי"פ ר"קיובו

 ,תומא 'ד חויר רמא יחא 'ר םשב

 אנח רב ש"ר זדה"פ ר"בב רמאמהו
 ,אחא 'ר םשב

 '4 חדז-א"פ ר"הקב רמאמה שלשנו
 ןלוכבו אחא 'ר םשב הבוח רב לאומש
 ,איניא רב ש"ר ל"צ

 'רו הנוי 'רב לאומש 'ר : דנ כ"ררפבו
 ש"ר ל"צו אחפנ רב לאומש 'ר םשב אחא
 רב לאומש ר"שב אחא 'ר איניא רב
 ,ינמחנ

 ידיא רב לאומש 'ר | בדד"יפ ר"קיובו
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 טוקליבכ איניא רב ש"ר ל"צ אחא 'ר םשב
 .כקתת זמר בויא

 יאני 'רב ש"רד הירב יאני 'ר וניצמו
 ומשש הארנ הזמו ,גדאכ"פ לאומש 'דמ
 .יאני רב ש"ר היה יתימאה

 לאומש 'ר ךרע .היביא רב לאומש 'ר
 ,אינוא רב

 .ידיא רב לאומש בר
 תונמ יהב ..:ה"רש = רפוסי(,ןם תינעתב

 אינתסוומ אייח ברו ידיא רב לאומש ברו
 הישפנ חנ יכ  ,אברד הימק יחיכש ווה
 הוהד תמיא לכ אפפ ברד הימקל ותא
 ווה והל ארבתסמ הוה אלו אתעמש ל"א
 היורקא היתעד שלח | ,ידרהא יזמרמ
 ,םיעורה .תשלש תא דיחכאו הימלחב
 ולזיל ל"א הינימ ירטפימ ווה יכ .רחמל
 םכרבש הנובהו י"עב אוה ןכ) ,אמלשל ןנבר
 .(ויחיש

 ,ידיא רב ש"ר חלש ,דק םיחספבו
 רב היננח ךרע ןייעו) תחא רמוא יחא איננח
 .(ידיא

 '4 ב-רי"פ ריק .ניצמש המ לבא
 5"צ םש אחא 'ר םשב יריא רב לאומש
 זמר בויא טוקליבכ אינוא רב לאומש 'ר
 ,בקתת

 .אקיא ברד הירב לאומש בר
 והבא "רה הירב .ל"צו . ,,מס .ז"ע .רכזנ

 ,יאה בר 'פותבו ג"הבו ס"קר תסרגכ

 .רזעלא ןב לאומש 'ר
 היה ריתמ רמא ג"הס די"פ תבש רכזנ

 ןב .ןועמש ירי לש ם"מ אוק (םיה
 תוכרבב אוה ןכו ,,דלק םש ילבבבכ רזעלא
 ,א"ה א"פ

 ,ימיא וא .ימא רב לאומש יר
 הובא ימיא ו"ה י"פ תומבי רכזנ ויבא

 הכלה הדוהי 'ר םשב ימיא רב לאומשד
 ,ש"רב

 הטוסכ אבס לאומש 'רד ונתח היהו
 ,ומשמ רמא ונתוחו :י

 םיחספו
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 רב לאומש 'ר הל ףיקתמ :זט םיחספו
 'ר הינימ. הלבק .--- אריז 'ר.יליא -- ימא
 ,'וכו אנמחר רמאד ימא רב לאומש

 איימדק רדאב ז"רא ב"ה ג"פ ןישודיקבו

 אדבוע אתא אניינת רדאב ,אליה 'ר ךמד
 ירך לרא ןנברדי .ןורבח "המנה "רך "יפוק
 אליה 'ר הוה תואי אל ימא רב לאומש
 ,ךל רמא

 ר"א ימא רב לאומש בר ,הק תומביבו
 הל ירמאו ימא רב ש"רא ל"צו ןתנוי
 ,חי ה"רכ ןתנוי ר"א נב"שר

 ש"ר אמיתיאו יזפ ןב ש"רא ,הל ז"עבו
 ,ימא רב

 טיר יהיכרב ירו אבאי 'ה זרופ"פ ריפה
 .'וכו ןישקמו ןיבתי ווה ימא רב

 ,בדה"פ לאומש 'דמ רכזנ ןכו
 וניא ךא לאומש רב ימא : כ הדנבו

 .לאומש דימלת היה הז ימא יכ ונב

 .ירדיב רב לאומש
 אתיא ס"קדבו ,:הל תוחנמ בר רמא

 רט רב םרנ ש"ארהבו ,יכדרמ רב

 .אנםיב רב לאומש בר
 ברד הימק םגרתו ,.ק תובותכ נ"רא

 (ינתועצ) ן[תסבק ףסוי בר ל"א --- ףסוי
 ,: וכ ןישודיקכ

 לאש 'אתא --- ייבאמ יעב ,במ הדנבו
 והלוכו ףסוי ברל לאש כ"חאו הברל
 הימקל אתא רדה דחא ץורית ול וצרית
 ,ותיפת אדח אקורב וכלוכ ל"א ייבאד
 ,ךל ירמא ריפש ייבא ל"א

 אלו ןאלגרמל עלקיאש : אל ז"עבו
 ,נ"יי רשח םושמ םרכשו םניי התש

 ,הילדג רב לאומש יר
 ,בירהבי אמוחנת ,זיחא"פ ריד הכממ

 .אירוג רב לאומש יר
 אמוחנתבו ,רהב ןשיה אמוחנת רכזנ

 ,הילדנ רב אסרגה רעבוב

 ףלח ןב לאומש 'ר--ירדיב רב לאומש

 .ארטוז רב לאומש בר
 ינתמש ,ומ הדנכ אבר רימלת היה

 .אנשיל יאהב אברד אתעמשכ
 יל רמא יפפ בר רמא ,טמ מ"בבו

 תובט ברו ןנברמ אוהה ל"א ידידל אניבר
 ארטוז רב לאומש בר הל ירמאו הימש
 אמלעד אללח לכ יל ובהי ווה יאד הימש
 הוה ידידב ,הירובדב ינשמ אק יוה אל
 אתבש ילעמד אינפא אמוי אוהה ארבוע
 ארבג אוהה אתאו אנביתי הוהו הוח
 ינובזל ימשמוש ךל תיא ל"א אבבא יאקו
 ןודקפב יזוז ךנה ווהיל ל"א ,אל ל"א
 והניבתוא ךמק אתיב אה ל"א --- ךבג
 .'וכו אברד הימקל אתא בונגיאו אתיבב

 ךב כ נטתה .ןושלב. ,גכ .תבש רכזנו
 רב ש"ר ,'וכו ןיפי םינמשה לכ ארטוז
 ,'וכו יכה ינתמ ארמטוז

 ,אריעז רב לאומש 'ר
 פק עצה יר  ,ה"ג"פ ר"מב רכזנ

 % ,ומשב

 לאומש 'ר ךרע ,הבוח רב לאומש 'ר
 ,אינוא רב

 .אייח רב לאומש בר
 'א "ינמ"ר"א | ,: בע מ"ב רזעלא ר"א

 .:ונ ןילוח

 ,אהותי. רב .אייח-רב.לאומש יה

 אנינח 'ר םשב רמוא דימת ותוא וניצמ

 ,א"הס א"פ תבש ,ב"ה ג"פ ש"עמב

 שוחה 'פ ותבר 'ספ ,א"ה ח"פ  תומבי

 ,ז"פר ר"שהש ,ט"ס
 'ר אתיא טכרחי"פ םילהה 'דמבו

 אנינח 'ר םשב ןדוי 'רו אייה רב לאומש
 .ןדוי רב אייח רב ש"ר ל"צש הארנו

 .אתפלח וא ףלח ןב לאומש 'ר

 :הימרי 'ר ה"הס ג"פ תוכרב ימלשוריב
 ,הוחא רב אדא 'ר םשב אתפלח ןב ש"ר
 .ףלח ןב אתיא ג"פר הלינמבו
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 אנח רב לאומש 'ר

 לאומש 'ר ךרע .אנח רב לאומש 'ר
 ,אינוא רב

 בר ךפע ;הנתדב רבי לאמו מה
 ,ח"בב הברד הירב לאומש

 .היננח וא אנינח רב לאומש בר
 ,ד"ה ה"פ אמויכ רזעלא 'ר םשב רמא
 ,ה"ה ב"פ תוכרבכ איעשוה 'ר םשב
 לאומשל ירוה אסי 'ר ח"ה א"פ ק"ומו

 ,אנינח רב
 ,טירבכ"פ םילהת 'דמ רכזנו

 .אדוהי רב לאומש ב
 שרפמ ,אנאו ה"ד : אק תומבי 'סותב

 רייגתהו האודנה הדוהי בר ןב היהש ת"ר
 ןיבהל דואמ השקו  ,הדוהי ויבאו אוה
 : בכ ןישודיקב שרופמ אלה וניבר ירבד
 ןישרוי ול ןיאש רג האודנה הדוהי ברש
 ,היב ילוישל .ארטוז רמ לע שלח הוה
 ישא ברד וריבח היה ארמוז רמש עודיו
 היהי ונב לאומש ברש רשפא ךיא כ"או
 המו ,: חכ ז"ע שרופמכ הדוהי ברל רבח
 ,ןאכ הד"ות ,חי ןישודיקב ת"ר 'יפל םג
 וישרויל ריזחמו רגה תמ םא האולהבש
 יאדוב כ"א ,ונמיה החונ םימכח חור זא
 אלו וינבל בישהל ארטוז רמ ךירצ היה
 ונב לאומש ברש רמולו ,ומצעל תוכזל
 רמ דע םיבר םימי ךיראה ויבאו תמ רבכ
 ,רמול דואמ השק הז רבד ,ארטוז

 הדוהי ברש וכרד הרוי תמאה ךא
 רמ ןמזב קדצ רג אוה רחא שיא האודנה
 םשב דימת ארקנ לאומש בר לבא ,ארמטוז
 בר :הו\- .הדוהי .בר: -רב :אל\?יהפוחיטהפ
 השענו ויבא םע דחיב רייגתה לאומש
 ל"אש : אק תומבי ורמאש דע לודג םדא
 ,הצילחל השמחל ףרטציש הדוהי בר
 לארשי לש ר"בב אנינת ל"א לאומש ברו
 אנא רג אנאו םירג לש ד"בב אלו
 .(ורייגתנ ויבאו אוה י"שריפו)

 םינשי 'סותכ תילארשי התיה ומאו

 אדוהי רב לאומש בר --
--7-4--" 
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 ול הדבעש : זמק תבשבו  ,:דמ תובותכב
 .אפסכד אתררגמ ומא

 אנתה היה אוהש רמול דואמ בורקו
 הדוהי ברש ,זע אמויכ הדוהי בר תבישיב
 ווה הדוהי (ס"קדב אתיל בר תבית) בר רב

 ימר יאק הוהו אפפ רהנד | אדונא ימויק
 -- אלק והל אמר אסיג ךהמ אפפ רב
 ,אנינת הדוהי רב ש"ר ל"א

 הדוהי ברל רמאש :אק תומבי ןכו
 .אנינת

 רכ יש חידת תכי שק "טק תבש "פו
 | ,הדוהי

 אמיתיאו הדוהי בר ינתדכ ,הכ אמויבו
 | ,הדוהי  רמ יש"ר

 ,: בי תובותכבכ אנניש הדוהי ברל ארקו
 ארש הדוהי ברש ורמא : חכ ו"עבו

 רב ש"ר ל"א תבשב אניע לחכימל
 יבש ליחמ הדוהיל תייצ ןאמ | הדוהי
 ברל חלש היניעב שח ףוסל ,(תבש ללחמ)

 ע"ובל היל חלש ,רוסא וא ירש הדוהי
 ,רוסא ךדידל ירש

 הרוהי ברי. לע ב"כ זמאנוה בובמ .הוחו
 ש"ר ןוגכ : דמ תובותכ וילע רמאש דע
 עדיש) הימופא ארטש אנערמ הדוהי רב
 .(רקשמ וניאש

 תבשכ היבגל עלקיא אלועש וניצמ ןכו
 המ ינפמ עודיה ןידב ומע קלוחו ,: טק
 ,המורחב תלכוא הניא לארשי תב הסורא
 ןופמיס םושמ רבוס הדוהי רב לאומש ברו
 ,: זנ תובותככ

 ,:-ןב ןיטינב ז"ר םע קלוח ןכו
 קחצי רב לאומש ברו ז"ר לע רמאו

 .: גכ ןיטיגכ רודה ילודג ינש םהש

 תרות םשמ איבהלו י"אל ךליל הנמתנו
 ימיד . ברו: ןיבה .היערמ- םעי רחיבי+י"א
 ,יתוחנ םשב ןיארקנ ויה םלוכו

 ןנחוי 'רמ לבקל דוע הכז י"אל אבשבו
 י"ךא הדוהי רב לאומש בר וניצמדכ
 זמ .ןימינ "/ ול תבש

 ,: גכ ןיטיג י"רא הדוהי רב ש"ר אתא יכ
 םשו
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 ימיד.רה אמא כ, רג. ז"א . רם ,םשו
 ,י"רא הדוהי רב ש"ר אתא יכ -- י"רא

 -- י"ךא ןיבר אתא יכ .זע תומביבו
 אתא יכ -- י"רד | הימק יאכו 'ר  ינתד
 הימק ינת יכה רמא י"ב לאומש בר
 רכה

 ןיבר אתא יכ .זמק תבש | ,,גע ז"עבו
 ,י"רא י"ב לאומש בר אתא יכ -- י"רא

 לאומש בר אתא יכ :אל ןירדהנסבו
 .היאר איבמ םלועל י"רא י"ב

 י"ב לאומש בר אתא יכ .,בס םשו
 .(י"רד הימק יאכז 'ר) ינת יכה רמא

 המכ  ףסוי בר רמא : די .תוכרבו
 בר אתא יכד אתתעמש אה אתיילעמ
 ל"א -- אברעמב ירמא רמא י"ב לאומש
 ,'וכו אתיילעמ יאמ ייבא

 י"רא הדוהי רב ש"רא :זל תבשבו
 תיל וטא ל"א -- ןנברמ אוהה ל"א --
 הדוהי ר"א ףסוי בר רמאד עדי אנא
 ,"וכו

 הדוהי רב ש"ר אתא יכ ,םפ ןיטיגבו
 .בר רמא ה"רא אבא ר"א

 ,אבא ר"א הדוהי רב ש"רא ,ה תבש ןכו
 אבא 'ר תא םש אצמו י"אל אבשכ הזו
 .לבבב ותויהב ה"רמ לבקש המ ול רסמו

 ר"א הדוהי רב ש"רא ,נפ תומביבו
 רמא ידבז רב הדוהי ברד הוחא אבא
 ,בר

 : חל תבשכ א"רד הימשמ רמא ןכו
 הימשמ והייורת הדוהי רב ש"רו ימיד בר
 ,ירמא א"רר

 ..דנ תבשכ אנינח 'רד הימשמ רמא ןכו
 אלו לבבב כ"חא בשייתה הארנה יפכו

 וירבחכ י"אל םעפב םעפכ ךלוה היה
 יארומא םע ותוא וניצמ יכ ימיד ברו ןיבר
 הדוהי רב ש"ר ינת : אי אמויכ לבבד
 ,ס"ט אוה אבר תביתו ל"צכ) הברד הימק
 .(ם"קד

 ינת קופ ףסוי בר ל"א :זע תומביבו
 ,ארבל

 אביי רב לאומש בר---קדצוהי .ןב לאומש 'ר

 ול השקה :במ תוחנמ ,:זמ ןיטיגבו
 ,ייבא

 רמאהו ףסוי ברל ייבא ל"א ,ח ב"בו
 ;רמו" י"ב ילאוטש- בח

 .חל ק"ב ךא וניצמ םיטרפה ויארקממ
 םוק אלועל ןנבר ל"או ותב וילע התמש
 ךא ןהמע ךליל הצר אלו הימחנינ לוזינ
 אלוע וארקו היבגל יארוחל אוה ךלה
 הז היה הארנה יפכו | ,(רמ ומנ אוהו) יבר
 ויה זאו י"אל ךליל הנמתנש םרמ רוע
 הדוחי בר יימיב יתוחנהמ ח"בברו אלוע
 ,םכרעב ראובמכ

 .קדצוהי ןב לאומש 'ר
 ס"מ אוהו ,א"הס ג"פ תוכרב רכזנ

 ז"פ ריזנבכ קדצוהי ןב ןועמש 'ר ל"צו
 .א"ה

 לאומש 'ר ךרע ,הנוי רב לאומש 'ר
 | ,אינוא רב

 ,יסוי רב לאומש 'ר
 לע דיפקהש ,גל ןישודיקב אוה ןכ

 'ִר .ל"צו . ס"מ .אוה לבא = ,יבה רב ש"ר
 ,יסוי 'רב לאעמשי

 לאומש 'ר ג"פ ןשיה םילהת 'רמב ןכו
 ,ובר ינפל הז רפס בשיל שקב יפוי 'רב
 טוקליב אבומדכ י"רב לאעמשי 'ר ל''צו
 ,רכרת זמר םש

 ןוכייהיב .יסוי- רב לאומש''ה
 ,י"אב ןורחאה רוד יארומאמ היה אוה

 רכזנו י"א תובישי וברחנ רבכ וימיבו
 ה"ר  ,א"הס ר"פ יאמרב ימלשוריב | דוע
 ןישודיק ,ג"ה ח"פ תומבי | ,,גדא"ה א"פ
 ה "פ" תוידוה ,י"ה ר"פ

 ,ז"הס ז"פ תובותכ הסנ 'ר םשב רמאו
 היינתמ 'רו אוה ג"ה ה"פ ןיטיגבו

 אוהו ,ןוב 'רב יפוי 'ר ל"א רמימ ןירבס
 .ןורחאה ןוב 'רב י"ר

 .אביי רב לאומש בר
 ר"א ,אבא 'רל השקה :,ומ הדנ רכזנ

 ,הדלי וליפא ןנחוי
+ 



 קחצי בר רב לאומש בר--יאני רב לאומש 'ר

 לאומש 'ר ךרע .,יאני רב לאומש 'ר
 ,אינוא רב

 .בקעי רב לאומש בר
 היאר איבמ ארמגהו .בל תוחנמ רכזנ

 ,אבר ירבדל ונממ
 ג"פ תועובשו ,ב"ה נ"פ 'םירדנ ו

 דע כ"כ לודג שחנ הארש רפסי ט"ה
 .תובלמ לש הלגעה הסכש

 .רכק הרש ייח רהוב רכזנו
 .םלענה

 .קחצי בר רב לאומש בל
 ר"ה א"פ ה"רכ לודג דיסח היה ויבא

 (אקיפס םושמ) םימי 'ב פכה"וי םצ היהש
 תועטב אהיא א"ה א"פ הלחבו ,ז"יע תמו
 ,י"רב לאומשד יובא רב

 ברד הובא אנתד .זצ ןיבוריע .רכזנו
 ,קחצי ר"ב לאומש

 'ר | הימרי 'ר א"הס ד"פ תועובשבו

 רמאש קחצי בר םשב י"רב לאומש
 ,בר םשב

 ברמ לבקל רוע הכז ונב לאומש ברו
 יל אשרפימ ידידל רמאש :דפ הדנכ
 ,ברד הינימ

 בר.ךמא קחצי כר לב שיר ךניצמ
 םיחספ ,,אנ תבש ,,טג ,:די תוברבכ
 מ"ב . ,,חע .,ןימיג = ,וצ הם תו ול
 .בי"ה ז"פ םיחספ ,,טיק ב"ב ,,אמ

 ובשי .ברר ידימלת לכו ה"ר \ ךלטשב
 ןיבוריעכ ה"ר ינפל אוה םג בשי וינפל
 .ה"רמ יעבש ,ול

 : גיק .ב"בב ה"רה הייטק נח
 .ב"הס. ג"פ .ה"רב המ לאש
 ל"א --- הדנבש ל"עמ ה"רא :ו .הדנבו

 לאומש בר הינימ הלבק -- ינת אהו נ"ר
 שדוקה תורהמ לע ושענש ןילוחב י"רב
 ונא הזמו  ,(נ"רמ אתבוית ךהל הלביק י"שריפו)

 היה הזו ,ה"רו נ"ר תרבחב בשיש ןיאור
 ,וכרעב ראובמכ ה"ר ךלמשב

 ל"א --- ה"רד .הימק ינת \(ח הלינמו

 שרדמב
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 רמא , ל"צו ס"מ אוהו ,התעמ אלא אבר
 .ה"ר תא"האר אל אבה יכ "אבה

 יכה הבר ל"א -- ביתמ !נמ ק"פו
 ,ה"ר ינפל םלוכ ובשישב היה הזו ,ינתק

 ובל ואשנ רודה ילודגמ רבכ היהשכו
 תרובעב ...תומלש ...תוגקר : יאש  .םולעל
 ןנחוי 'ר י"אב ויה זאש ףא ןכלו ,ארובה
 םהרבחב דימת בשי אל אוה לבא לב"שרו
 ותלודג תא םהל תוארהל הצר אלו
 קסועו ךרב לפשו וינע היה ךאו ,הרותב
 תומביכ רוהטו שודק היהו 'ה תדובעב
 היתמאש ב"הס י"פ ןירדהנסו ר"ה ב"פ
 אל | ימוי ןמ הרמא י"רב לאומש 'רד
 .ירמד ינאמ לע אשיב הלימ תימח

 הלכו ןתח ינפל חמשמ היה | אוהו
 ,םהינפל תלתא רקרמ היהש ,זי תובותככ
 היהש רתוי שרופמ :ג א"ה א"פ האפבו

 ,הלב ..ימוק ..םרהְמ .היהג ...םיסדה ..לטוג
 ,אבס ןל ףיסכמ אק רמא ז"רו

 לע .רמא  הדוהי רב לאומש בש
 ,: גכ ןיטיגכ רודה ילודג.ינש םהש ו"ר לעו

 ידימלת ילודג לכ םע עעורתה םשו
 הינימ יעבש אבא רב אייח 'רכ ןנחוי 'רד
 ,תצ :.ןילוחכ .-יבר . ואלקו זמ תוחנמפ
 .(היתונתונע ינפמ ךא ובר היה אלו)

 תוליבא לביק אבא רב ח"ר רטפנשבו
 נ"פ | תוכרבכ ןיי ההתשו רשב לכאו
 | ,: בחא"ה

 ארבוע היל היהש ב"ה בי"פ תומביבו
 ,אב"חר .יבגל- אחא ,רב :. בקעי .'רל .חלשו

 גופא .'ר ..תצרשב אהה | "פה תרכרבה

 'רל .לואשל ..ךירצש . ל"א ..ל"וח ..תאצל
 ,ןנחוי

 ,: אל דימתכ ומשב רמא יסא 'רו
 עדי (ינשה) אנוה 'ר א"ה ג"פ ה"רבו

 ןידימ | יעב ליזא שנ רב רחל אתודהס
 קחצי 'רב ש"ר ל"א  ,היב \רפכו ימוק
 תאי הבה שב ירכ- הרר עד תא בב
 ה"ה .- ינפל ,גבשי ,(םהיגש  סלבו), 072. רפכ
 (לבבב

 ןכו
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 ..ג הבוסכ אבא 'ר םע עעורתה ןכו
 וארקש ד"ה וט"פ תומביכ ימא 'ר םע

 ,םיופמ םדא
 לממ רב אבא 'רו והבא 'ר םעו

 .: גי תוכמכ
 ובשיש :בע םיחספכ ארי 'ר םע

 יבתיו קחצי 'רב ש"רד אעליקא םהינש
 ,'וכו לב"שרא ירמאקו

 ,,במק .כ-ררפס הינימ יעב אלה "הו
 ,:ט הרנ ,: הס םיחבז ןתוקלחמ
 תוכרבכ ח"רב יסוי 'ר םע קלוח ןכו

 ,ה"ה ג"פ

 : אפ ןיבוריע וניצמ  ויתוכלהו וירמאמ
 כ כר | הפ םיתפב הר .ילבד , לע
 תובותב ,,ב הלינמ .,זנחוו 'ה .ירבה. ץרתמ
 השא ןיעובק ןיניד יתב אכיא יא רמא .ג
 ןישודיק = ,ןב תובותכ \ ,םו לבב  תאשנ
 הע יזע הפ

 ןיבוריעב וניצמ הדגאב םירקיה וירבדו
 'ב וב חינהל שארב שי םוקמ רמא : הצ
 ,ןילפת

 נב"שר ירבד לע ףיסומ :טמ םיחספו
 ,ובגמו רמאו

 רמאו נב"שר םע קלוח :ה הגיגח ןכו
 לארשי לש ןתואג ינפמ הוג ינפמ יאמ
 .עה"ואל הנתנו ןהמ הלטינש

 ג"הכש םעמ רמא ,זי תינעתו
 .ש"על ש"עמ רפתסהל

 הטורפ לטונה לכ רמא :וט ב"בו
 ,ךרבתמ בויאמ

 : טק ןיררהנסו
 ?ופו

 אנק רחאו רחא לכש דמלמ ,יק םשו
 ,השממ ותשא תא

 הב"קה - ארבש :רמלמ = ?ונ ןילוחבו
 ,'וכו םדאב תויננוכ

 ךירצ

 םימחר בקעי שקיב

 ,ומשב םירמואהו וידימלת
 וטשב .ןימיס "רב הרוח /הטיהיכרב

 ,רישכ היפרצ ריללת (חרנג'פ  ר"בכ

 ומשב 5 4
 ב ה"ר אוהו)

 ה ב"פ .תוכרבכ 5 יגח 'ר

 ,א"ה ו"פ תיעיבשכ ומשב ןנח 'ר

 ז"ה א"פ הגיגתכ

 אמוחנת ,י"פס תבשכ ומשב היננח 'ר
 ,םיתנ

 ומשב הימחנ 'רב ןהכה עשוהי 'ר
 .פ"פר םילהת 'דמכ

 א"פ ה"רכ ומשב יסוי 'רו הנוי 'ר

 ;:בייה
 ו ו עמכ  ומשכ ןוב 'רב יפוי 'ר
 ו

 ,א"ה א"פ האפכ ומשב הימרי 'ר
 ,ז"ה א"פ הגינח | ,,הדא"ה א"פ ןיבוריע
 .ב"הס ר"פ תועובש

 ,ל"א אשיימ 'ר
 .ב"פס תוכרבכ

 תאשנש תב ול היהש ךא וניצמ ב"במ
 .א"ה א"פ ןירדהנסכ איעשוה ברל

 קספיאש ,זי תובותכ וניצמ ותריטפו
 אמלע ילוכל הידיד ןיב | ארונד אדומע
 ירתל וא רחל אלא קיספא אלד ארימנו
 .אבסל היתיטוש ינהא רמא ז"רו ,יררב

 ג"פ תוכרבכ ותריטפב היה הימרי 'רו

 ימוק ז"רל לאשש ח"ה ז"פ ריזנו א"הס

 יבר ןפלא ןכ אל

 :.,היסרע
 ק"ב קפנ תמשבכ : ג-א"ה א"פ האפבו

 שא | הדריו ומע פח לומגל ואציש
 היפרע ןיב רונד אשביש ןיעכ דיבעתיאו
 ,ארוביצל

 ןירקעתיא רטפנשכ א"ה ג"פ ז"עבו
 אתבישיש ביסנ הוהר ןירמא י"אב אייזרא
 יוו הרמאו ק"ב תקפנו הלב ימוק סלקמו
 ,ארסיח לימג קחצי 'רב ש"ר ךמרר

 ו"ר ליבק תמשב .ב א"ה ג"פ תוכרבו
 ,ןיחפולט ליכאו תוליבא

 .אנהכ רב לאומש 'ר
 אשאימ 'רו אמוחנה 'ר חדז"פ ר"שהשב

 ,אנהכ רב לאומש 'ר םשב הימרי 'רו

 לאומש



 ןמחנ רב לאומש 'ר--ירמ רב לאומש

 לאומש ךרע .יכדרמ--ירמ רב לאומש
 ,יריב .רכ

 ,אתרמ רב לאומש בר
 השא םש וא שיא םש אוה אתרמ םא

 אוהש שריפ ם"בשרהש ,בנ ב"בב תקולחמ
 שריפ ג"רו ,ה ןירדהנס אייח 'ר יחא
 ,אייח 'ר תוחא השא םש אוהש

 :גיק םיחפפכ ברמ לכק לאומש ברו
 ,בר רמא אתרמ רב ש"רא ח"בבר רמא

 בר םשב קחצי 'ר ג"ה א"פ הלחבו
 ומירת הלח בר םשב אתרמ רב לאומש
 ,'וכו

 בר אמיתיאו בר רמא :!מ הליגמו
 ,אתרמ רב לאומש

 רב  ש"רא ח"בבר .רמא 81 קמו
 ,אהרמ

 רב לאומש ברד הירב אליא 'ר וניצמו
 ,: גי תוכרב אתרמ

 אתרמ רב לאומש רב קחצי בר
 :: הכתוכדב

 .בדג רב לאומש בר
 ירמאו אנינח 'רמ יעב :זט ןיכרע רכזנ

 הל ירמאו ,אנינח 'רד הינתח היהש הל
 ,לב"ירמ יעבש

 ,םוחנ רב לאומש 'ר
 לינע ..רב..אנונח .'רש .. ,הנ ק"ב חב

 המ ינפמ | יאלינח רב םוחנת 'רל לאש
 בוט ןהב רמאנ אל תונושארה תורבדב
 ל"א ,בוט ןהב רמאנ תונורחאה תורבדבו
 לש ומא יחא םוחנ רב ש"ר יל רמא ךכ
 יבא הל ירמאו אנינח 'רב אחא בר
 ןפוסו ליאוה אנינח 'רב יחא בר לש ומא
 ,רבתשהל

 .ינמחנ--ןמחנ רב לאומש 'ר
 ונל ליחנה רשא הזה לודגה ארומאה

 דימה ארקנ ,תואמל םירקיה וירמאמ
 ץוח ,ינמחנ רב לאומש 'ר םשב ילבבב
 רב ש"ר םשב ארקנש ,בכ ןירדהנסב
 דימת ארקנ ימלשוריב ךופיהלו ,ןמחנ

11 

 .,רפרי .תוכרבמ ץוח ןמחנ רב ש"ר םשב

 :מ"הס ו"פ ןירדהנסבו ,ה"ה ,ב"ה .ה"פ

 .ינמחנ רב ש"ר ארקנש
 ומצעב רפיס רשאכ י"א דילי היה אוה

 לע | יתייה בוכר רמאש הדט"פ ר"בב
 ןנח רפכל וריעמ הלועו ינקז לש ופתכ
 י"אב איה ןאש תיבש עודיו) ]אש תיב ךררד
 יבר קספ :ו ןילוחבש ףאו ,זכ-א"פ םיטפושב
 :.הושבב אלש ןעי הז ,ל"וח איה ןאש תיבש מ"רכ
 .תיבש .ביק תובותבב י"שריפש המ ןכו ,לבב ילוע
 מ"רד א"שרהמה 'ופ רבכ תוצרא ראשמ אוה ןאש

 תיבש בתכ אי"פ חרפו רותפכ רפסבו ,הימעטל

 יתעמשו (העש יצחכ איובט םורדל אוה ןאש

 שרודו בשוי  רזעלא ןב ןועמש 'ר תא
 .מ"ר םשב

 ,ה"פר תומורתכ ןהב היהו
 .אב"שר תא תוארל הכזש ףא הנהו

 ןתנוי 'רמ לבק ותרות לבא ותודליב
 .ןגתוי.. ירו לכלירו,.א'יח בכ .הדנטכה
 ישילשהו ינשה רודב םילפונ ותלועפ ימיו
 ךיראה יכ ראבנ רשאכו י"א יארומאל
 ,םימי

 ובר ןתנוי 'רש רוריבב ונל עודי תאזו
 תוכרב שרופמכ אייח 'רד ודימלת היה
 ילקש יוה ןתנוי 'רו אייח 'ר ורמאש ,חי
 ןתנוי 'ר .ףאו -- תורבקה | תיבב ילזאו
 ר"א ינמחנ רב לאומש ר"אר היב רדה
 .'וכו ןתנוי

 םיחספכ ובר היה ןתנוי 'רש שרופמו
 ינמחנ רב ש"רל ןנברמ אוהה ל"אש ,דכ
 .הל רמאק ארק יאהמ ךבר ןתנוי 'ר
 נב"שרמ..ובלח ,'ה .הטומ . ועב -,נכה ,בלבו
 .רמאק ארק יאהמ ךבר ןתנוי 'ר ל"א ---

 ןתנוי "רח \ ומא ,. תא: דוע ,ירובה - כו
 יל יעתשיא נב"שר רמאש ,רפ מ"בכ
 והתיבד הל איעתשיאר ןתנוי 'רד הימיא
 ,'וכו ןועמש 'רב א"רד

 : ם אמויכ ובר ןתנוי 'רמ רפסי ןכו

 יכב ארק יאהל ןהנוי 'ר אטמ יכ רמאש
 יו

 ימה ןתנוי 'ר .,רמא א :פכ יםשו

 נב"שר
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 תי | תופרככ זתבוי \ א = בישר
 :הנ תבש הנ הל" הל 1 דל בל וכ
 אטח ןבואר רמואה לכ םירמאמה לכ
 חס ,םל היחס | הנ ומ הנ כו
 יחד הר ד בג הכוס רפי הע .,גנ אמי
 קמ ה ד תיצעה הפ < 1 הלינפ ל
 תובותב ,:טק :זט תומבי ,,די הגיגח ,:זמ
 העוס ,ם ןימינ | ,דנ ,בב םירחנ הם זי

 ב כ ים קב ב מ 1
 ןוחדתנס- הע.( ומ -ב"ב . ,.הפ-מ"ב | בש
 והקו ה רצ מכה כו ממ ,הקי]
 ןילוח | ,,יק : םצ ,טכ תוחנמ | ,:חי ז"ע
 .,הכיףימת" עי

 ןתנוי ר"א ןמחנ רב ש"ר ימלשוריבו
 הכה הפו תינעת גיחה 'די"פ ..תבשכ

 ,הדגאב ךא םלוכו ז"פס ,ז"ה ה"פ תובותכ
 ,םימעפ הברה םישרדמבו

 'ך םשב רמאיש וניצמ אלש ףא הנהו
 ימלשוריב לבא ,ילבבב ךא הז הכלהב ןתנוי
 םשב ןמחנ רב ש"ר םימעפ הברה וניצמ
 ז"פי "ה ה"פ  תוברבב (הבלחב) ןתנוי 'ר
 ,ו"ה י"פ תומורת ,,ד ,גנדא"פר האפ ,א"ה

 יאטדה םיהפ ביפ | ב"ה אפ" תורשקמ

 "בם םעלכ | ה'ריפ הלחי ב"ה" ה"פ
 ,ב"הר ז"פ םש ,תבש שיר ,ב"ה ט"פ ,ב"ה

 םילקש איפר אפוי"  ,ה"ה .ב"פ" :ןיבוריע
 פס ,ב"ב "פס

 'רד וריבח היה ןתנוי 'רש עודי הנהו
 (הינימ שישק היהש ףא) :חע | ןימינכ ןנחוי
 המכ ךשמ אתביתמ שיר היהש ןנחוי 'רו

 םינשב אב רבכ נב"שרש ףא ןכל תורוד
 נטמ לבק . ב"פעא-יי"רר 'ךתלדעפו"ימיב
 ,: מ תוכרבכ ןנחוי ר"א נ"בשר וניצמדכו
 + בפ :ןירדהנפ -' ,: העי ב"יב : ם8- םיחספ

 ןמחנ רב ש"ר ה"פר תומורה ימלשוריבו
 ואי יאו "קנטמ <יעבו | ןנהוי 'ר 'םשב

 רמול תומוקמה לכ תא שבשל ןיכירצ
 ןתנוי 'ר -אוחו י"ר \םשב  בותכ \ היהש
 םוקמש ןעי לבא ,ןנחוי 'ר הזמ השענו
 םורדב דול ריעב היהש הארנ ובשומ

 ינמחנ---ןמחנ רב לאומש 'ר

 ו נה" 'ףמ הברה "לבק אל ' ןכל
 רבע והבא ר"א הל"פס ר"קיו וניצמש
 תיעמשו דולב איפרמד אתשינכ ימוק אניוה
 ,שרדו ביתי ינמחנ רב לאומש 'רד אלק

 קהבומה ובר היהו לב"ירמ לבק םשו
 ןועב אירבה\- =: גב"שרא ר"ה ר"פ ה"רכ
 ל"א --הל רמא יבר ןמ םשב נב"שר
 ונממ הז לואשל וכרצוהו ,לב"יר םשב
 ובר היה ןתנוי 'רש לכה | ועדיש ןעי
 .קהבומה

 ,לב"ירד הימשמ רמא ,חצ ןילוח ןכו
 קלפ ןמחנ רב ש"ר ח"פר אמויבו

 אתינעת לולב ל"ביר היבגל
 םשב רמא ב-טי"פ לאומש 'דמבו

 ,לב"יר ל"צ ילואו לב"שר
 אמוחנתכ ירדנפכלא 'ר םשב רמא ןכו

 ,גירהב
 ,ט"הס ז"פ ןיררהנסכ היעשוה 'ר םשבו
 א תבב , אדיכז רב הדוהי 'ר םשבו

 ,ה"ה א"פ
 קלוחו ול רבחכ היה רזעלא 'ר לבא

 קב "בי בי : אי הפוסכ דימה ומע
 ,א"ה י"פ ןירדהנסבו ,פ"ב :זמ

 ןדוי 'ר א"הס ב"פ הגיגח וניצמש המו

 ולוס ביתכד ןיד והמ נב"שרל לאש אישנ

 שר החח אל ךכר רזעלא 'ר ל"א --
 רמאמה אבומדכ ל"צו ם"ט אוה תמאב ,ןכ
 יוא ול בישה האישנ י"רש ידבי"פ ר"בב

 אלו א"רל תילאש ןיחכתשמ אלו ןידבומד
 םשש תועמ לפנ םש ר"בב ךא ,ןכ רמא
 "היב, לע ל"צו ולש תיב לע הנוממ ורמא
 ,ימלשוריבכ ולש

 םש ךא ג-דיק"פ םילהת 'דמב אוה ןכו
 י"רך לצו אישנה הדוהי 'ר תועטב אתיא

 םש םגו ינשה האישנ י"ר אוהו  ,האישנ

 ,ךבר א"ר תבית אתיל

 יפמ רמאש המ) הכלהב ויתוכלה הנהו
 ,ב הליגמב רעזמ טעמ ךא | וניצמ (ומצע
 (ןתנוי 'ר םשב הז רמא הליגמ שיר ימלשוריבו)

 םיחספ



 ינמחנ--ןמחנ רב לאומש 'ר

 ,:ומ ק"ב ,,אס :טמ תובותכ ,,דכ םיחספ
 .תומורת שירו ,המ ןילוח

 דואמ הברה ונל הראשנ הדגאב לבא
 םימכוחמה וירמאמו םירקיה ויתושרדמ
 ,: ה הניגח ,.די זי .הלונמ בסט מפ
 מ"ב = זני 3 בי  ,י הטומ '" אט תובת
 : גצ בב ןירדהנס ' הע ומ ביומה

 ,יאצ ןילות ,,בס םיחבו הפ" רכש
 ימלשורי  ,(א"ר ירבד לע ףיקתמ) + ןיברע
 ,א"פר האפ ,ה"ה ב"ה ה"פ ,ד"פר תוכרב
 א"פ תינעת | ,ח"ה ג"פ אמוי ,הלח שיר
 'פ יתבר "'ספבו = ,ג"ה ה"פ תוטצי שכ

 ,המש הריב ,הריב טומת דכ רמא ועמש
 ,המש אלקיק ,אלקיק םורת דכו

 וראשנ רשא םיברה וירמאמ רבלמ
 ,ראבנ רשאכו םיברה וידימלת יפב

 ,םתעקתו 'פ ךתולעהב ירפס רכזנש המו
 ימלשוריו ,דל ה"רמ ומש בברתשנ םש
 .ןתנוי ר"א נב"שר םשו ה"ה ג"פ םש

 הרגא לעבו לודג ןשרדל םסרפתנ ומשו
 ר"כיאו אל"פר ר"קיוב ימא 'ר  תודעכ
 י"רו ,םדג"פ ר"כיאב ובלח 'רו ,אטדא"פ
 ןב ןועמש 'רו | ,ירבייפ ,ר"בכ וו
 ז-להקיו אמוחנת = ,דחג"פ ר"בב קרצוהי
 לעב התאש ךילע יתעמש ל"א םלובש
 ,הדגא

 לבבל נב"שר דרי הדוהי בר ימיגו
 ונירבח הדוהי | ,הדוהי ברל ארק | ןכלו <

 .זי ק"ומכ
 נב"שרו הנתמ בר ב"ה א"פ תוכרב ןכו

 ,ילבב היה הנתמ ברש עודיו ,ירמא והייורת
 ורמאש ג"ג"פ םילהת 'דמב שרופמ ןכו

 ליבשב לבבמ הלע ינמחנ רב לאומש 'ר
 שיא | ןתנוי תא אצמ םירבד 'ג לואשל
 ביתכד והמ ולאש בושו -- ולאשו הריבה
 ול םירמוא םתייה המ ןתנוי 'ר ל"א --
 ,'וכו םירמוא ונא ךכ ל"א ,לבבב

 אמוחנתכ הריבה שיא ןתנוי 'רמ לבקו
 רזעלא ןב ןתנוי 'ר םשב נב"שר שגיו ףוס
 ,הריבה שיא
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 'ר םשב רמא ח"פ תישארב תדגאבו
 ,הריבה שיא ןתנוי

 תא נב"שר לאש רדיתקחב אמוחנתבו
 .יבר וארקו רזעלא ןב ןתנוי 'ר

 ויתושרד עימשהל לבבל ךלהש רשפאו
 םש ההש אל הארנה יפכ ךא ,תורקיה
 םע ירטו ליקשש וניצמ אל ןכלו ,בר ןמז
 .לבבד יארומא

 ויה ןנחוי .'רד  ידימלת ילודג | לכו
 .ליעלרכ ימא 'רו רזעלא 'ר ,וירבח

 ל"אש ,חצ .ןילוחכ ידיא רב בקעי 'ר
 ינש ירהש -- אבא רב ןמש ברל ו"ר
 והייורת נב"שרו 'ידיא רב י"ר רודה ילודג
 תוכרב ןתוקלחמ | ,ירמא לב"ירד הימשמ
 .,הע ןירדהנס ,: בס

 םיחספכ ידבז רב ןומיס 'ר םע קלוחו
 ,מ"פר

 ,;וצ ןירדהנס ןתוקלחמ ,אלוע
 לודג אנפלוא תיב ול חיה הארנה יפכו

 םידימלתו רודה ילודג לכ וצבקתה םשש
 ,ההגא יכהה :םהל -..הרוה.,םנב"שלו .. ,םיבה
 ירטפמ ווה יכ זי תוכרב ורמאש הזו
 וניפולא יכה יל ירמא נב"שר יבמ ןנבר
 .'וכ\ םילבופמ

 ילודג ןהמו ןה םיבר ומשב םירמואהו
 אבאו אבא 'רד ידימלתכ ,י"רד ידימלת
 'מבו ,גחז"פ ר"הקכ ומשב ורמא | ינודיצ

 ,ימיא 'רד ידימלת םרג דדגבכ"פ לאומש

 ,ז"ה ::ח"פ - םיחספ."ומשב <?והבא >ר

 ר"קיוכ רולב ותשרד עמשו ,ג"פס תינעת
 ,הל"פס

 תוכרב ,: ב םילקשכ ומשב אחא 'ר
 ,בידרומא | ,אדְךל  אמוחנת | ,וחא"ה א"פ
 ,ויב"5 םילהת דפ

 זמר 'א םיכלמ טוקליבכ ומשב יחא 'ר
 .,געק
 .,ג םילקשכ ומשב אליא 'ר =

 ,דיחירחא אמוחנתב ולאש ימא 'ר
 .רל"פר/ :ר"'קיו

 ,גוה אפ, םירוכבכ משב .היכרב ה

 אמוחנת
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 ,ודצ"פ םילהת 'דמ ,חירתישארב אמוהנה
 אמוחנת ,ב"פר הלחכ ומשב אנוה 'ר

 ,וחוק"פ םילהת 'דמ ,וט-רומא
 ,דדז"פ ר"מבכ ומשב ןיבא רב ה"ר
 ,,חצ ןילוחכ רודה לודג וארק אריז 'ר

 ,ד"ה ו"פ תוכרבכ נ"בשרל לאש חלשז
 יניב רמטמ היה ז"רש | ,ודא"ה א"פ םשוי
 ,ותטמ לע ש"ק ירק ךאיה עומשל איפוק

 .חיחתקח אמוחנהכ ומשב באשר יאכז 'ר
 ,ה"פרו ,םילקש שירב ומשב ינה 'ר

 ,גי"גכ"פ לאומש 'דמו
 ר"שכ ומשב ופיד אדא רב אייח 'ר

 ,ג"נמ"ס
 .דדד"פ ר"כיאכ ומשב ארק אייח 'ר
 ,ינפק =. 3"בכ - הינימ אעב ובלח 'ר

 אמוחנת ,ה"ה י"פ ןירדהנפכ ומשב רמא
 ,ודצ"פ םילהת 'רמ ,גירחלשב ,חירתישארב
 .ב'ה ב"פ תינעתב ןתוקלחמ

 ןמחנ רב ש"ר ז-א"פ ר"הקב אנינח 'ר
 'ר ירמאד תיאו ירופיצד אנינח 'ר םשב

 אוה קפסהו ,נב"שר םשב ירופיצד ןינח
 ,ירופיצב היה (אמח רב) אנינח 'רש ןעי

 ירופיצב היה ינמ 'רד וריבח אנינח 'ר ןכו

 אנינח 'ר םשב רמא אוה םא קפסה ןכלו
 רמא ןורחאה אנינח 'רש וא (אמח רב)
 ,ומשב

 ,טדגי"פ ר"בכ ומשב ירופיצד ןנח 'ר

 אל נב"שרל רמא אפפ רב אנינח 'ר
 עדוי תא תורקל ל"א --- יבר ןפלא ןכ
 תוכרב ימלשוריכ עדוי תא ןיא שורדל
 גלה ב"פ

 ,רדאק"פ םילהת 'דמכ ומשב ןדוי 'ר
 ר"ורכ ומשב אנינח 'רב ןדוי 'ר

 .זמדב"פ
 ,ו"ה ד"פ הכוסכ ומשב חרקל הדוי 'ר
 ,ב"הר ז"פ תבשכ ומשב ןוב 'רב יפוי 'ר
 ג"פ םירדנכ ומשב ןוב 'רב בקעי 'ר

 ,ח"הס ג"פ תועובש ,ב"ה
 'פ יתבר 'ספכ ומשב באשד יאני 'ר

 ,י"ס הרפ

 רב לאומש 'ר
| 

 ינמחנ--ןמחנ

 ,נ"הק"פ םילהת 'רמכ ומשב יול 'ר
 ,גדבל"פ לאומש 'רמ ,טידרבדמב אמוחנה

 ,א"הס א"פ הליגמכ ומשב ןומיס 'ר =
 ,זטדא"צפ אמוחנתכ ומשב סחנפ 'ר

 מ"פ תוכרבכ ומשב ארטמק ןועמש
3 

 ומשב אחא 'רד הומח אפילחת 'ר
 ,ודא"ה א"פ תוכרבכ

 לודג ןשרד היהש המ רבלמ הנהו
 םג ול היה | ,ותוא םירטוע םידימלתו
 י"ע תישענ התיה הנשה רוביעש תונמתה
 נב"שר תיחנ היהשכ ,ורא"ה א"פ תוכרבכ
 בקעי 'ר םג ולש יאנסכא היה הרוביעל
 איפוק יניב רמטמ היה אריעו 'רז ,הסורג
 ,ותממ לע ש"ק ארוק ךאיה עומשל

 לודנ רבד עריא הלודגה ותונקזו תעלו
 ח"פס תומורת ימלשוריב רפוסי רשאכ
 אישנ י"רד יילט הינוחמ אריזח טולקיד
 והכה םירזח העור היהש טולקיד םשב דחא ירכנ)

 תחנ ,ךלמ ריבעתיא | (אישנה תיבר ירענ

 ןווהית ןנבר רתב ןיבתכ חלש ,םיימפל
 וחולשל ל"או ,דימ אתבש יקפמב יבג
 םע אהבורעב אלא ןיבתכ ןוהל ןתי אלש
 אלש וחולש תא ךלמה הוצו) אתבש יעמטמ
 הכשח םע תבש ברע ךא ךלמה רמאמ םהל רוסמי

 ,(םשנעיו ךלמה תוצמ םייקל ולכוי אלש ידכ

 הכשח םע ש"ע אב חילשהש היה ןכו
 ןמחנ רב לאומש 'רו האישנ ןדוי 'ר הוהו
 אתא ,אירבטד ןיסומידב יחטימל ןיתחנ
 רוענל אישנה הצרו (דש םש) ןוהבג םירגיטנא
 יזחתמ אוה םימעפלש ל"א נב"שר ךא ,וב
 ןיוורש ןה המל םלאשו | ,י"ע סנ השעיש
 ךלמהש ךיא השעמה לכ ול ורפסו רעצב
 (ןירפק אוהו) םיימפב אוהש ןאכמ קוחר אוה
 תבש יאצומב י"מות וילא אבנש וצ ןתנו
 יאנפ ונל ןיאו וז עגר דע ונל הליג אלו
 ץוחרל ולכותו וארת לא ל"א ,וילא עםיל
 אבשכו ,םיסנ םכל השעי םכארוב יכ
 ןאיבהו ויפתכ לע םירגיטנאה ןחקל ש"צומ
 ,ךלמה ירטלפ לצא ןדימעהו םיימפל

 כ"חאו



 םושמ יכו ל"א ךלמה ינפל ואבשכ כ"חאו
 םתא ןכל םיסנ םכל השוע םכארובש
 אריזח טולקיד ול ורמא + תוכלמה ןיזבמ
 .ןניזב אל אכלמ סונאיטילקיד לבא ,ןניזב

 ןזמאמ םכחה יבתכממ | עודי רבכו
 ר"הודבו םיאולמהב ימלשוריה אובמב אבומ)
 רפיק אכלמ סונאיטילקירש (.אעק רצ בי"ח
 םרפסמל 986 תנשב אירבטב היה ימור
 'ג לע םש םתחו תורטשל חצקת אוהו
 רמפנ ןנחוי 'רש ונראב רבכו :,םירבד
 דואמ לודג ןקו זא היהש ןעיו  ,טצקת
 ךלה אל ןכל ,ומוקמב ראובמכ לודגנ הלוחו
 לבא לודג ןקז כ"ג זא היהש נב"שרו ,י"ר
 'וט ךרעל דלונ י"ר יכ י"רמ ריעצ היה
 ףא נב"שר לבא יבר תריטפ םדוק הנש
 'רב ןועמש 'ר תא | תוארל דוע הכוש
 ירחא םימי ךיראה אוה לבא ,רזעילא
 ךרעל י"רמ ריעצ היה כ"א ,יבר תריטפ
 יכ ,םימי ךיראה אוה םג לבא ,הנש 'ומ
 יח | ןיידע היה הדוהי בר תריטפב םג
 היתמש הדוהי ברש ,זי ק"ומ רפוסי רשאכ

 ךלהו הדוהי בר תמו ןנברמ אברוצל
 ול וריתיש האישנ הדוהי 'ר ינפל י"אל
 ןייעוש ימא 'רל אישנה הוצו ,אתמשה
 רב ש"ר רמע ,וריתהל הצרו הינירב
 לש החפש המו רמאו וילגר לע ינמחנ
 שאר תולק םימכח וגהנ אל יבר תיב
 תחא לע ונירבח הדוהי ,םינש 'ג היודינב
 אנדיאה אתאד ןמקד יאמ אריז ר"א ,כו"כ

 ינש המכ אהד אשרדמ יבב אבס יאה
 ארשימל יעבימ אל מ"ש אתא אלד
 ,היל

 המב הז רמה"בל אב אל המל ןיבהלו
 נב"שר היה זאש ןעי ךא עריל לכונ םינש
 ךרעל דלונ יכ הנש האממ הלעמל רבכ
 הדוהי ברו ,הדקת אוהש יבר תריטפב
 תרגאב אבומרכ תורטשל ירה רטפנ
 נב"שר וא היה ןכלו ב"פס ג"ח ג"שרד
 ותונקז בור ינפמ ןכלו ,הנש 'הק ךרעל
 המכ הז  דמה"בל אבל לוכי היה אל
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 הזמו ,רמה"בל אבש עריא וא ךאו ,םינש
 ךא הז ןיאו ,ןמקד יאמ רמאו ז"ר ןיבה
 שיאהל וריתי אלש בכעל ירכ אבש
 ,אתמשה

 ד"ודבו ימלשוריה אובמב פ"זר ברהו
 ךדוי ירש ררמאי 91  הרעהב אופה
 האישנ י"ר אוה נב"שר םע היהש אישנ
 תועט ועטש םדובכמ הליחמבו ,יבר דכנ
 תנשב היה הזש ליעל ונאבה רשאכו לודנ
 = וא ,י"ר תריטפ םדוק תחא הנשו חצקת
 'רחא הז היה צקת רטפנש ג"שר תסרגכ
 הז היה 'כ"או ,םינש הנומש י"ר תריטפ

 :דכנ האישנ י"ר תריטפ ירחא הנש םיששכ
 ,וכרעב ראובמכ יבר

 .םשב דחא ח"ת םינב ינש וירחא חינהו
 ןמחנ םשב ינשהו ,:חכ תוכרבכ ללה
 :ד"הס א"פ תבשכ ויבאמ לבקו (ויבא םשב)
 ,א"הס א"פ הליגמ

 ,אחפנ רב לאומש 'ר
 :ךא ,ומשב אחא 'ר :דנ כ"ררפ רכזנ

 "רמאמה אבומדכ ינמחנ רב ש"ר ל'צ
 .אצק זמר אב טוקליב

 .ןתנ רב לאומש 'ר
 :וניצמדכ אנינח 'ר דימלה היה אוה
 ,הע ..ןייעכ- .אנינח ר"א .: ןתני רב שה
 ..אי תורוכב

 -רב ש"רו א"ר תקולחמ : גמ הכוסבו
 .אנינח ר"א ןתנ

 'ר"א ןתנ רב לאומש ,חל תבשבו
 .אצמ ירופיצל יסוי 'ר ךלהשכ אנינח
 תוקמוצמ םיצב -- ןהל רפא אלו -- ןימח
 'רב אמח 'ר רמאר -- ןהל רפאו --
 .רתויו  ,אבאו ינא יתחראתנ א"פ אנינח
 :ר"א א"ה ג"פ תבש ימלשוריה תסרג חונ
 .הלע אבא יסוי 'רב לאעמשי 'ר םשב יסא
 רב לאומש 'ר -- ןימח םש אצמו ותיבל
 רפסי]| אנינח 'רב אמח 'ר םשב  ןתנ
 :י"רב לאעמשי 'רש היה ךכ השעמהש



 ח"בברד הירב לאומש בר--רטוס רב לאומש 'ר 6

 ואיבהו רדגד תמחל ונילע אבאו ינא [רמא
 ,'וכו םיצב ונינפל

 אנינח 'רב אמח 'ר םשב רמא תמאבו

 היפ"פ .תומוהת . (ג,יחה"ה .א"פ. .תוכרבכ

 ,ו"ה ר"פ ןיטיג

 לאומש 'ר ךרע ,רטוס רב לאומש 'ר
 ,אמרפוס רב

 .יטרסס -אטרסוס רב לאומש 'ר
 ב"פ מ"בכ והבא 'ר םשב דימת רמא

 ₪ קופ הפ, ,ןוהרהנב ' ,בי'ה

 ירבד לע השקה : בק ק"בו ,ב"ה אי"פ
 וכ פשו) ול ץרית והבא 'רו ןנחוי 'ר
 ,(יטרסס

 תבש ,ג"פר םיאלכ ,.די תינעת רבזנו
 ,א"ה ד"פ הציב ,,חב-ב"ה ו"פ  ,ג"פר

 ה"ה ב"פ מ"ב ימלשוריב וילע רפופיו
 םיצפח ךלמל דבאנו ימורל קלס א"פש
 תיבמ | זורכ אציו | ,ןאצמ | אוהו םירקי
 םרוק הדיבאה בישיש ימ לכש תוכלמה
 בישי םאו ,לודג םרפ גישי  םוי םישלש
 אוהו ,ושאר תא ותירכי  םוי םישלש רחא

 זאו םוי םישלש ורבעש דע אקוד ןיתמה
 לוק עמש אל םאה והולאששכו  ,ריזחה
 רחאל ריזחה ךא ,עמשש ןעיו | ,זורכה
 גישיש ינפמ ריזחמ וניאש תוארהל םישלש
 והוצ ןכש ןעי ךא ךלמה תיבמ םרפ
 והגרה אלש רבל אלו ,ךרבתי םשה
 ןוהלא ךירב ורמאו ש"ש שרדיק ךא
 ,יאדוהיד

 רב אנינח 'ר א"ה א"פ תוכרב רוניצמו

 רטופס רב לאומש 'ר  םשב יירדנא
 אוהש רשפא ,ןיציפק ןהל ןיא םיכאלמה
 םילחת 'םב .ל"צ בו | יטרפס .רכ .ש"ר
 | 1 ראפ

 ירדנסכלאו אניירוה 'ר םיחא ינש ול ויהו
 0 םיפו ב"בכ

 .ןומיס 'רב לאומש יר
 ריצק םויה ותוא .רטא ןקכ"פ" הילר רכזנ

 ארה זמר תור טוקליב לבא ,היה :/רמועה
 ,ינמחנ רב לאומש 'ר אסרגה

 ,אינופ רב לאומש 'ר
 הצו כ"ה 'םשב ךןדוי ר"א :מ כ"ררפב

 תוהגהב םשו ,ארפק רב םשב אינופ

 ,תואסרג המכ איבמ ב"שר

 ,אפפ רב לאומש בר
 אדא ברד הימק םגרת ,זל אמוי רכזנ

 טגרת אחא רב לאומש בר ם"קר תסרגו
 :רב ש"ר יכ .תמא הזו ,אפפ ברד הימק
 אחא רב ש"רו ,ם"שב אצמנ אל אפפ
 ,פ"ר םע דימת ותוא וניצמ

 .קודצ רב לאומש 'ר
 ,ומוקמ | ונייצ אל ד"הפבו | ןיסחויב

 'ר א"הס ג"פ תוכרב ימלשוריב יתאצמו
 תבשד ד"פס ף"ירבו ,קדצוהי ןב לאומש

 אסרגה ארמגבו ,קורצ רב ש"ר רמאר ,אנ
 ,קחצי רב ש"ר

 ,אניטק בר רב לאומש בר
 קיפע הוה ח"בב הבר ומ תוכרבב

 אניטק 'רב לאומש בר .יב  הירבל היל
 .אמח רב יימר ל"א --

 אניטק בר רב לאומש ל"א ,טכ תבשבו
 ,פ"א .י"כמ .ס"קר תסרגל ףסוי ברל
 .ןיפחויה ינפל התיה תאזה אסרגהו

 ,אנח רב רב הברד הירב לאומש בר
 אוהש :ול תועובשכ הבר דימלת היה

 ברד הירב קחצי ברו אנוה רב אחא ברו
 והב עגפ הבר יב תועובש ונת הדוהי
 הפו :יתיא רב אבר ל"א -- כ"ה

 הדוהי רמ והניחכשא ,חנ ןישודיקבו
 ח"בברד הירב לאומש ברלו ףסוי ברל
 ולכי אלו םהמ לאשו הבר יבד אחתיפא
 האגלפ ל"א הבר לצא ואבשכו ובישהל
 ,וכנימקוא

 םג ארקנה אוהש רמול דואמ בורקו
 ,טכ תבשכ אנח רב רב לאומש בר םשב
 .ףפוי ברל השקהש

 םשו



- 

 ןקזה לאומש--אבש רב לאומש בר

 ברל ח"בב ש"ר ל"א :ומק :מנ םשו
 ברד הימשמ ןל תרמא שוריפב ףסוי
 ,'וכו

 .אבש רב לאומש בר

 לאומש ר"א אבר רמא .,זי תועובשב
 ,ה"רא אבש רב

 .תליש רב לאומש בר
 אסרגהש> "ע"ר "ךרעב ינראבי מ

 לש וינב ינבמש :וצ ןירדהנסב תיתימאה
 בר ונמו תוקוניתל הרות ודמל ןמה
 ,תליש רב לאומש

 בר ימיב תוקונית דמלמ היה אוה
 תיש רבמ ריצב בר ל"אש ,נ תובותככ
 .'וכו ליבקת אל

 אקוניל תיחמ יכ בר ל"א אב ב"בו
 ,'וכו אנכמד אתקרעב אלא יחמית אל

 ןילייטהד ןידה לע) בר רמאי:,בס תוומוהבבו

 ליכאד תליש רב ש"ר ןונכ | (םוי לכב
 הינרפאד הילוטב ינגו הידידמ יתשו הידידמ
 היבבא אכלמר אקתסירפ ףילח אלו
 .(רישעל םהיניעב בשחנ אלש)

 םיברה יקידצמו בר .רמא ,ח נ"בו
 ,תליש רב לאומש בר ןוגכ םיבכוככ
 ל"א אתניגב יאק הוהד היחכשא ברד
 ןינש 'גי אה ל"א + ךתונמיהל .היתקבש
 ,והיילע יאתער ימנ אתשהו יל איזח אלד

 ןיבוריעכ ברד הימשמ רמאש וניצמ ןכו
 ,פ"ג ,חב

 ב"ה ו"פ תוכרב ימלשוריב וניצמ ןכו
 תיאו ,בר ימוק תליש רב לאומש 'ר יעב
 .תליש רב ש"ר ימוק ןיעב ןירמאד

 לאומש הריעז 'ר : בידמ"ה א"פ האפבו
 רבח-דימלת כ"ר אוהו) אנהכ םשב תליש רב
 .(ברד

 דמלמ היהש דבלמש הארנה יפכו
 תבשב ארוסב ןשרדה םג היה תוקונית
 םתהד אדיפפהב םיחא בר ל"אש ,גנק
 .אנמיאק

 בר םשב הרותב לודג ןב וירחא חינהו
 ןיבוריעב ..,ל"צ ןבו . זמ, יתותבבב ה
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 םשב הדוהי בר תועטב אתיא םשו ,חכ
 לאומש רב הדוהי בר ל"צו תליש רב ש"ר
 ,ש"ב

 הרב ירמ בר :אס ב"ב אצמנש המו
 קוחמל ןיכירצ תליש רב לאומש תבד
 .תליש רב תבית

 .ימיש רב לאומש בר
 ברה הימק םגרת ::33 תותוהב רפזנ

 ,אפפ

 ,םוחנת רב לאומש 'ר
 ורמא אנח 'רו אוה בדוס"פ ר"ב רכזנ

 .ידיא 'ר םשב
 יהו. םוחנת רב -ש"ר 'זלפר ף"שהשבו

 'ת-םשב 'אילצוב 'היכרב "'רד" :הירב -:ןנח
 ,הימרי

 תועטב רמאמה אתיא בכ"פר ר"קיובו
 לאומש 'ר ל"צו םוחנת 'רב לאעמשי 'ר
 ,ת"רב

 כ"ררפבו ,הדגלק"פ םילהת 'דמב רכזנו
 יחירמא יכ םוחנת רב לאומש ר"א : צק
 ,'וכו יל רמא אמוחנת 'ר ימוק

 ,יברב לאומש 'ר
 שפנה תאצוה רציכ ודו"פ ר"הק רכזנ

 'ך -- רמא אנינח 'ר -- רמא ןנחוי 'ר
 ךופהו בוטר ןוליסכ רמא יברב לאומש
 'רב ש"ר ת"ר אוה ילואו ,טשוה ןמ
 ,קחצי

 ,אתפפוסד לאומש 'ר
 :תובהבבו ....,בייהס,- ביפ  ןיררהנם...הבזנ

 ןועמש 'ר םש לע רמאמה אבומ ב"הס ג"פ
 ,א"קמב שבתשנו ,אתפסותד

 .ןקזה לאומש
 ב"פ ןיררהנפכ אחא 'רד ודימלת היה

 ימוק ןקזה לאומש ינת ה"פר םשו ,ג"ה
 ,אחא 'ר

 ברד הומח אבס לאומש איהש רשפאו
 .ברד הימשמ רמאש ימא רב לאומש
 , י הטוסכ ימא רב לאומש

 לאומש
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 .ןטקה לאומש
 הנשמה אובמבו 70 רצ הנשמה יכרדב

 לאומשש ללכ קפס ןיאש ורמאי 66 רצ
 תעד אוה ןכו ,הנביד ג"ר ןמזב היה ןטקה
 .68 דצ ה"חב ץבעי חה"רה

 שרופמ ימלשורי דגנ אוהש אלפלו
 אבומדכ ןקזהה ללה םע דחיב היהש
 וסנכנש השעמ הטופס ףוס ימלשוריב
 האציו וחיריב אדג תיב תיילעל םינקז
 ןייואר םינש םכיניב שי םהל הרמאו ק"ב
 םהיניע ונתנו ןהמ דחא ןקזה ללהו קה"ורל
 וסנכנ בושו (ינשה אוהש) ][טקה לאומשב
 שי ל"או ק"ב התציו הנביב הילעל םינקז
 לאומשו קה"ורל ןייואר םינש םכיניב
 ןב א"רב םהיניע ונתנו ןהמ דחא ןטקה
 המ ןתעד ומיכסהש ןיחמש ויהו פונקרוה
 ,םוקמה תעדל (הנושארה השעמב) ובשחש

 הכז ןטקה לאומשש קפס לכ ןיאבו
 ללהש עודיו ,ללה ידימלתמ תויהל  דוע
 זאו ,ןברוחה םדוק הנש םישש ךא רמפנ
 ,הנש םירשע ךרעל ןטקה לאומש היה
 םימי ךיראה אל ללה ןב ןועמשש עודיו
 םימי רצוקב תמש אלו ותואישנ ימיב
 ןכלו םיבר םימי ךיראה ללהש ןעי ךא
 ןקז רבכ ןועמש ונב היה ללה תריטפב
 םלוכ .דיה ,םילב וכ ,ןקוה ..נ"ה \ ןבו לודג
 ןקזה ג"ר ימיבו ,םינבבש לודג וא םירוכב
 ,ויתונש רחבמב ןטקה לאומש היה זא
 ןכלו לודג ןקז זא היה ןקזה ג"ר לבא
 ,אי ןירדהנסכ ינב ןטקה לאומשל ארק
 [ח"פ תוחמש ,ןקזה] לאילמג ןברב השעמ
 םיכשה ,היילעל 'ז יל ומיכשה רמאש
 אלש הלעש אוה ימ רמא 'ח אצמו
 אוה ינא רמאו ןטקה לאומש דמע ,תושרב
 הצר אל ךא םיאורקה ןיב אוה היה תמאבו)
 שרפמדכ תושרב אלש הלעש שיאה ותַוא שייבתיש-

 תויואר בש ינב בש ג"ר ל"א ,(םש ארמגב

 ,'וכו ךדי לע רבעתהל ןלוכ םינשה לכ
 רבכ ןקזה ג"ר ימיב םגש ונראב רבכו

 לודג ץוביק םש היהו הנביל וצבקתה

 ןטקה לאומש

 שרופמכ לודג ד"ב םגו רודה ילודגמ
 הנש םיעבראש ןעי הזו ,ד"מ אי"פ ןירדהנס
 וארו תיזגה תכשלמ ולגש ןברוחה םדוק
 הרותה זכרמ ושע ,ברחיל תיבה דיתעש
 שקב ןבלו זב"יר ךרעב יתכראה רבכו ,הנביב
 ,"הימכחו הנבי יל ןת,, ל"או רסיקהמ ז"ביר
 הליגמו :תכ תוכרב ורמא ,הנביב םשו
 תוכרב . חי רידסה ילוקפה ןועמשש :זו
 נ"ר ל"א ,הנביב רדסה לע ג"ר ינפל
 תכרב ןקתל עדויש םדא שי םולכ םימכחל
 הזו ,הנקתו ןטקה לאומש דמע םיקודצה
 רחא יכ הזל היארו ,ןקזה ג"ר ינפל היה
 תכרב ןקתל ללכ םוקמ היה אל ןברוחה
 ולטבהנ רבכ ןברוחה רחא ףכיתש םיקודצה
 תכרב ל"צש רמאנ םא ףאו ,לארשימ
 הנה םינושארה םירצונה לע יאקו ןינימה
 הז היה והשעמ לכו סורטפ חילשהש עודי
 םיחולשה ישעמב אבומדכ ןקזה ג"ר ןמזב
 ,ה"פס

 םוחנ רמאש :ז ז"ע שרופמ אלה דועו
 הלפת עמושב ויכרצ םדא לאוש ירמה
 אתפסותכ תיבה ןמזב היה םוחנש עודיו
 'חיה ןירדוסמ ויה וימיב רבכו ,ט"פר ב"ב
 ,תוכרב

 ןברוחה םדוק גרהנה גב"שר ימיבו
 : חמ המטוס רמאו ןטקה לאומש אבינ
 אברחל לאעמשיו ןועמש ,אי  ןירדהנסו
 ןידיתע ןאיגס ןקעו אזיבל אמע ראשו
 ןועמש ןבר י"שריפו ,אמלע לע יתימל
 יהש ג"הכ עשילא ןב י"רו אישנ היהש
 אוה ןבש םכרעב ונראב רבכו) תוכלמ יגורהמ
 .(קפס םוש ילב תמאה

 רמאי 196 דצ ה"חב ץבעי ח"הרהו
 קידצו .(ע"רד וריבח) לאעמשי 'ר לע יאקש
 ודובכמ הליחמבו ,ןועמש 'ר םשב דחא
 תוראב תוראב בצחו םייח םימ רוקמ בזע
 םוש ילבו םהמימ וליכי אל רשא םירבשנ
 םהימיבו ,תושרופמ תורמג שיחכמ היאר
 ,ןועמש 'ר םתפ םשב עדונ םכח היה אל
 ,םלועמ גרהנ אל םתס לאעמשי 'רו

 תמאהו

 - "קה



 רמ לאומש רמ---ח"רד הינתח לאומש 'ר

 גב"שר לע יאקש י"שר בתכש ומכ תמאהו
 'רד ונקז יבא עשילא ןב ג"הכ י"רו ןקזה
 .ע"רד וריבח לאעמשי

 ורמא ןטקה לאומש ומש ארקנ המל
 אוהש יפל גי"ה ם"פ הטוס ימלשוריב
 ןטק היה טעמש יפל א"יו ,ומצע ןיטקמ
 ,יתמרה לאומשמ

 ןקיתש המ ץוח ונל הראשנ אל ותרותמ
 ,םינישלמלו" תכרב

 קוספה רמוא היהש טי"מ ד"פ תובאבו

 .'וכו חמשת לא ךביוא לופנב
 שח ןטקה לאומש ורמא ,גל תבשבו

 ,יסתיאו ,םיפמ ימ ע"שבר ,רמא (ןקורדהב)
 לאומש תא ולאש וטדז"פ ר"הקבו

 וקדצב דבוא קידצ שי ביתכד והמ ןטקה
 הפצמ ה"בקה יח םדאש ןמז לכ ל"א ---
 ,ותוקת הדבא ,תמ ,הבושתל ול

 ימלשוריו :חמ הטוס ורמא תמשכו
 יוה וינע יוה וילע ורמאו והודיפפהש םש
 .ןקוה ללה לש ודימלת ריסח

 וירחא ןב חינה אלש ח"פ תוחמשבו
 ונוראב ופקנפו וחתפמ ולה תמשבו
 והודיפסה רזעילא 'רו לאילמג ןברו
 האנ ז"ע ,תוכבל האנ הז לע ורמאו
 םהירתכ ןיחינמו םיתמ םיכלמ ,לבאתהל
 תודומחה לכ לטנ ןטקה לאומש --- םהינבל
 ,ול ךלהו םלועבש

 ,הנש םינומשל בורק יה ךרעה יפלו

 אנינח 'רד הינתח לאומש 'ר
 גברה ורכש

 ,בל"פס םשו ,די"פס ר"ב רכזנ

 ,תיזוכ לאומש 'ר

 רכ"פ ר"במ תיזכ ךרע ךורעב אבומ ןכ
 רמוא תיזוכ לאומש 'ר םשב אמוחנת 'ר
 רפח ונלש םישרדמב לבא ,בנ"פ םש ןכו
 .תיזוכ תבית

 ,אתפידמ לאומש בר
 אחא בר םע גילפ .בכ תבש  רכזנ

 הימרי בר ס"קד תסרג לבא ,אברד הירבנ

 ו
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 רמואש ןעי לאומשל שבתשנו ,אתפידמ
 ,"לאמשמ ,

 ,איניקורזמ לאומש בר
 ישא בר הל ףיקתמ ,איק ןילוח רכזנ

 ,איניקורזמ לאומש בר אמיתיאו

 ,רמ לאומש רמ

 : אכ הציבכ פ"רו אבר ןמזב היה אוה
 [ס"קד ,רמ] לאומש רמל אבר הירבדא
 ,שרדו

 ל"צ] ברל אבר הירבדא ,ופ הדנ ןכו
 ,שרדו לאומש [רמל

 רמ יבל עלקיא יפפ בר :די הציבו
 אסייד היל יתייא [ס"קד ,רמ] לאומש
 הזמו ,ירבעד אתוצירפ ינפמ -- לכא אלו
 תערכ רשפאו ,לודג רישע היהש עמשמ
 שיר תיבמ וא אתולג שירה היהש ןיסחויה
 ץ"בעי חה"רהל לארשי תודלותבו ,אתולג
 לע יאקש רמאי 5 הרעהב 54 רצ ז"חב
 ודובכמ הליחמבו ,ברד וריבח לאומש לע
 ,אוה תועטש

 רמ יבל עלקיא אפפ בר ,דל תוחנמבו
 .'וכו אחתיפ אוהה אזח לאומש

 אנא .,קתצי רב .בירא :הכ הציבו
 אלוטל אשמשמ לאומש רמל היתקיפא
 בר ןכ רטאש "קה "תפרג" לבא | ,'ובו
 ,לאומש רמל היתקיפא אנא אבא רב ןמש
 היהש ברד וריבח לאומש לע יאק הזו
 ן3ו זק  תובותככ א"ב ןמש ברד .ובד

 לאומש רמ ךרעב ד"הסב איבמש המ
 רמ יב הוהד אתיסא איהה ,בק ןיבוריעמ
 נ"ר יבא בקעי 'רש : זמ מ"במו ,לאומש
 אריפש איהה :הכ הדנמו ,ולש רפוס היה
 תוכרב ןכו ,לאומש רמד הימקל אתאד
 ,לאומש רמד הירתב יעתשיא דחש ,טי
 לאומש לע יאק יכ ד"הסב גנש ןלוכב
 רמ םשב דימת ארקנ היהש ברד וריבח
 ראובמכ וינפב אלש ןיב וינפב ןיב לאומש
 ,וכרעב

 םירדנכ ןב ול היה רמ לאומש רמו
 ,הנ
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 'בי וונתילד דיקפ לאומש רמ רב  ,הנ
 רמ ל"צש רשפאו ,אברל יזוז יפלא
 .רתוימ אוה רב תביתו לאומש

 ,ךאותמ לאומש בר
 עלקיא אפפ ברש רפוסי ,גל הדנב

 ןנברמ אברוצ אכיא יא לאשו ךאות יבל
 אתבס איהה ל"א היפא לבקאו ליזיא אכה
 לאומש ברו ןנברמ אברוצ אכה אכיא
 יוהתד אוער אהי אתינתמ | ינתו הימש
 לזא אוה םימש ארי מ"ש רמא ,היתווכ
 ,רוש ודובכל לאומש בר טחשו ,היבגל
 פ"ר ל"א -- ידדהא 'ינתמ פ"רל ימרו
 לעוב רבח יתוכ ל"א ,רבח יתוכב ע"בה
 אתאו פ"ר היקבש ? היל תיושמ הדנ
 אל ט"מ ל"א ישא רב יימיש ברד הימקל
 ,'וכו היל תרמא

 ,אגינח 'רד הינתח ,אבס לאומש
 ירד הוב ב" המא בפ .תוכרב .הכזנ

 ןנחוי 'רו -- דימתה תטיחש תעשמ אנינח
 ןיאור ונא הזמו ,שממ תוצח דע רמא
 ובר אמח רב אנינח 'רד הינתח היהש
 אבס לאומש הז ןיא ןכ םא  ,ןנחוי 'רד
 הטופס רכזנה ימא רב לאומש ברד הומח
 .ןקוה לאומש ךרע ןייעו ,:י

 .אטירנרפ לאומש 'ר
 ,ם"ר םשבו(רטא: אדכהה"פ :ר"בה -רפונ

 אטירגרטפ לאומש בר רסק כ"רספבו
 :מ"ר .םשב

 .האקמופק לאומש בר
 תופוע ירהש עדת רמא :זכ ןילוח רכזנ

 ר"הקבו  ,םיגדכ םהילגרב תשקשק ןהל שי
 ןיבא .יר ,םשו + רטאמה - אבומ .נכדך"'פ
 .ומשב

 ,ומשב הנוי 'ר א"ה ג"פ הלחבו
 םיחספב "יבר,, ייוניכ אלב רכזנ ןכו

 ,ה"ה ו"פ אמוי ,ה"ה ו"פ

 ב"פ תוכרבכ היניבשוש היה יגח 'רו
 ,ו"ה

 יאלמש 'ר---ךאותמ לאומש בר

 ..(זודאי"פ הימחג ,עומש) .עומש

 ,ב"מ ה"פ האפ עומש ןב רזעלא 'ר
 .טי ה"ר עומש ןב הדוהי

 ,החמש

 :דמ הפכוקב

 ,ש"ע

 .יאמש ךרע ,יימשו ימש 'ר

 .יאלמש 'ר
 .כ ה"רכ אבא םשב ארקנ היה ויבא

 ילאומשל לאש יאלמש 'רד הובא אבא
 ,הנשה רוביע ןינעב ותוסנל

 -ושמשו ודימלת היה יאלמש 'ר ונבו

 'רד וריבחו יבר דכנ האישנ הדוהי 'רד
 !ך :ול תורוכבכ ינשה האישנ הדוהו

 .הימשמ והייורת האישנ הדוהי 'רו יאלמש

 יאלמש 'ר הל ירמאו ירמא | לב"ירד
 ,ירמא האישנ הדוהי 'ר םושמ לב"ירו
 הימשמ ורמא םא ארמגהל אוה קפסהו
 "וידימלת ויה םהינשש ןושארה האישנ י"רד
 והייורהו ינשה האישנ י"רו יאלמש 'רש וא

 ,לב"ירד הימשמ ירמא
 החי 'ר..ליזאו ךמתסמ - ,זל "עבו

 ל"א היעמש יאלמש 'רד היפתכא האישנ
 ונרתהשכ דמה"בב שמא תייה אל ,יאלמש
 תא ףא ריתת ונימיב ל"א ןמשה תא
 "ב ןל ורק כ"א ל"א | (םו"בע לש) תפח

 תלת ארש םתה (יאלמש 'ר) ל"א -- אירש
 ןמשה רתיהש עודי הזו ,אדח ארש רמו
 ,יבר דכנ האישנ הדוהי 'רמ אוה

 לבבל האישנ י"ר וחלש הארנה יפכו
 היה וכרד תישארו ,ןמשה רתיה םסרפל

 היה תוינומדק םינשמ רשא ןיביצנ ריעל
 הריתב ןב י"ר תחת הלודג הבישי םש
 :הזו ,ןמשה רתיה תא שרד םשו | ,עוריכ
 רכ קחצי בר אתא יכ ,ול ז"ע ורמאש
 יאלמש 'ר שירד רמא אתרמ רב לאומש
 ר"בו [האישנ] הדוהי 'ר ןמש ןיביצנב
 .עומשל הצר אל ברו ,והוריתהו וילע ונמנ

 םיכסהלו

 ומש דח ינימ יירת והנה
 :והבא 'ר ןמזב החמש הימש דחו ןושש

 ו
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 י"אמ דריש םרט ברו) רתיהה לע םיכסהלו
 ןיררעמה ןמ היה יאלמש 'וש עדי לבבל
 יאלמש לאומשל ל"א = (ןבל ןמש | ריתהל

 ילזלזמד האדול ינאש + תרמאק האדול
 ל"א | ,(ומצע יאלמש 'רמ רבדה אציש רבס יב)
 .'וכו ףיסכא היל חלשא לאומש

 שרופמ ד"ה א"פ תבש ימלשוריבו
 רב לאומש רב קחצי םש ורמאש רתוו
 יאלמש 'ר חכשא ןיביצנל תחנ אתרמ
 וריתה "ד"בו "יבר שירדו בי" - ימוחרה
 אל בר ,לכאו הילע ליבק לאומש ,ןמשה
 ךלמש םרט הזו אעדרהנב זא היה ברו) לכא
 אנא ןכ אלד לוכא לאומש ל"א (ארופב
 אנאד רע בר ל"א ,ארממ ןקז ךילע ביתכ
 יאלמש 'ר הילע רעריע ןאמ עדי אנא ןמת
 (לטבל יאדב וניאש | ,אוה ימ) אוהמ ימורדה
 ר"בו יבר םשב רמא אוה אלה לאומש ל"א
 םשב םיאישנה לכ ןיארקנ ויה ימלשוריבש עודוו)

 ,לכאו הילע חרטאו (יבר

 יאלמש 'רש רוריבב ןיאור ונא הזמו
 היה אוהו הדוהי םורדב איהש דולמ היה
 ריתהש האישנ י"רד היעמשו ודימלת
 ,ןיביצנל .רתיהה םפרפל ךלהו ןמשה
 \ טרפבו לבבב לארשי יירע לכל ךלה ם"לבו
 י"נב בשומ רקיע היה םשש אעדרהנל
 כ"רדפב וניצמש הזו  ,תוינומדק םינשמ
 רוביע ןינעב לאומשד הימשמ רמאש : דנ
 ,שרוחה

 'ר :בס םיחספ ורמאש המ ןיבנ הזבו

 פ"ט אוהו) ןנחוי 'רד הימקל אתא יאלמש
 ה"פ םיחספ ימלשוריבכ ןתנוי 'רד הימקל ל"צו

 ל"א ןיפחוי רפס ודמלל ונממ שקבו (ג"הר
 ,ךבתומ ןכיהו  ,דולמ ל"א תא  ןכיהמ
 םידולל אל | ןינוש ןיא ל"א | ,אעדרהנב
 ךבתומו דולמ תאד ש"כו ,םיעררהנל אלו
 אברוצו ליאוה ל"א יצראו ייפכ ,אעררהנב
 : ,ךל אמיאו את תא ןנברמ

 'ר תא לאשש ח-טמ"פ ר"ב וניצמ ןכו
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 היה האישנ הדוהי 'ר תריטפ  ירחאו

 ךלמש דע םימי ךיראהש) יאני 'רד היעמש

 ךימתסימ " ,איק ''ב"בכ '(ינשה האושנ ו"

 היעמש יאלמש 'רד אפתבא יאני 'ר ליזאו
 יאני 'רו) היפאל האישנ הרוהי 'ר יתאו
 אתאד שניא רב ל"א (רועו לודג ןקז זא היה

 אטמ יכ ,יאי היתלונו יאי אוה אנלביקל
 ,קשב הירועיש ןיד ל"א ,הששג היבגל
 יתוא ךושמ) דוג היעמשל ל"א -- הינימ יעב
 ס"לב הזו .ףלימל יבצ ןיד תיל | (ןאכמ
 ןושארה האישנ י"רל יכ ,ינשה האישנ י"ר
 שיר היהש הלאה םירבדכ רמוא היה אל
 ,(לוכ ברה

 וניצמדכ לודג ןשרד היה יאלמש 'ר הזו
 :בל .תוכרבב יאלמש 'ר שרד דימת
 ה"בקה לש וחבש םדא רדסי םלועל
 ,ללפתי כ"חאו

 הפוסו ח"מג התלחת הרות ,די המוסו
 וניבר ..השמ ;הואתנ-:חמ ינפמ --- ח"מנ

 .'וכו י"אל םנביל
 ול היה תונעמ הברה ,טכ ןיררהנסו

 ,תיסמל ןינעוט ןיאש אלא -- ןועמל שחנל
 ףלטעו לוגנרתל רקיה ולשמ : חצ םשו

 ףלטעהל לוגנרתה ל"א רואל ןיפצמ ויהש
 התאו אוה ילש הרואש הרואל הפצמ ינא
 ,הרוא ךל המל

 -- ת"פ .ו"בקה \ איבמ ל"על ב :זעו
 ורכש לוטיו אבי הב קסעש ימל רמואו
 ה

 ג"ירת ערונה \ ורמאמ + גכ .י  תוכמו
 ןיואל ה"סש = השמל ול ורמאנ  תוצמ
 דגנכ השע ח"מרו ,המחה תומי ןינמכ
 .םדא לש וירבא

 ומא יעמב המוד .רלוה המל :ל הדנבו
 לודג יקב היהש ןיאור ונא הזמו ,'וכו
 ,חותינה תמכחבו רוביעה ןובשחב

 בידה"פ ר"ורו ז"ה ח"פ האפ ימלשוריבו
 דובכל וידגב תונשל םדא | ךירצש שרד
 ונל ןיאש ורמאו תוכבל וליחתהו תבש
 תכ חברתה םהימיבש עודיכו ,ףילחהל
 לארשי תא רצהל וליתתהו השדחה

 ןיבשויה
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 ןהמע תונעט ול היהו | ,י"אב  ןיבשויה
 המכ ותוא ולאשש ז-תישארב אמוחנתכ
 ,םלועה תא וארב תוהלא

 יבל עלקיאש םיחספ ףוס רכזנ ןכו
 ,'וכו הינימ ועב ןבה ןוירפ

 וניצמדכ ונממ ולבק רודה ילודג לכו
 ,: חל הטוסכ יאלמש ר"א ארא

 .,ח ןירדהנפכ יאלמש ר"א רזעלא 'ר
 ןירדהנסכ יאלמש ר"א אבא רב אייח 'ר

 .י"ע תסרגל ,וק
 ,: זמ ק"ומב ומשב אחא רב בקעי 'ר
 אנרש לטליטו היבגל עלקיא איכלמ בר

 ,ומ תבשכ וילע יאלמש 'ר דפקיאו
 תוכרבכ ומשב אייח רב אמוחנת 'ר

 ,ר"ה ה"פ
 'רל תאשנו תב ול היהש וניצמ ב"במ

 .נחאי"פ ר"מבכ יברב אמוחנה

 .יאלמש ר
 רחא רזח י"עש :הע ירחא רהו רכזנ

 ,הבושתב

 .אלוע ברד הירב יאלמש '
 היעשי טוקלימ לארשי רצואב איבמ ןכ

 .יתאצמ אלו ,גצש

 .ארוביד יאלמש 'ר
 יאלמש ר"א ח"ה ב"פ תינעת ימלשוריב

 ךרובידבו יתישע ךרבדבו ל"א ארוביד
 .יתישע

 א"יהס א"פ הליגמב אבומ רמאמהו
 ךרבדנו ל"א אריבד יאלמש ר"א םשו
 ש"ר ומש ךכש הדעה ןברק ,יפו ,יתישע
 םושפה טשפש ודובכמ הליחמבו ,אריבד
 יאלמש ר"א ט-בכ"פ ר"קיוב אבומדכ אוה
 ןכו ,יתישע ךרבדבו רמאנש ל"א ה"בקה
 שיש המ לטובי הזבו ,השמ ינפה 'יפ
 יאלמש 'ך ארקנ ןכלש רמול םיצורש
 .יתישע ךרבדבו רמאמה רמאש ןעי אריבד

 .ןירסיקד יאלמש 'ר
 ,טדאל"פ ר"קיו הירב היעשוה 'ר

 אבא רב ןמש בר---יאלמש 'ר

 ,ןמש בר
 ינתהו ישא ברל רמא ,דכ ןישודיקב

 .לאקזחי רב יימר
 ארבוסמ ןמש בר אוהש רמול בורקו

 ברל אניבר ל"אש ול הדנ ,: חי ןילוחכ
 ם"קדבו) ארביסמ ןמש בר יל .רמא ישא
 ןירתאל ארמוז רמ עלקיא (ארכיסמ
 ,רצו

 .אבא רב ןמש בר
 ,אוו--אב רב ןועמש אוקנ ימלשוריבו

 אוה אבא רב ןמש ברש רורב רבד הז
 ,ימלשוריב דימת רכזנה אב רב ןועמש

 לאומש רמד היתנב יבג ,גכ תובותכב |
 םש ימלשוריבו ,אבא רב ןמש בר אהא \
 ,אב רב ןועמש אתיא ו"ה ו"פ =

 :אבא רב ןמש בר אתיא .אס תבש ןכו
 ..אב רב ןועמש ב"הס ו"פ םש ימלשוריבו

 .אבא רב ןמש בר ל"א .גל תוכרב ןכו
 ןביה - יזחנ -- תוכרב ידכמ | ןנחוי 'רל
 ןועמש ב"ה ה"פ םש ימלשוריבו ,ונקיה
 .אוהש רכד |ןנחוי 'ר ימוק יעב אוו רב
 :המכב דועו ,וילע ןיקלוח םימכח אבו גהונ
 .רורב .הזו ,תומוקמ

 םירוכבכ לודג .דיסח היה אבא ויבא
 .אב רב ןועמש לע ןנחוי ר"אש ב"ה ג"פ
 וניבא םהרבא לש וישעמ ריכמ וניאש לכ
 .הז לש ויהובא השעמ ריכי

 תבש שרופמכ ילבב היה אוה
 .יאלבב וארק ןנחוי 'רש ב"הס

 :םגו ,(אבא רב) לאומש החפשממ היהו
 תא שמיש לבבב ותויהבו ,ןהכ היה אוה
 -א"ב ןמש בר ל"אש :זק תובוהכב לאומש
 לאומש וניבר אמגרת רבכ ןנחוי 'רל
 .בר רמא (ס'קר תסרגל) : הכ הציבו ,לבבב
 לאומש רמל היתקיפא אנא א"ב ןמש
 .'וכו אלוטל אשמישמ

 'לב"ירו אנינח 'ר ייחב דוע י"אל הלעו
 -תונב ובשנשכ ,גכ תובותכב םהינפל בשיו
 אנינח 'ר ינפל י"אל ןואיבהו לאומש רמ
 ,קופ אבא רב ןמש ברל אנינח 'ר רמאו

 לפטיא

 ר"פ



 ןמש בר

 .(היה ןהכ י"שריפו) ךיתובורקב  לפטיא
 ןועמש 'ר ב-טפ"פ ר"ב ורמאש המו

 ירופיצב תומצע טקלמ היה אבא רב
 ל"צ ,תורוחש ולא המ ינפמ רמוא היהו
 ילשמ טוקליה תסרגכ אבא רב לאומש 'ר
 החפשממ ויה םהינש לבא  ,נקתת זמר
 לאומש 'רו אבא רב ןמש בר ונייה תחא
 ךרע ןייעו ,ב"ה ט"פ תובותכב אבא רב
 ,אבא רב לאומש בר

 ר"א אבא רב ש"רא :םיק תבש ןכו
 ,אנינח

 ר"ה ד"פ הליגמ ,: ודא"ה ב"פ ש"עמו
 ,אנינח 'ר םשב אב רב ןועמש

 יבה ל"רל .רמא ..בכק ןילוה טיט וש
 .(ס"קד תסרגל) ל"ביר רמא

 יתייא אבא רב ןועמש 'ר :ה ןיטיגבו
 .'וכו אנכירצ ל"או לב"ירד הימקל אטיג

 ,לב"יר םשב רמא א"הס ג"פ ק"ומו
 אלו ,ןנחוי 'ר היה קהבומה ובר לבא

 שממ ושמש לבא ותרות לבקש .דבל
 א"ב ןמש ברל ןנחוי 'ר ל"אש ,אס תבשכ
 ב"הס ו"פ טש ימלשוריבו ,יאנסמ יל בה
 ןנחוי 'ר ימוק שמשמ היה אב רב ןועמש
 הז רבדש ףאו) ,הילדנס היל םישומ היהו
 ביבח היה וברש הזל שח אל תודבע ןמיס אוה
 .(דואמ וילע

 הוה ןנחוו 'ר..ב"ה  םיפ  תובותפ
 ,אבא רב ש"ר לע ךימתסימ

 הימק אנמיאק הוה רמא חי ק"ומו
 ורד

 .ךל ארבסא י"ר ל"א :ם תבשבו
 יל אשרפימ ידירל רמא : חע ןיטיגבו

 .י"הד .הינימ
 יציב הנה .ןכחוי . 'ר .ל"א + שילת

 לאו םושמ לוכית אל תאו ןיירש אתלישח
 םשו ילבב היה אוהש) ךמא תרות שומת
 ,(םהב רוסיא ןיגהונ

 אבא .רכ ןמש בר 'לוא ,ב3 הדג ןפו
 ,י"רד הימק הרמא

 ,ב"ה .ה"פ" תוברבכי יי" ישו וש
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 ,אס תורוכבכ י"רד הימק אמגרת
 ..גל .תוכרבכ .י"רמ, לאש
 ורמא ב"ה א"פ תומורת ימלשוריבו

 לוא רשעמ אבא רב ש"רל בהי הסופילא
 .ןנחוי 'רל לאשו

 ,:ב,הליטמכ | יהא תב מש מן
 ,,חל ןיטיג זס תובותכ ,: זט :ח הגיגח
 :חכ זי"ע

 'ר םשב אוודאב רב ןועמש ימלשוריבו
 ר"פ ,ה"הס ג"פ ,ד"ה א"פ תוכרבכ ןנחוי
 י"פ .תיעיבש יהיה חלפ ,בהייה" פי נ"מ

 ק"ומ ,הליגמ שיר ,ג"ה ג"פ םירוכב ,ג"ה
 ,ו"פר הטוס ,ז"ה א"פ

 א"פ הליגמכ י"רמ תוישעמ רפסי ןכו
 ארבוע אתא רמא אב רב ןועמש ר"ה
 ,י"ר .ימוק

 ינפמ עדיל ןנבר וצרשכ ,טנ ריזנבו
 ש"ר ל"א י"רל יחשה תיב רעש ןיא המ
 ןעי הזו ,הנקז תמחמ אוהש אבא רב
 .דימת ןנחוי 'רל שמיש אוהש

 תוכרבכ חואמ החיקוה עלא כ

 קלס אבא רב ש"ר הלחשכ א"ה ב"פ
 ,הירקבמל

 .ר"הס א"פ הליגמכ א"ר םשב רמאו
 ל"ר ביתי \ ,בבק  ןילוחכ לבשר ,ןמו

 אבא רב ןועמש 'ר ל"א היל יעבמ אקו
 ל"א --- לב"יר .רמא יכה | (ס"קד תסרגל)

 .(ךחב רשיי) ילבקל בית
 בר אתא יכ :בי הרומת וניצמש המו

 ק"לב ,אבא רב ןמש ר"א ל"רא מיד
 תבית ללכ אתיל ג"ר 'יפבו ,ךופיהל ל"צ
 ,אב"שר

 א"ב ןמש בר רמא ,חצ ןילוח וניצמו
 ,'רכו יךיא רכ "ידיא פרו רפא

 ים לר, םשב  ךמא בו
 ,ג'פר הדנ ימלשוריכ

 המכחבו הרותב ותלודג לכ ירחא הנהו
 עור לבא | ויתובר לע ביבח היה םגו
 םחל ול היה אלש דע כ"כ הלדג ולזמ
 ערה ולזמ ףדר הנפה רשא לבבו לובאל

 יארוהנ ןב

 וורחא
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 אנינח 'ר ינפל ובשיב דוע יכ | ,וירחא
 אתאש ג"פר ק"ומ ימלשוריב ורמא ובר
 בתכ רליןתיש ינבמ שקבו  אנפה 'רל
 ןתיל הצר אלו הסנרפ שקבל ל"וח אציו
 ךיתובא לצא ךלוה ינא  רחמל ל"או ול
 הדמח לש תחא העיטנ יל ןירמוא והי
 ,ל"וח תאצל הל תרתה י"אב ול התיהש

 'ר ,ל"אש "ה ב"פ תובותכ ימלשוריבו
 אשנ לאומש תונבמ תחא אשיש אנינח
 םג התמו התוחאל אשנו ,התמו הנושארה
 ,איה
 המואה ירובגמ 'הב תרבוחב ןאמרעב רמ םכחהו)

 אשיל אכַא רב אייח 'רל הוצ ןנחוי 'וש בתב
 רמאי 641 דצ 'י הנש י"א חולבו ,לאומש תב תא
 תא הוצש ל"צו םש יסמלוק הטלפ הנוכ ילבמש
 'רש םש ןייע אל הליחמבו ,אבא רב ןועמש 'ר
 .(ןנחוי 'ר אלו ןכ ול הוצ אנינח

 וילעמ לקוה אל ןנחוי 'ר ינפל בשישכו
 ןועמש ורמאש נ"הס ג"פ םירוכבכ ינועה
 הלימ לכב אתילגרמב יקב היה אוו רב
 ןנחוי ג .הילכימ לוניע היל הוה אלו
 רע ,םחל םימכחל אל םגו הילע ירק
 ה סלפנפכ | לוח  רורנל \ ךרצוהש
 אביש דע ןודל תושר ול ןתנ ןנחוי 'רש
 ,הרזחב

 ל"וחב תיחשב ידע כ"ב עריה :.הילומו
 'רו תונמתה הזיאל םכח | ןיכירצ ויה זא
 ולצא א"ב ןמש בר היה םא ס"לב ןנחוי
 םש היה אל לבא ותונמל לדתשמ היה
 :די ןירדהנפ ורמאש הזו ,העש התואב
 רב, .ש"הה  הילע .רעטצמ היה ןגחוי .'ר
 םגו ,היכמסילד והייבג היה .אלד אבא
 וילע םחירש דע ומחל תא אצמ אל םש
 אביש ךרדה תואצוה ול חלשו והבא 'ר
 .ג"'הס .ג"פ םירובבב י"אל .הרזחב

 : גל ןישודיקב ושפנ רמב ןנואתהש הזו
 רב ל"צו) ידבז רב בקעי 'רו יעלא 'רש
 תועטב אתיא םש א ג"ה ג"5 םורוכבכ ידיא

 יבתי .ווה (אב רב ןועמש ל"צו אב רב לאומש

 ,הימקמ ומקו אבא רב ןועמש 'ר ףילח
 ,'וכו רבח אנאו יאמיכח ןותאד ארח ל"א

 אבא רב ןמש בר

 וילעמ לקהל ןנחוי 'ר השע המ ךא
 ורב ,הוהש ן-ה"פ ר"ור  רפופי תוינעה

 ,אבא רב ש"ר ןהב הכזיש ידכ ןיעלס
 רועלא 'ב ,.םגו ,(לבקל הצר אל הקרצ יב)
 ורמא (:ה תוכרבכ  לודג ינע ומצעב היהש)

 ךלהמ היה אב רב ןועמש ג"ה ב"פ מ"ב
 ואצמ אוהו א"רמ רניד לפנו א"ר ירוחא
 ,ונממ שאייתנ רבכש א"ר ל"א ול .ריזחהו
 ,ותוכזל הצרש הזו

 'ר ןנואתה ןנחוי 'ר תריטפ ירחא םגו
 הלגי ימ רמאו ,ג"הס ג"פ םירוכב והבא
 היתולגיר והבא = ,ןנחוי 'ר .ךיניעמ רפע
 ינמתיא אל אירפעמד ןועמש | ,ינמתיא
 ןמ ומב י"רד ידימלת ינטק ןמ אוהש והבא 'ר)
 אוהו תרופעמ אוהש א"ב ןועמשו ,ךמסנ לגוה
 ,(ינמתיא אל שארה טישבת

 ןמ | וילע רזגנ ןכש האר אוה ךא
 ך"ב רמאו הבכהאב וילע לבק םימשה
 ,תוינערופ תדמ וז דואמ בוט הנהו אידמ"פ

 ז"ר תודעכ תוצמב דואמ קדקדמ היהו
 ,א"ה ב"פ תוכרב

 'רל ףאו ,שיא םושל םינפ אשנ אלו
 ו"ה ב"פ תוכרבכ היניבשוש היהש והבא
 רתומש ןנחוי 'ר םשב רמאש עמששכ
 ןיגב ל"או וילע סעכ | תינוי .ותב רומלל
 'רב היל ילת .אוה יתנב הפלמ יעב וד
 עמש ןכש והבא 'ר עבשנש דע ,ןנחוי
 : בדא"ה א"פ האפבו ,א"ה ו"פ תבשכ י"רמ
 .רמאמה שבתשנ

 הארו אב רמא ,בכ ןיררהנס רכזנו
 ורמאש המ לבא ,'וכו ןישוריג השק המכ
 ןינמ אבא רב ןמש בר ביתמ :חכ ה"ר
 ל"צ תמאב ,ייבא ירבד לע ביתומו ןהכל
 תסרגכ ישא רב ימיש בר ביתמ םש
 ,ס"קד

 אבא רב ןמש בר ל"א : טנ םיחספ ןכו
 אבא רב ימיש בר ל"צ ,ךדידל  פ"רל
 ,פ קרבכ

 היכרב '4 | ,וניצמ ומשב םירמואה
 ,ו"פר .ר"בכ

 יה



 ןמש 'ר

 א"פ הליגמכ ומשב אחא רב בקעי 'ר
 ,ג"פר הדנ ,ד"הס

 ה"פ ןיטיגכ ומשב ידיא רב  בקעי 'ר
 "ה

 ר"כיא ,ב"ה ה"פ ןיטיגכ ומשב ןומיס 'ר
 ,גלרא"פ

 ג"פ ריזנ ימלשוריב הרכזנ ותריטפו
 תונפל הוצ אוו רב ש"ר תמשבכ ה"ה
 ,האמומה ינפמ םילכה

 םרמע בר םשב ח"ת ןב וירחא חינהו
 ,: טיק תבשכ

 יקתצי בר רב ןמש"ר

 ןזנר זמר ףוס היעשי מוקלי רכזנ
 ר"בכ קחצי בר .רב .לאומש "4 לש מו
 ,ז"חב"פ

 ךרע .ירכיסמ וא .ירביסמ ןמש בר
 ,ןמש בר

 .ןועמש 'ר
 ,מ"ה א"פ הליגמ ןועמש 'רב אדא 'ר
 ידיא 'ר אתיא ג"הס ב"פ תוכרבבו

 .ןועמש 'רב
 ,,חמ ןילוח ןועמש 'רב הדוהי 'ר

 ןב ןועמש 'ר ךרע ,(פתפ) ןועמש 'ר
 ,יאחוי

 ,היכרב 'רד הוחא ןועמש 'ר
 ל"צ םש ךא ,א"הס ז"פ תוכרב רכזנ

 ,ב"פר הלרע אבומדכ לאומש 'ר

 .ןופרט 'רד ומא יחא ןועמש

 עירמ היהש זל-ךתלעהב ירפס רכזנ
 ולגרב רגיח היהו קמה"בב : תורצוצחב
 0 .תחא

 .(הנשמד אנת) .הירזע יהא ןועמש
 םיערזל ותמדקהב םב"מרה תעדל

 .הירזע ןב רזעלא 'רד ודוד היהש
 לודג ח"ת כ"ג היה הירזע ויחאו

 סינכרה ןב אסוד 'ר .וארקש ,זמ תומביכ
 ."ונירבח

 ויחאל קיפסהו איטמגרפב קסע 'הירזעו

 ו יתרפא ןועמש---קחצי בר רב

 ש"ע ארקנ ןכלו הרות דומליש ןועמש
 ןעמשכ אל ורמאש ,אכ הטוסכ ויחא

 ויחא י"ע הרות דמלש י"שריפו) הירזע יחא
 .(ודומל תוכזב קלחיש ידכ

 קלוחש ב"מ א"פ םיחבו הנשמב רכזנו
 ינוח ןב יסויו רזעילא 'ר לע

 ירו א"ר לע קלוח ז"מ ח"פ תורהטבו
 .עשוהי

 יחא ןב ןועמש אתיא ג"ה ג"פ תוחמשבו
 ."ןב, תביה קוחמל ךירצו הירזע

 םע חכותה גסשת זמר תקח טוקליבו
 ול בישה עשוהי 'רו ,עשוהי 'רו א"ר
 אוהו ,ךשיחכהל לוכי יניא יחא ןועמש
 .דבאנה אטוז ירפסמ

 .(תיבה ןמזב אנת) ,הפצמה שיא ןועמש
 'ר:"ערזשה השעמ "מ 375: האפכ

 אבו (ןיטח ינימ ונש) הפצמה שיא ןועמש

 תיזגה תבשלל ולעו (ןקזה) ג"ר ינפל
 ינא לבוקמ רלכלה םוחנ רמא ולאשו
 ,'וכו אשיימ 'רמ

 "דימת, אנת ןאמ ה"רא : די אמויבו
 שיא ש"ר הלע ינתו -- הפצמה שיא ש"ר
 ןנחוי 'רו  ,'וכו דימתב הנשמ הפצמה

 שיא ש"ר אמוי רדס אנת ןאמ רמא
 ר"א ב"ה ב"פ םש ימלשוריבו ,הפצמה
 ,אוה הפצמה שיא ש"ר דימתד ןנחוי

 הפצמה שיא ש"ר ורמאש ןושלהמו
 ןהב היהש תצק עמשמ "דימתב הנשמ,
 ,שרקמב שמישו

 .ןורמק שיא ןועמש
 ג"פ יהיוד 'םמ חלשב אתלכמ רכזנ

 ,םיה ערוק ינא ףסוי תומצע תוכזב רמא
 ,חדרזפ"פ ר"ב אבומו

 .יתרפא ןועמש
 ותריטפ םדוק יברש ,גק תובותכ רפוסי

 המה יתרפא ןועמשו ינפח ףסוי רמא
 המהו ,יתומב ינושמשי המה ייחב ינושמש
 כ"חא ךא | ותרובכקב וקסעתיש ובשח

 ואר |
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 וניבהו יבר םדוק דוע ורטפנ המהש ואר
 ,המש והושמשיש יבר תנוכ

 ףסוי ארקנ ג"ה ב"פ םש ימלשוריבו
 ,יתרפא

 ןמש בר ךרע .אבא רב ןועמש 'ר
 ,אבא רב

 .אמדובא רב ןועמש 'ר

 תומשב לארשי רצוא רפסב איבמ ןכ
 ,ב"ה ה"פ םיחספ ימלשורימ םיארומאד
 ,א"ב לאומש 'ר אתיא םש יכ תועמ אודו

 .והבא 'רד הירב ןועמש 'ר

 אוה רוקמה לבא ,הדחי"פ | ר"ב .רכזנ
 םרג םשו ב"ה אי"פ תומבי ימלשוריב
 הירבד /ץרתמ :אליח ירו! ךוביוא:!רד:יהירב

 .סומלוטבא ןב ןועמש
 ,רטנפ יאמ שרפמ ,חס ב"ב רכזנ

 ס"קדבו ,ימלשורי ארומא אוהש עמשמו
 ,םולשיבא ןב םרוג

 ,םולשיבא ןב ןועמש 'ר
 -- דודל רומזמ שרד :ז תוכרב רכזנ

 האנ לשמ רמאו היל יעבימ דודל הניק
 ,חמש אוה םולשבאד אזחד ןויכ -- ז"ע

 םולשבא ןב םשו : די הליגמ רכזנו
 .ם"קד תסרגל ,חס ב"בו ,םולשיבא ל"צו

 ךלע בא רד היהב ,ןועמש .'ר
 ,והבא 'רד הירב ש"ר

 םיקילא ןב ןועמש 'ר
 ,םיקי ןב ימלשוריבו

 | ןנחוי 'רל קהבומ דימלת היה | אוה
 'ר ימוק יעבש א"פר הלרע ימלשוריכ
 ,ןנחוי

 לעא םיקי ןב ש"ר מ"ה ח"פ ב"בו
 ,ןנחוי 'ר ימוק אדבוע

 ללה ח"ב בלב היה ,א"פ .ןישוריקבו

 אדבוע ןולעא םיקי ןב ש"רו רזעלא 'ר
 ,ןנחוי 'ר ימוק

 ו"עב לב"שר לע דואמ ביבח היהו
 .אוה תא אהו לב"שרל השקהש :רל

 םיקילא ןב ןועמש 'ר--אבא רב ןועמש 'ר

 ,(ךלזמ םורי) ךתעש ךנמרת ל"א -- תרמאד
 רזעלא 'ר והערמו אוה םקוה יכ היה ןכו
 רו והבא 'ר ביתיש : זיק ב"בכ םיניידל
 'ר אתאו אעליא 'רו אחפנ י"רו יפפ רב
 ןב ש"רד היבגל ליז ל"א  והיימק אבא
 ,ימרגד אניד יניידד תדפ ןב א"רו םיקילא
 ,ןתינתממ והובייח והייבגל לזא

 רבכ לבא םירבח ויהש ףא הנהו
 אב אלש םימיה לכש א"ר ךרעב ונראב
 ותונקז בור ינפמ דעוה תיבל ןנחוי 'ר
 וריבח םג בשי זאו ,שירב א"ר בשי וילחו
 ב"ב ורמאש הזו ,וינפל םיקילא ןב ש"ר
 מ"מ א"רל םיקילא ןב ש"ר ל"אש א"פ
 ורמא אל םינושארהש רבד ל"א ,מ"רד
 ,ינשייבל ידכ רמה"בב ינלאשת םעמ וב

 ןזימל רבס א"ר :נ תובותכ וניצמו
 םיקילא ןב ש"ר וינפל רמא ןילטלטממ
 ןידה תדימ ןיאש ךב ינא עדוי "יבר,
 םידימלתה וארי אמש אלא --- השוע ּהתא
 ,תורודל הכלה ועבקיו

 אבומ ג"ה ה"פ ןיטיג ימלשוריב לבא
 ןימתיד לדמ דקפתיא אסי 'ר רמאמה
 ןב ש"ר ימוקו א"ר ימוק אדבוע ליעא --
 ,"יבר, א"ר ל"א -- םיקי ןב ש"רא םיקו
 אוה ימלשוריב יבר ראותש תמאב ךא
 לבבל השעמה אבוהשכו ילבבב רמ ומכ
 ,"יבר, ראות ראשנו ןושלה | וניש אל
 ןיא ןכלו שממ םירבח ויה תמאב לבא
 : חיק םיחבזב אפרגה תונשל ןיבירצ ונא
 ארבסא א"רל םיקילא ןב ש"ר ל"א םשו
 םיקילא ןב ש"ר רמאש םסרוג י"שרבו ךל
 ,יל ארבסא א"רש

 ,ז ןילוח ,:הס םיחבז וניצמש המו
 ,א"רד הימשמ םיקילא ןב ש"ר רמאש
 ןב א"ר תוכלה א"ר ול רפמש המ הזו
 ,עומש

 ופה היה. .אנינה 'רב .יסוי 'ר .ןכו
 ,ןיקלוחש ב"ה י"פ ןיבוריעב

 םיקילא ןב ש"רש רפוסי : ל ןירדהנסבו
 היכמפמל חרב"ירד הילע דיקתשמ הוה

 'הש



 ןועטש ."ר

 ,אתלמ עייתסימ אק אלו (וכמסו ןנחוי ירש)

 והל רמא י"רד הימק ביתי חוה דח אמוי
 ש"ר ל"א קב"ירכ הכלה עדיר אכיא ימ
 (עדוי ח"רב יפוי 'ר) עדי ןיד םיקילא ןב
 אשירב רמ היכמםיל ל"א וזיא אמיל ל"א
 ,היכמס

 אבומ מ"ה ג"פ ןירדהנפ ימלשוריבו
 יפוי 'ר ל"או ישקמ ביתי הוה ןתנוי 'רש
 רמא םיקי ןב ןועמש אה אנינח 'רב
 ןווכתיא אלו | ,(היכמסר 'יפ) ליעל םיקי,

 םיקי ןב ןועמש 'ר אקסמ אלא חרב"יר
 ידימלת ויה םהינש יכ רקיע ילבבה תסרג ס"לבו)
 .(ןתנוי 'ר לש .אלו ןנחוי 'רד

 םירדנ ,ז"פר האפ ויתוכלה ורכזנו
 ,ד"ה ד"פ

 שרוד ר"ה ז"פ הטוס וניצמ הדנאבו
 שי יכו םיקי אל רשא רורא קוספה
 ,רמוע אוהש ןזחה הז אלא + תלפונ הרות
 ןב םשב ארקנ ןכלש רמול םיצורש שיו
 ,םיקי אל רשא קוספה שרדש ש"ע םיקי
 היה ויבא םש תמאב יכ תועמ אוהו
 ,םיקיל רצקתנ ימלשוריב ךאו ,םיקילא

 א"ר ןנחוי 'ר תקולחמ :חמ ןילוחבו
 שיטפ רב ינמ 'רו ל"ר םע אנינח 'רו
 .םיקילא ןב ש"רו

 .(ןתינתמד אנת) .רזעלא ןב ןועמש 'ר

 ןיסחויה תעד רזעלא ויבא אוה ימ
 ושפת רבכו אטרפ ןב רזעלא אוהש
 א"פ הליגמו ,בכ ןירדהנס וניצמש ר"הסב
 א"ר םושמ רמוא רזעלא ןב ש"רש אי"ה
 ,ויבא םושמ רמאש ל"צ היה כ"או אמרפ ןב

 הנשמה אובמו הנשמה יכרד תעדו
 רשפא יא לבא ,עומש ןב רזעלא 'ר אוהש
 םימי ךיראה שב"ארש עודי יכ ןכ רמול
 ךיא כ"או קהבומה ודימלת היה יברו
 רמאי אל יברד וריבח היהש ונבש רשפא
 תעד אוה ןכו ,ויבא םשב הכלה םוש
 לש ונב היה אלש ך"פ ב"חב ד"וד חה"רה
 םשב ךא דימת רכזנ יכ ,עומש ןב א"ר
 .א"ר ןב אלו רזעלא ןב

 1 רזעלא ןב

 5ש ונב  היהש 'המול , דואמ בודקו
 ,רכ תינעת רכזנה אתותרב שיא רזעלא
 תובא רכזנה אוהו לודנ הקרצ לעב היהש
 רמוא אתותרב שיא א"ר םשב ז"מ ג"פ
 כ"חאו ,ולש ךלשו .התאש ךלשמ ול ןת
 'ר אוה יגכו  ךתרב ךלהמה ןועמש ר"א
 שממ הזו = ,ש"ר םתס אלו ונב ןועמש
 רזעלא 'ר ויבאש : תורודה  ירדס | יפל
 ודימלת היה  אתותרב שיא | (הדוהי ןב)
 ודימלת היה ןועמש 'ר ונבו ,עשוהי רד
 א"ה " .נ"פ יקומב ₪-אמ "רדו6 קהכומה
 א"יו ,מ"ר תא יתייה תרשמ רמאש
 ידיב התיה מ"ר לש ולקמ (רמא ךבש)
 םימי ושמשו ,תעד ינדמלמ התיה איהו
 5%5%כ שייתוושעמ" המכ איבמ  יכ*  םובר
 טיר "תבש יוא"ש אביישהא :,םב .,ןיבוריעב

 ןיבשוי ונייה ו'פ .םש אתפסותבו) אקסידרעב |
 .(מ"ר ינפל

 ךלהש מ"רב השעמ רמא חי הליגמו
 ,איסעב הנש רבעל

 מ"ר : שח אפו רטאיתלק .תבשבו

 אלו ןמשו ןיי .ול ףורטל ונשקבו ויעמב
 * ךייחב ולטבי ךירבד ול ונרמא ונחנה

 הבתוכ היה מ"ר אב"שרא : אל תוחנמו
 המ ,יבר ול  יתרמא -- םוטפופכוד לע
 'םותב םשו ,'וכו ליאוה יל רמא םעט
 "ריאמ, וארקש םתסרג התיה ש"ר ה"ד
 לבא הוה אב"שר ירתש ץרתל וקחד ןכלו
 ,ריאמ 'ר ל"צו ס"מ אוהש תמאה

 ןיי איבהל מ"ר וחלשש ,ו ןילוחבו
 ל"א אבס אוהה היחכשא םיתוכה ןיבמ
 ינפל רפיסו ךלה -- ךעולב ןיכש תמשו
 .ןהילע רזגו מ"ר

 ,: דנק תבשכ מ"ר לש ומשמ רמאו
 ,: חע מ"ב  ,,זמ ,דכ ןישודיק ,: די תובותכ
 3 ל . תוחנמלייאג .ותויהוה טק ץרלהנמ
 ,ב"ה א"פ ק"ב ימלשורי | ,:גל ןילוח
 הליגמ ,ט"פ תבש | ,ב"פ יאמד אתפסות
 מ"ב = ג"פדק"ב"םילכ ,ב"פ הטוס ,א"פ

 ה"פ
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 ,ה"פ תולהא | ,ז"פ ה"פ
 ,ט"פ א"פ תורהמט ,ג"פ הדנ

 רזעילא 'ר םושמ תולבק ודיב היה ןכו
 ,,הצ תבשכ

 ,יבכ ןירדהנפ אטמרפ ןב א"ר םושמ
 ,אי"ה א"פ הלינמ

 .;בי'תותירב קודצ רב א"ידתסושמ
 ,: הק תבש ארגיא רב אפליח םושמ
 - מס תבשב ןועמש 'ר םושמ
 ש"ר ינת ג"הר ב"פ םיחספב וניצמו

 ןב ןועמש 'ר םושמ רמוא רזעלא ןב
 תועטהו ,יאחוי ןב ל"צו פ"מ אוהו קדצוהו
 ןנחוי 'ר םש רמאש הינפלש הרושמ אב
 יב"שר בותכ היהו קדצוהי ןב ש"ר םושמ
 .קדצוהי ןב הזמ השענו

 ..גק ןיבוריעכ ש"ר לע קלוח ןכו
 קלוחו וכ ,גי ,בי תבשבכ גב"שר םושמ

 ,: י תינעת ,: 5 תומביב ומע
 ש"עמ אתפסותבכ ןקזה יאמש םושמ

 ר"מ

 ,ו"פס םיעגנ

 ,הנשמב ויתוכלה

 ,םימעפ עבש ךא הנשמב רכזנ אוה
 םיאלכב ,הדגאב 'דו הכלהב םימעפ שלש
 ,ונטעש שבלת אל קוספה שרוד ח"מ ט"פ
 .םימשבש ויבא תא אוה זילמו זולנ

 [הלמבשמ] .רמא גי"מ מ"פ המוסבו
 (תוריפ לש) םעטה תא הלטנ הרהטה

 .ןגרה ןמוש תא ולמנ תורשעמה הלטבשמ
 תיאר רקיה ורמאמ ר"פס :ןישודיקבו

 ןהו תונמוא םהל שיש ףועו היח ךימימ
 וארבנ אל אלהו רעצב אלש םיסנרפתמ

 תא שמשל יתארבנ ינאו ינשמשל אלא
 רעצב אלש סנרפתאש ןיד- וניא ינוק

 .יתסנרפ תא יתחפקו ישעמ יתערוהש אלא
 אירופנא ': לכ לכ !רשא 2ב"פה -מ"בו

 ,זירכהל :בייח :וניא
 םו"כע תושר רמוא :אי"מ  ר"פ ז"עו

 ,איה .תחא
 לא רקיה ורמאמ חי"מ ד"פ תובאבו

 והמחנת לאו וסעב תעשב ךרבח תא הצרת

 רזעלא ןב

 ול לאשת לאו וינפל לטומ ותמש העשב
 תעשב ותוארל לדתשת לאו ורדנ תעשב
 ,ותלקלק

 -- הכרוצ איה המכ ד"פר ןירישכמו
 ,חפט

 ,רוהמ רכזה בלח ז"מ ו"פ םשו
 תוכלה ול וניצמ אלש המ  הנהו

 רודמ היהש ןעי אוה הנשמב תובורמ
 וירבחו יברו הנשמה המלשנ רבכו יבר

 ימכח לכ ןכלו ,הנשמה תא ךא ורדיס
 הנשמב תודחא םימעפ ךא ורכזנ יבר רוד
 תוכלה הברה רכזנ אל ומצעב יברמ םגו
 וקפע  רבכ וירבחו יבר רודו ,הנשמב
 תותפסותה המהש הנשמה | ישוריפב
 הברה אב"שר תא וניצמ ןכלו ,תותיירבהו
 .תותיירבו אתפסותב דואמ

 םצפ יונ תבשכ תוללכ ןתיל וכרדו
 הכבשה ןמ הטמל אוהש לכ אב"שר רמא
 ,וב ןיאצוי

 וניאש לכ אב"שר רמא ללכ ,וע םשו
 ,'וכו עינצהל רשכ

 ריוא לכ אב"שרא ללכ ,בכ ןיבוריעו
 ,'וכו הרירל ושימשתש

 רמוא אב"שר היה תוללכ 'ר .די ק"בו
 .ןיקזנב

 חבש לכ אב"שר רמא ללכ ,דצ םשו
 .'ובו

 הקזח .המורתש םשכ וב  תובותכו
 ,ןושאר רשעמ ךכ הנוהבל

 וב ןיא ץעה ןמ אצויה לכ ,וכ תבש
 ,'ג לע 'ג םושמ

 ריואה ןמ טלוקה ףוע לכ ,הס ןילוח
 | אמט

 תיב הלוכ רמא ,הכ תוכרב רכונ ןכו
 ,ימד תומא "דכ

 ףידע הלפתל הלואג תכימס .ל םשו
 .דמועמ הלפתמ

 .ירצב ןיקילדמ ןיא : הכ תבשו
 לוחבכל ידכ האופרל םא לוחכ :פ םשו

 .תחא ןיע

 ןיבוריעו



 רזעלא ןב ןועמש 'ר

 ץמוח ,וב לוכאל ידכ ןיי ,םכ ןיבוריעו
 .וב לבטל ידכ

 גוע -- ןקזלו הלוחל ןיברעמ ,ל םשו
 ,ואולמכ וחתיפ ןשבה ךלמ

 הדחיש רואש תפוכ :המ  םיחספו
 ,רעבל ךירצ ןיא הבישיל

 ץראמ ואציש תיעיבש תוריפ : בנ םשו
 ,ורעבתיו ןמוקמל ורזחי ל"וחל

 םוקמב ףא תבשב לחש פכה"וי : גנ םשו
 ,ןיקילדמ קילדהל אלש ורמאש

 רונתה לב "השא  האלממ וז" הציפו
 ,הפי תפאנ תפהש ינפמ תפ

 ןימרות ןיא ד
 ,ןשיה לע שדחה

 ומצע תושעל הצורה לכ אל :י תינעתו
 ,השוע דימלת וא דיחי

 .בגחה לע ףא ןיעירתמ :טי םשו
 ,ןתנקתב םימכח וליעוה המ ,י תובותכו
 ןושל רחא ןיבלוה םירדנב : אנ םירדנו

 ,א"נב

 םוקממ םידעה תא ןיעייסמ ,ח הטוסו
 ,ןהילע ןתעד ףורטתש ירכ םוקמל

 תולטונ אלו התוש אל תינולייא ,וכ םשו
 ,הבותב

 חקלו רזחו השאה ןמ חקל : חנ ןיטיגו
 .םייק וחקמ שיאה ןמ

 אציש דבעל אוה תוכו ,גכ ןישודיקו
 ,תוריחל ובר די תחתמ

 ,'וכו חירמי אלש ןקול ןינמ : בל םשו
 הריסמב תינקנ הפנג המהב : ופ  ב"בו

 ,ההבגהב הקרדהו
 והרש םדא רוכשי אל ?אכ ז"עו

 ,ומש לע תארקנש ינפמ םו"כעל
 ,שרקמב ויה תופנ 'גי : וע תוחנמו
 ןהב הצק שפנהש םירבד .זל תורוכבו

 ,םימדח תא ןהל ריזחי
 גהונ בשות רג . ןיד ןיא  ,םכ :ןיברעו

 ,גהונ לבויהש ןמזב אלא
 םינושארה תקולחמ תושהל  וכרד ןכו

 ןמ ןירשעמו
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 וקלחנ אל + קו ב"בו' ,פו" היבוש"'ב
 מ"ר וקלחנ אל "ה ילו "ע"ר מ"ה
 ע"ר לאש ךכ אל ,זי תותירכו ,םימכחו
 .ךכ אלא א"רל

 םיתוכה דגנ דימת דמעש וניצמ ןכו
 היאר איבהש ,ופ תוחנמכ ןחצנו םיקודצהו
 ןירמואש ןיסותייבה דגנ (הבושת הילע ןיאש)
 .תבשה רחא אוה תרצע

 יתימונ רמא ו"ה א"פ תומבי ימלשוריבו
 תועמל םכל םרג ימ םיתוכ ירפוסל
 (תואושנה אלו תוסוראה םבייל ןיבירצש רמאל)

 ,'וכו הימחנ 'רכ ןישרד ןותא תילד

 רוב יערה הפ עו | ןילוחבו
 .זהילע מ"ר

 רמא :הנ תבש הדגאב םירקיה וירבדו
 ,ותמ םאטחב ןרהאו השמ ףא

 תמה לע רמועה :הק םשו
 .עורקל בייח המשנ תאיצי

 לארשי ורפמש הוצמ לכ ,לק םשו
 הלימו םו"בע ןוגכ התימל ןהילע ןמצע
 .ןריב תקזחומ איה ןיידע

 ריהו םדא .אהי םלועל : הכ הלינמו
 וכו ריתובושתב

 והיש לארשיל ןקית ארזע ,אל םשו
 ,'וכבו תרצע םרוק כ"תבש תוללק ןירוק
 םידליו  רותס םינקז ךל ורמאי םא --
 תריתסש ינפמ הנבת לאו רותס ,הנב
 ;'ידו'ןינפ םינפז

 אלפנ השעמ וילע רפוסי .כ תינעתבו
 אסרגה ארמגב) רזעלא ןב ןועמש 'רב השעמ
 אמ"פ נ"רד תובאבו י"עב לבא ןועמש רב א"ר

 אבש (אב"שר אסרגה ןיפחויבו הבר א"דבו

 החמש חמשו -- ובר תיבמ רודג לדנממ
 דמלש ינפמ וילע הסג ותעד התיהו הלודנ
 היהש דחא םדא ול ןמרזנ ,הברה הרות
 היהש א"י 'סותו י"שר 'יפו) רתויב רעוכמ
 (רבדב ליגרי אלש | וחיכוהל ןווכתנו והילא

 ל"א ול ריזחה אלו יבר ךילע םולש ל"א
 ל"א --- שיאה ותוא רעוכמ המכ הקיר

 תעשב

 רעוכמ המכ ינאשעש ןמואל תרמאו ךל | וקלחנ אל רמא ,אל ןירדהנס ,,טי הציבכ
 ז
 לכ
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 ,אטחש ומצעב עדיש ןויכ ,תישעש הז ילכ
 אלו ,הליחמ ונממ שקיבו רומחה ןמ דרי
 ואציו ,וריעל אבש | דע ול לוחמל הצר
 םולש ול ןירמוא ויהו ,ותארקל םעה לכ
 (שיאה ותוא) םהל רמא ,ירומ יבר ךילע
 לא יבר הז םא --יבר ןירוק םתא ימל
 לכ םהל רפיסו לארשיב ותומכ וברי
 לוחמיש ריעה ישנא והושקבו ,השעמה
 םכליבשב ל"א הרותב לודג אוהש ןעי ול
 לר אהי אלש ידבלבו ל .לחומ נא
 שררו אבישר  םנבנ מכ כ תושעל
 השק אהי לאו הנקב ךר םדא אהי םלועל
 ,'וכו זראכ

 הבהאמ השועה לודג רמא ,אל הטוסבו
 .הארימ השועהמ רתווי

 לאמש אהת השאו קונית רצי ,זמ םשו
 .תברקמ ןימיו החוד

 אל ימימ ןישודיק ףוסב רקיה ורמאמו
 ינונח לעושו לבס יראו ץייק יבצ יתיאר
 רבו

 הולמו תועמ ול שיש ימ לכ ,אע מ"בו
 ,'וכו א"כה וילע תיברב אלש ןתוא

 תלטבמ האנש --- הבהא : הק ןירדהנסבו
 ,הלודג לש הרוש

 פ"עא השאו קונית תיב : הצ ןילוחבו
 ,ןמיס שי שחנ ןיאש

 םילבה 'ז בדא"פ ר"הק רקיה ורמאמו
 םדאש תומלוע 'ז דגנכ תלהק רמאש
 םיתש ןב -- ךלמל המוד הנש ןב ,האור
 ץפוק רשע ןב -- רחל המוד שלשו
 השא אשנ -- םוסכ םירשע ןב --- ידגכ
 וינפ זיעמ םינב דילוה ,רומחכ אוה ירה
 .ףוקכ אוה ירה ןיקזה -- בלככ

 הרוהב .הלודגה ..ותמפח .רבלמ .הנהו
 האופרה תמכחבו תויעבטב לודג יקב היה
 .חע תבשכ הכלהל ןיפינפ השע ןהמו
 ןכש .. תתא.ןשעב | לוחכל . ודב ,םד רמא
 אתלגנרתד אמד והינ צמו תיקרבל ןילחוכ
 ְ ,ארב

 הצורה (ס"קד תסרגל) : אנק תבשבו

 רזעלא ןב ןועמש 'ר

 ןיי ול חפונ תמ לש ויניע .ומצעהיש
 ויניע יסיר ןיב ןמש ול ןתונו ומטוחב
 ;'רכו

 ולוקש לכ המח סירס והזיא : 5 תומביו
 ,הבע הלוקש לכ תינולייא איה וזיאו יוקל

 ךייוגמה לע ןידיעמ ןיא : בק םשו
 .תויחלו תווכל לוכיש ינפמ

 ןמ הילגר וכתחנש המהב :במ ןילוחו
 תווכל איה הלוכי הלעמלו הבוכראה
 ,תויחלו

 ,הפרמ החומ סמסמתנש המהב : המ םשו
 ,הרשכ םימש יריב הקמצ :הנ םשו

 .הפרמ םדא ידיב
 ריואה ןמ טלוקה ףוע לכ .,הס םשו

 ,אמט
 ,יולג םושמ וב שי שבד : טמ םשו
 ףטונה ףרש אלא וניא ירצ ,ו תותירכו

 .ףטקה יצעמ
 ןימי רצ םירישע תונב :חמ הדנו

 :תונב ,ןתופירקפאב ףושינש אבל רהממ
 כנפמ אבל רהממ לאמש דצ | םיינע
 ,ןהילע םימ ידכ תובאושש

 :תלעמלמ הפט לכ ךל ןיא :ה תינעתבו
 ,םיחפט 'ג ותארקל אצוי םוהת ןיאש

 :דימת אוהו יבר היה לודגה וריבח
 ,,הפ תומבי ,.ל הליגמכ ותוקלחמ לעב
 קצה הע: +ןפ/ןיטיג .,: חם ,אנ הובותכ

 ₪ המ החג . ,זיק ואי "ב: ,: חע
 תבשכ הדוהי 'ר לע קלוחש וניצמ ןכו

 ןב ו"ר לש רנב לאעמשי 'ר םע | ,,במק
 'רו הישאי 'ר םע ,: טי ןיבוריעכ הקורב
 ויתבשפו תנו ה :םע זיק ב"ב ןהנוי

 ,:זכ ןיטיג
 ,; ב ק"ומכ ע"ר לע קלוחש וניצמ ןכו

 רמו וקלוח :ןירגד ןיעלפ ןידב :ר מ"בו
 ס"לבו | ,הנושארב רכזנ .אוהו אביקע
 אב"שר ירבד היונש התיה םדוקמש
 הוז אל הנשמו ע"ר ירבד ףסותנ כ"חאו
 ,המוקממ

 ןבו



 אדוג ןב ןועמש--אטרפ ןב רזעלא 'רב ןועמש 'ר

 םלושמה ןב יסוי 'רל רמאש וניצמ ןכו
 ,: זנ ןילוחכ + היאר םשמ

 המואמ ונעדי אל םיטרפה וינינעמ
 אירבטב היה ומוקמש וניצמ תאו ךאו
 תורשעמכ םימי ךיראהו (מ"ר ובר םוקמב)
 לע יתייה בוכר ןנחוי ר"אש ב"ה א"פ
 ןב ש"רד הילק תיעמשו אבסד ופתכ
 ןנחוי "רש עוריו ,'וכו ינתמ ביתי רזעלא
 ,: אצ ב"ב שרופמכ אירבטב ותורענב היה

 רב לאומש ר"אש ה-ט"פ ר"ב [כו
 ינקז לש ופתכ לע יתייה  בוכר ינמחנ
 ןאש תיב ךרד ןנח רפכל וריעמ הלעו
 רודו בשוי רזעלא ןב ש"ר תא יתאצמו
 הכומס איה ןאש תיבש עודיו ,מ"ר םשב
 םי לע כ"ג איה ןאש תיבש אירבמל
 ,.ביק תובותכב מ"ר םש היה ןכו תרניב
 לאומש 'ר םגש דע םימי ךיראה כ"א
 ,ותוארל הכז ינמחנ רב

 אייח 'ר ךא וניצמ ומשב םירמואה

 ,רדא"פ ר"ורב הבר
 ,.י תובותב ומשב לאומש
 ר"הק ומשב קחצי בר רב לאומש ''רו

 ,ברא"פ

 .אטרפ ןב רזעלא 'רב ןועמש 'ר
 םושב וניצמ אלו ןיסחויב אבומ ןכ

 ןירדהנסל ותנוכש רשפאו ,הז םש םוקמ
 םושמ רמוא אב"שר ונלש אסרג ךא בכ
 ,אטרפ ןב א"ר

 ,ימא רב ןועמש 'ר

 ר"בב רקי רמאמ ונממ ונל ראשנ
 ירשא ..ומשב  רמא .היכרב "| ורב ₪

 ,ויעשפמ הובג אוחש םדאל
 הדלי ימא רב ןועמש 'ר רדוכ"פ םשו

 יכ ם"מ .אוה ךא ,הכקנ תשאל ול
 לע רפופי םשו :וט ב"במ | אוה רוקמה
 .יבר .רב .ועמש ב

 .םרפיטנא ןב ןועמש

 ורמאש .ו"פר הבר +.ץרא ךררב הרבה

 אוה ולצא ןיאבה ןיחרואה  לכש זב"ירל
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 הקלמ אוה ןתריטפ תעשבו ןקשמו ןליכאמ
 אבשכו וילא עשוהי 'ר תא חלשו ,ןתוא
 תיב ל"א -- יבר ךילע םולש ל"א וילא
 וקסעו ובשי ,םולשל בש ל"א ךירצ ינא
 ותוא הול .כ"חאו -- ברעה דע הרותב

 ךילע יתעמש המ ינפמ ל"א (והקלה אלו)
 אל ילו = םיחרואה תא הקלמ התאש

 א"דו לודג םכח התא ,יבר ל"א + תיקלה
 יתרזג ילצא ןיסנכנה םדא ינב ,ךב שי
 הרותב ןירדונ םהו | ןילכוא .והיש ןהילע
 תישעש םימשל התא ךורב ל"א --- ןירבועו
 ,ןב

 ,יניפא ןב ןועמש 'ר
 אוח ילואו כדאשנ ןשיה אמוחנת רכזנ

 ,אניסוי ןב ש"ר

 .אנסיב רב ןועמש 'ר
 ,ת"בה תסרגל :הע תבשכ לב"שרא

 ףוס ף"ירבו ,אנסוק ןב ש"ר ונלש אסרגו
 'ר . םשב. אנסיב רב ש"ר ןיבוריער א"פ
 ד"הס ג"פ ןיבוריע .אוה רוקמהו ,אחא
 ,אנסרכ רב ש"ר םשו

 .אריתב ןב ןועמש 'ר
 רפא לע ריעהש א"מ ח"פ תוירע רכזנ

 אבומ ןכו | ,'וכו ע"ר | ףיסוה -- תאטח
 1 נכ"הנינח

 ןועמש ארקנ ג"פר תוידע אתפסותבו
 יגב לש .ב"במ .אוה ..ם"לבו = ,הרותפ  ךב
 יכ ללה םדוק םיאישנ ויהש | אריתב
 ןב עשוהי 'ר םע .רכמנ םש ,אתפסותב
 ,הריתב

 .(אתיירבד אנת) עדונ--אדונ ןב ןועמש

 ערונ ןב ןועפש דיעה בל :ז"ע ?רבונ
 ונטמ התשש "ג"ר לע ג"ר לש נב ינפל
 ינפל דועהש \םותב \ םש <רבתפבגו  (נבעב
 ,יבר הבא פב"שה = יחא "כיב (אפינה" ל
 דיעהש שרופמ ה"פ םש אתפסותב לבא
 אפרגה ' םשוי ,ןקוה ג"ר "לש וטב ינפל
 :ורמא םש ארמגבו | ,אידוג ןב ןועמש

 א"עבאו
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 םהש) דוחל אדוגו דוחל עדוג א"עבאו
 .(םיאנת ינש

 .ןוירוג ןב ןועמש
 םירמב השעמ ה"פס תובותכ ימלשוריב

 םימכח הל וקספש ג"ב ןועמש לש ותב
 ,םימשב לש הפוק רניד תואמ 'הב
 ותב לע השעמה אבומ :וס תובותכבו
 ,ןוירוג ןב ןומידקנ לש

 ,כ תינעתכ ינוב םשב ארקנ ןכו

 .ןקזה לאילמנ ןב ןועמש ןבר
 שמישו ןקזה ללהל יעיבר רוד היה אוה

 ורמאש ,וט תבשכ ןברוחה םדוק תואישנב
 ןועמשו | (ןקזה) לאילמג ,ןועמשו ללה
 ,הנש האמ תיבה ינפב ןתואישנ וגהנ
 ער רתויה ןמזב ותואישנ גהנ אוהו
 ךרעל תואישנל הלע אוהש לארשיל
 ואשנ זאו ןברוחה ינפל הנש םירשע
 םע ורבחתהו םהישאר תינש םיקורצה
 םע דחיב וסמחו ופרטו םילודגה םינהכה
 ,הרידאה םורב / ודרטי 'פ"חאו -ימור- "ירש

 ,גב"שר אישנהו זב"יר תצעל ועמש ולו
 םויה דע ונתמדא לע ונייהש רשפא וא
 ,הזה

 ףסוי רב  ןוירוגש רפסי  תוינומדקבו
 הדוהי תיב ישאר לאילמג ןב ןועמשו
 םתורברמ תולהקמב ואשנ םעה יליצאו
 ןועמשש םש רמאי ןכו ,םיאנקה תעשר דגנ
 החפשממ היהו םילשורי ריעמ אוה ג"ב
 עגונב רשא םישורפה תכמו רואמ הרבכנ
 רתוי םרמשל םה וקדקרי תרה יקוחל
 המכח חור אלמ שיא היה אוהו ,םירחאמ
 םילקלוקמ רתויה םירבדב םגו ףירח לכשו
 ,בחרמל םאיצוהל ותמכחב לוכי אוה היה

 היה ןקזה גב"שרש עודי .רבכ הנהו
 ןוירוג ןב ןופיפויל  לודג  רתויה  דגנתמ
 ליח לע אבצ רש תויהלמ ודירוהל שקבו
 לע תוא הזו כ"כ וחבשי  כ"פעאו ,לילג
 תובאב רקיה ורמאמו | ,הלודגה .ותמכח
 השעמ לעב היהש ז"ע םירומ זי"מ א"פ
 ןיב יתלרג ימי לכ רמאש | רואנו ריבכ

 ןקזה לאילמנ ןב ןועמש ןבר

 הקיתשמ בוט ףוגל יתאצמ אלו םימכחה
 ,השעמה אלא רקיעה אוה שרדמה אלו
 ,אטח איבמ םירבד הברמה לכו

 איצוהל אושל יכ ותמכח ןיעב האר אוה
 הארשכ ךאו ,ץראה לכ שיטפ דגנ גרהל
 תגהנהו ,ותער דגנ ודמעי םעה לבש
 םיצירפה םיאנקה ידיב הלוכ התיה םעה
 ,םהל כ"עב םיכסה אוה םנש רשפא וא
 ריבעהלו תורשיה ויתוצעל ועמש ול לבא
 אבצ רש תויהלמ | ןוירוג ןב ףסוי תא
 םא עדוי ימ זא לילגה ץרא לכב שארב
 ,םיאנומשחה ימיבכ םיחצנמה המה ויה אל
 ךפשו ושדקמ תיב תא 'ה סאמ רבכ לבא
 החמ םהמעו םינבאהו םיצעה לע ותמח
 לארשי תיב ברקמ םיקודצה רכז תא
 םג ללח לפנו ,אברכ הקל אצוה ירהבו
 רשאכו ג"הכ לאעמשי 'רו ג"בש ןבר
 ,האלה רפסנ

 הנקת ז"מ א"פ תותירכ הנשמב רכזנו
 ודמעש השעמ םש ורמאש ונממ הלודג
 ןכר רמא בהו ירנידב םילשוריב םינק
 רע הלילה ןילא אל הזה ןועמה ג"בש
 רש המה"בל  םנכנ | ,ןירנידב והיש
 האיבמ -- תוריל שמח הילע שיש השאה
 הבוח הילע ראשה ןיאו-- דחא ןברק
 .םיתעברב םויב וב םיניק ודמעו

 השעש רמאי 179 דצ >א"ח  ד"ודבו

 ןייצי םגו  הזב הרותה | ןיד דגנ ןוקית
 ודובכמ הליחמבו ,םש י"שריפב ןייעל
 ןקית גב"שר אברדא יכ םש ןייע אלש
 םאש הארש תרכ ןיד לע ורבעי אלש
 איבהלמ ולדחי זא רקויב ויהי | םינקה
 תאמומב םישדקב ולכאיו דחא ןק ףא
 ורבעי אלש ןקית ןכלו ,תרכב אוהש ףוגה
 תושר ךא הילע ראשהש רמאו ,תרכה לע
 זא םג תושר היהי וליפאש בטיה עדיו
 גישהל ולכוי ךא םא ,תונברקה לב ואיבי
 ;הורב חזה לווב

 לאילמג ןבר רמא ב"מ ו"פ ןיבוריעבו
 ונמע רד .היהש דחא יקודצב השעמ

 יובמב

+ = 



 הנביד לאילמג ןב ןועמש ןבר

 ורהמ "אבא, ונל רמאו םילשוריב יובמב
 םש ארמגבו ,יובמל םילכה תא ואיצוהו
 בעותה איצוי אלש דע רמאש שרופמ : חס
 .םכילע רופאיו הזה

 גב"שרש רמאי 179  דצ אחריו
 םירכנכ םיקודצה תא קיזחהל ןיאש םסריפ
 םינאממש ףא םירומג םילארשיכ םה אלא
 ארמגב םש ןייע אלש הליחמבו ,הלבקב
 אוהש ףאש ארמוחל אוה ג"בשר אברדאש
 ןינעל | רומג .לארשי אוה לבא יקורצ
 יקורצה לטיבד ףא ןכלו ,תושרה רוסאל
 וניאש ןעי לבא ,ותושר תבשה םרוק
 וילכ איצוי יאדו ןכל הלנקב ןימאמ
 ,םהילע רופאיו יובמל תבשב כ"חא
 ותושר ןתנש ימש 'ד הנשמ םש שרופמכ
 "ה דיומב .כ"חא איצוה :םא ריצה

 עדי יכ "הזה בעותה,, וארק ןכלו ,רסוא
 רופאל ירכ הנוכב יקורצה השעיש בטיה
 ,יובמה תא םהילע

 ףא אג"'בשר ה"מ ה"פ תובותכ ןכו
 'פותה םש ובתכ ,'וכו ותשא תא רירמה

 ןיבכירצ םש ךא ,ןקזה גב"שר אוהש :אס
 סרוגש אברעמ ינבד אתינתמ תסרגל ונא
 גב"שר םדוק אבומש רזעילא 'ר תחת
 היהש ןושארה י"באר אוהו בקעי ןב א"ר

 הרעב
 םידלי ףלא גב"שרא המוס ףוס ןכו
 .בל : ו"עב ."םותה ובתכ . אבא .תובפ ה
 ז"ע -ןבו :,ןקוה..גבישר | אוהש לבא הי ך
 רה הלעמ ג"ע היהש ג"בשרב השעמ כ
 עמשמ ,'וכו תחא תירכנ הארו תיבה

 ימלשוריה תפרג ךא ,ןקזה גב"שר אוהש
 .ג"ר מ"ה א"פ ז"עו ב"ה םםתומרב

 ינפל עדוג ןב ןועמש דיעה .בל "עבו
 ה"פ םש אתפסותב שרופמ ג"רד ונב
 .ןקזה ג"ר אוהש

 ותריטפ םדוק אבינ ןטקה לאומשו
 הטופכ אברחל לאעמשיו ןועמש רמאו
 ךרעב ונראב רבכו | ,,אי ןירדהנפו : חמ
 ,ןברוחה םדוק רטפנ אוהש ןטקה לאומש
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 י"רו | ןקזה .ג"ב ןועמש ןבר לע אבינו
 המהש | הלבקב 'ונל שיש ומכו "הב
 קרפ תינעת תליגמב תוכלמ | יגורהמ
 י"רו גב"שר וגרהנ ןויסב ה"כבש ןורחא
 'פ ב"פ ר"כיאב אכומ ןכו | ,רזעלא ןב
 יתבר תוכלהבו ,גידט"פ םילהת 'דמו עלב
 םויבש 'ד רדח א"ח דמ"הבב ספדנה ר"פ
 אבומו ,תוכלמל ותוא וספת תבשב 'ה
 אוה ןכו תוכיראב ל"פ רא"בד אנתב
 י"רו ןקזה גב"שר וגרהנשכ ח"פ תוחמשב
 ע"ר לצא העומשה האב ג"הכ עשילא ןב
 םהידגב וערקו םיקש ורגחו ורמע בב"ירו
 דיתע לודג  תוינערופ ףוסש ורמאו ---
 םנשי ע"ה יךרעבי .לנפאב רבבו) םלועל אבל

 תואמ המב םע לודג םדא רבב היה ןברוחה םדוק
 הנידמה | ינוינעב ללכ ברעתה אל ךא םידימלת
 ,(הדירמהו

 גב"שר גרהנ אלש רמול דואמ בורקו
 ויהש םיאנקה דימ ךא ימוד תוכלמ ןמ
 םתעד דגנ היה אוהש ן]עי םילשוריב
 ןעי ךא ,םידוהיה תמחלמב אבומדכו
 ןכל ל"זח ירבדמ .רוקמ םוש ונל ןיאש
 ,רצקא

 כ"חא בשיש נ"ר ונב וירחא חינהו

 ,הנביב תואישנה אסב לע
 תב אשנש "אבא, םשב דחא ןב םגו

 ג"ר םביו םינב" (אלב רמפפו ג"ר ןיחא
 ,וברעב ראובמכ ותב תרצ ותשא תא

 אמיא םשב תוינמכח תב ול היה ןכו
 סונקרוה ןב רזעילא 'רל תאשנש םולש
 א םנימבב

 ומש ונל עדונ אלש ןב ול היה רועו
 רייתשנש הנביד גב"שר רמאש : טמ הטוסכ
 ,אבא יחא ןב

 ,הנביד לאילמג ןב ןועמש ןבר
 רבכו ,ןקזה ללהל ישש | רוד היה אוה

 לאילמנ ןב אלינח" 'ר ." ךרעפ ראב
 אנינח 'רו ,לאילמג ןבר ינב ויה םהינשש
 !'בל .ןישודיק .אכומרפו = לודפה "רבפי יהיה
 קודצ 'רו עשוהי 'רו רועילא 'רב השעמ

 ויהש
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 ,ג"ר לש ונב התשמה תיבב ןיבוסמ ויהש =
 ותע עיגיש גב"שר תויהל רשפא יא הזו
 ןיב תקולחמה םרט רוע | הפוחל םנכיל
 אומה | 'רי "לב היח;יהש -ךא ,ג"רו. אה
 הלעתנש םרט דוע רטפנ ךאו לאילמג ןב
 .תואישנל ויחא ש"ר

 וותב לוהנ:רבב היה" נבשרוםנ לבא
 שיר ורמאדכו ונממ = ותרוה לבקו ויבא
 ג"ר לש "וינב, .ואבש .השעמ | תוכרב
 עמש תא ונירק אל ל"או ההשמה תיבמ
 וכו

 ר"דו ומדהס"פ ר"בכ ויבא תא שמישו

 שמשמ יתייה ימי לכ גב"שרא  ומדא"פ
 האממ דחא ותוא יתשמש אלו אבא תא
 .ויבא תא ושע שמשש

 הנשה תא ד"ב ושדקשב ,בל ה"רבו
 גב"שר ינפל אקורב ןב י"ר דרי אשואב
 ןיגהונ ויה אל גב"שר ל"א נב"ירכ השעו
 ךכ גב"שרא -- ינשה םויל | ,הנביב ןכ
 .הנביב . ןינהננ "ויה

 גב"שרא ןושלה י"ה ד"פ םש ימלשוריבו
 תחא הנוכו ,"הנביב ןכ ןיגהונ ונייה אל,
 ויניעב הארש המ גב"שר רפיסש ,אוה
 ןירדהנסש עודיו ,ויבא תיבב הנביב ותויהב
 יכ רמיב טסה  םדוה רוע םנכימ .התלנ

 ורבה .לכ םלוק רמפנ נר

 ויה ןיגהונ גנ"שרא ט"מ א"פ תבשבו

 ,יוכו .אבא ,תיב

 ויה אבא תיב לש .רמא ,אכ .םשו
 ,'רבו ןיפרוב

 השאב השעמ גב"שרא א"מ ג"פ םיריו

 יתעמש אלו -- אבא ינפל תאבש תחא
 אסרגה אכרעמ ינבד אתינתמבו) 77 רמא המ
 .(ןובנ וניאו ןועמש ר"א םש ג"וו נ"רא

 השאב השעמ גב"שרא : בכ הדנבו

 ,'וכו םימכחל אבאו אבאל הלאשו תאבש
 הלחכ אנהכ רב ןועמש יףא ריכה :ןכו

 ןועמש תא יתיאר ינא גב"שרא ה"ה ד"פ
 יתמיא - - וכעב הפוהת, !ןיי ..התוש .ם"ּב
 ,רזעילא 'ר ימיב כ"ב ןועמש היה

 הנביד .לאילמג  ןב ןועמש ןבר

 הרפ אתפסות םירבד 'ג ומשב רמאו
 ,אי"פ

 הדוהי ןב רזעלא 'ר םושמ רמא ןכו
 ,ר"מ א"פ הלרעב אתותרב שיא

 ,ב"פ ינימש ארפסב עב"אר םושמ
 רפכ שיא אדמנ ןב הדוהי 'ר םושמ

 .: גמ הטוסב ובע
 ,:5 תומביכ ריאי ןב הדוהי 'ר םושמ
 אתפסותכ ארגא הדוהי 'ר םשב

 ,א"פ םיאלכ
 .בי"מ מ"פ הטוסכ עשוהי 'ר םושמ
 ,.בל ז"עב יאסופק ןב עשוהי 'ר םושמ
 םילכ אתפסותכ רלדנסה ןנחוי 'ר םשב

 ,ר"פר
 ק"ב םילכ אתפסוהכ אליש 'ר םושמ

 ,ר"פ
 םילקשכ ןגפה ןב ןועמש 'ר םושמ

 הוצמ הימ  ב"פ תובותכ ,ה"מ ח"פ
 םושמ גב"שר :ו תותירבבו ,ם"מ אי"פ

 .ןגפה ןב ל"צו ןגפה

 רטפנ לאילמג ןברש עודי רבכ הנהו
 דועש ןעי ךאו רזעילא 'ר  םדוק דוע
 תוריזגה וליחתה רבכ ג"ר ימי ףוסב
 זא ךאו .טי תינעתכ ג"ר תא גורהל וצרו
 התיה אל רטפנשכ ןכל ,םנ פ"ע לצינ
 טרפבו ויתחת אישנ .םיקהל רשכומ העשה
 ,מ"רו ע"רו עשוהי 'רו עב"אר דוע ויהש
 כ"חאו רתיב תמחלמ וליחתהשכ כ"חאו
 וא םינש המכ הכשמנש בר  גרהה
 ,לארשימ ןיררהנפה לכו לכמ הלטבתנ
 לכל ורופתנ םיראשנה ע"רד ידימלתו
 ,קיצמה תמחמ גב"שר אבחתה זאו חור

 רטאו ל06 רצ ב"הב ץרג םכחהו

 היה ג"בשר, םש רמאי ןכו ,לבבל םנש
 ץורפב רפפה היב לע דקוש רענ רוע,
 בר וה .םויכו אבכוכ רב לש .ררמה,
 רמאי הרעהב םשו) התימל רני :רזגנ קנברב

 תינעה ורמאש המ לע ותנובש ר"פש םכהה,
 ג"ר לע רזגנ לכיהה תא םסופורסונרומ שרחשב

 לבבל סניו (גב'שר לע  רזגנ ל"צו הגורהל,

 וצבקתהשכו



 הנביד .לאילמג ןב .ןועמש ןבר

 הנושארה הפיסאב אשואל וצבקתהשבו
 ותריד.. עבק .יב .גב"שר ...םש .היהו אלע
 ביבסמ הרש תוזוחא ול היה םגו ,הנביב,
 -- הלבקה יאשונ םימכחה יבוטו -- הל,
 תבשויה אשוא תא ורכבש ינפמ םא,
 םצפח יכ וא ,הממושה הנביבמ לילגב
 אישנה תערב םיאולת תויה ילבל היה,
 יכ אישנה אריו גב"שר רחא וכלה אל,
 ךליו = התער למביו .ודעומב ' אח ד
 ,ל"כע "אשואב בשיו אוה םג,

 היה אלש (א ,לודג תועט וירבד לכו
 םוש ןיא (ב  ,רתיב תמחלמ ימיב רענ
 בשייתה אל םלועמש (ג ,לבבל סנש רוקמ
 לכו אשואב ויה וירבחש העשב הנביב
 ,תואיבנ ירבד א"כ םניא וירבד

 בכ ,ןייצב 285 רצ  ב"חב טאו ה
 ,תורטשל טכת םרפסמל 117 רטפנ ג"רש
 תכולמ ימיב 930 רצ םש רמאי .ןכו
 117 ונייה) ג"ר תמ םינושארה םונירדא

 ,רענ רוע היה ונב ןועמש ןברו [םרפסטל
 195 תנשב היה ותעד יפל רתיב ןברוחו
 (948 דצ םש) תורטשל זמת םרפסמל
 רוע זא םג היה גב"שרש רמאי כ"פעאו
 'חי ותער יפל רבכ היה הזו ןטק רענ
 ונייה ,ג"ר .ויבא תריטפ ירחא | םינש
 תנש ןמ ןטק תויהל ובצמ לע ראשנש
 רמאי 485 רצ םשו ,135 תנש דע 7

 תנשל געת תנש ןיב גב"שר רמפנש
 ומת תנשב היהש ותער יפל כ"או ,גפת
 םיעברא וא םישלש ךא יח כ"א ןטק רענ
 ימורל עסנ יב"שרש רמאי כ"פעאו ,הנש
 ונייהו תורמשל אפת םרפסמל 169 תנשב
 שרופמש הממ ךופיה ,רטפנ רבכ גב"שרש
 מ"בכ גב"שר םדוק הברה רמפנ יב"שרש
 דלונ יבש רמאי = בכ ןייצב הש המ
 דחא ןבכ היהש ונייהו תורטשל בפת
 בכקת רטפנו ,ויבא תריטפב הנש רשע
 ץק שיה התעו ,הנש 'ס ךא יבר יחש ונייה
 .ולאכ חורי רפרל
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 ,גפ ק"בו :םמ הטופב > ,ןינעה לב קיתענו
 יאמ גב"שר םושמ לאומש רמא י"רא
 תינב  .לכמ ,ישפנל-..תללוע  יגוע .בותבה
 *ה .אבא .. ,תובב הוה. .םודלו-. הלא .,יתוש
 תמכח ודמל תואמ 'הו הרות ודמל תואמ
 ןאכ ינא אלא ןהמ רייתשנ אלו תיינוי
 ,איפאב אבא יחא ןבו

 םושמ לאומש רמא י"רא ,חנ ןיטיגבו
 תואמ יריב ינוע!" בותפר יאט נבזשה
 או'א לכבו .רתיב ךלכב ויה" תוופנכ 'יתב
 רבגשכו -- תוקונית תואמ 'ד וינפל ויה
 םותיצהו םהירפסב םוכרכ םודכלו ביוא
 ימלשוריב אבומ הזה רמאמהו ,'וכו שאב
 אל םלוכמו םש םייסמו ה"ה ר"פ תינעת
 .מאמה אבומ ר"כיאבו ,ינא אלא רייתשנ
 תועטב אתיא םש ךא ימלשוריבכ הזה
 אבומדכ גב"שר ל"צו לאילמג ןבר רמא
 ,זחג"פ םש

 לכל םימעטמ ץערג םכחה השע הזמו
 *רתיבב , ל"צ ןירדהנסו הטוסבש (א וירבד
 ,ימלשוריב !' בותבש ."אבא  תיבב, תחת
 רמלש םידלי תואמ 'הש בשחש (ב
 לבא ,שממ \ םידלי המה תינוי א תמכח
 םידמול םידלי םאה ע"א םכחה לאשי
 בותבה ןושל עדי אל םאה + תינוי תמכח
 .םידליה תא ץעויו םעבחר יבג

 תואפ יד ההפא חמי. ןירדסנס בה

 ישארב | ןיבלחמו 5 ודל | ןיה . ,םודלי
 תיב לש ןיפורגא ילעב ןה ןהו תוסייגה
 ורמאש המ תנוכש שרופמ אלהו | ,דוד
 ילעב םינשב םיאב םירענ המה םידליה
 תמכח דומלל ןמז ידיל רבכ ואבש ןיפורגא
 : ,םינטק םירענ אלו תינוי

 אלא רייתשנ אלו, םש ורמאש המו
 ןואנה .תעדכ | וברד הרוי תמאה "וינא
 לופה תביתש יי ידש פפה ב רהב
 תפסוה אוה "ינא אלא רייתשנ אל
 רמאמה םויס וארש ינפמ םיקיתעמה
 ישפנל הללוע יניע הימרג לע | ארקו

 אלא רייתשנ אל םלובמו, תבית ופיסוה | ימלשוריב ס"טמ ול ואב ויתועט לכו

 ינא
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 : םמ הטוס ילבבמ אב תועטהו "ינא
 גב"שרו ,תמאב םיכייש המה המש רשא
 יניע קוספהל עיגמ היהשכ רודה אישנכ
 ןוילע ידיפח תא וגרהש ךיא רכזנו הללוע
 השוע היה תושרדמ יתבה תא * ובירחהו
 ,ןהילע דפסה

 ןברוחב ןטק רענ היה אל אוה לבא
 היהש שרופמ ליעל ונאבה רשאכו רתיב
 ,הנביב:  ויבא ותווה : דועב .לודג 'הבב
 םינשב אב רבכ היה רתיב | ןברוחבכו
 ,רתיב תדירמב קלח חקל אל םלועמו
 ,םעז רובעי רע םוקמ הזיאב אבחתה ךאו
 יפלשב כ"חאו ןומיר תעקבב וצבקתהשכו
 אשואב הנושארה םעפב וצבקתהשכ דמשה
 דוע אצי אל זא הנביב םרכב כ"חאו
 תוריזגה ורבע אל ןיידע יכ | ואובחממ
 'רו מ"ר ךרעב תוכיראב ונראב רשאבו
 ןח הדוהי 'ר אצמשכ כ"חא ךאו ,הדוהי

 שאר | תויהל והונימו הכולמה | יניעב
 אשואב בשייתהל םהל השרוה זא רכדמה
 גב"שר אצי זא ,אישנ םהילע תונמלו
 ,אישנל הנמתנו אשואל בשו ואובחממ

 ריעצ טב"שר הוה" קפס לב :הנהו
 | ש"רו הדוהי 'רו מ"ר ורוד ימכח לכמ
 ימכח תא ושמש המה יכ ןעי יסוי 'רו
 ןכלו ,םפרעב ראובמכ םימיה לכ הנבי
 הדוהי 'ר םושמ גנב"שר רמאש וניצמ

 ,ה"פ ק"ב םילכ אתפסותב
 ,: \ הליגמכ יסוי 'ר םושמ רמא ןכו
 א"פ  \נבישהאל: וכו הכוסבז . בוקנט

 יסוי 'ר יל ריתהו ירפקב יניעב יתשח
 ימלשוריב אוה ןכו ,הכופל ץוח ןשיל יבירב
 ,ה"ה ָך"פ םש

 גב"שרא ג"פ יאמד אתפסותב ןכו

 גורתא יבירב יסוי 'ר יל חלשש השעמ
 ירפקמ ידיב אב הז רמאו ירופיצמ לודג
 'וכו םירבד 'ג ונממ יתדמלו

 'הו גב"שרב השעמ .ק םיחספ ןכו

 שרקו וכעב ןיבוםמ ויהש יסוי 'רו הדוהי

 יביחב:יסוי הל .גב"שר ל"א םויה 'םהילע

 (י"שר ,רודה לודג רמולכ גב"שר וארק ךב)

 הדוהי 'ר ירברל שוחינו קיספנ ךנוצר
 | ,ונירבח

 מ"ב ,:ומ תבשכ מ"ר םושמ רמא ןכו
 ,ז"ה ו"פ תובותב ,: וק

 מ"ר ד"מ בי"פ תובותכב אצמנש המו

 ימלשוריכ ג"ר םושמ ל"צ גב"שר םושמ

 ,אברעמ ינבד אתינתמב אוה ןכו םש

 תינעת ,: אמ ןיבוריע רמאש המ ןכו
 ,ג"ך םושמ ל"צ גב"שר םושמ מ"ר : חי

 וארקש גב"שרמ לודג היה יב"שר ןכו
 ;דפ טיבכ" ורא

 וכרצוהו אשואב ובשייתהשכ הנהו
 וירבחש ףא םכחו ד"באו אישנ תונמל
 היה אוהש ןעי לבא ונממ | םילודנ ויה
 ןכל הרותב לודג םגו | ןיפחויה תלשלש
 היה הדוהי 'רו אישנל גב"שר הנמחנ
 וכרעב ונראבו ,האישנ יבד | אניירומה
 ,תוכלמה ןמ הבגשנו המר הרשמ היה הזש
 ןעי ד"באל תונמל ולכי אל יסוי 'ר תאו
 מ"ר תאו ,ירופיצל הלגיש וילע הרזגנש
 ףירח היהש ןעי ר"באל תונמל ולכי אל
 והער ףוס לע דומעל | ולכי אלו רתויב
 שאר ןב היהש ןתנ 'ר תא וארק ןכל
 אלש הנשה רוביע רבדב ןעישוהו הלוגה
 ןייד היהו י"ר יחא ןב היננח דוע רבעי
 ,ר"באל םקוה ןכל אנירר אקמועל תיחנו
 ,םכחל מ"ר: תאו

 הריזגה הלמבתנ רבכש ףא יב"שרו
 ₪מב היא תו יב .,הרעמה ןמ אציו ונממ
 אל כ"פעא אשואב ובשייתהש ןמזמ םינש
 ותבישי רסיו ,אשוא יררהנפב קלח חקל
 ותוא :וניצמ אל ןכלו | ,עוקתב הלודגה
 ,אשוא ימכח םע היהש םוקמ םושב

 תוריזגה ולטבתנ אל ןיידעש ףא הנהו
 ימור ינומגה ןמ ולכס הברה הברהו
 גב"שר רמאש :גי תבשכ י"אב ולשמש
 םאש אלא תורצה תא ןיבבהמ ונא ףא
 תובותכבו ,ןיקיפסמ ונא ןיא בותכל ונאב

 ,םפ

 קש



 ןבר

 השא ךליאו הנכסה ןמ ג"בשרא .מפ
 ,'וכו םגב אלש הבותב הבונ

 הלטבתנש ,טי ה"ר הרכזנה הריזגה ןכו
 גב"שר ימיב היה הזו עומש ןב הדוהי י"ע

 ןב הדוהי גב"'שרא םילכ ףוס אתפפסותכ
 אבומש המ ןכו ,מ"ר םושמ רמוא עומש

 לש ונב א"רו יב"שר ועסנש ,זי הליעמב
 כ"פעא ,תוריזנה לטבל ימורל יסוי 'ר
 דוע ויה אלש הרותב קוסעל | םוחינה
 ,רהיב ןברוח ימיבכ תויללכ תוריזג

 םעה ינינעב וברעתה אל הארנה- יפכו
 חכ טאל מאל הבשו ,תדה ינינעב המינפ
 היהש ףא גב"שרו ,המוקמל :ןירדהנפה
 שרופמ ןכו : דפ מ"ב שרופמכ לודנ וינע
 םנוק והתיבדל רמאד אוהה :ום םירדנ
 גב"שרב יקורתש דע יל תינהנ תא יאש
 ,דיפקה אל אוהו הישובלא קקרו תתא
 ורמאדכו המרב ותואישנ גהנ כ"פעא
 יאפיקת ןיב אכיא יאמ יזח את ,אי ןירדהנס
 ,(ג"בשר) יארתב ינתווניעל (ג"ר ויבא) יאמדק
 לארשי לכל תורגא הלוש היהשכ
 אנחנא ןיאעדוהמ בתוכ היה הנשה רוביע
 לע תופיסואו יאפנאב אתלמ תרפשו --
 הסונכ בתכ אלו) ,ןימוי ןיתלת אד אתש
 ,(יארבח יפנאכו יאפנאב אתלמ תרפשו וןיבא

 היה ,רורל דחא רבד תויהל הצרש י"עו
 ,תואישנמ וריבעהל ער לכב םעמכ
 גהנמ היהש : גי תוירוה רפוסי רשאכו
 םכחהלו ד"באהלו אישנהלש ןשונ ןשי
 תיבל ןיסנכנ ויהשכ דובכה | ןינתונ ויה
 תושעל הצר גב"שר לבא ,הושב דעוה

 ו ר"באה ןיבל וניב רכיה .

 עה לב םנכנ אישנה םאש השדח הנקת

 .ובש םהל רמואש רע ןיבשוי ןיאו ןידמוע
 ר"באשבכו

 ָז

 ןאכמ הרוש ול ןישוע
 םכחהשבו ,ומוקמב בשיש דע ןאכמו
 דחאו דמוע דחא

 םכהה מ"רו ד"באה ןתנ 'ר ייפ תאו

 רהמל | ,םולכ הזמ ועדי אלו לאש אל
 הלודגה תונתשהה וארו דעוה תיבל ואבשכ

 3 ת ןכל ,םכחהו
 |₪ יש

 עמ ₪

 אם 0.

= ₪ = 
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 רשק ושע ,םהיפ תא לואש ילב השענש
 המהו ,הדמ דגנכ הדמ ול םלשל םהיניב
 ןכלו ,ןיצקוע 'סמב יקב וניא אוהש ועדי
 םהל שורדיש ול ורמאי רחמל ואבישכ
 לע םתונעל לכוי אל אוהו ,ןיצקוע 'פמ
 ,ךתואישנמ דר ול ורמאי זא ,םהולאשמ
 לוכיש ימ 'ה תורובנ ללמל האנ ימל יכ
 ןיאור ונא הזמו) ,ויהולהת לכ עימשהל
 התיה אל תונמתה רתיו תואישנה תוגמתההש

 תא ונימ ימור ירש אלו ללכ הכולמהל הבווש ו 5 - =

 םכותמ תונמל ושרוה לארשי ימכח ךא גב"שר

 גב"שר תחלצהל ךא ,(וצפחי רשנ לככ

 היה אוהש ישרק ןב בקעי 'רל עדוותנ
 אמלד ,רמא אשוא ירדהנס דעוב אנתה
 ירוחא ביתי לזא ,אפוסיכ ידיל איתא שו"ח
 אנתו סרג אנהו סרג טשפ גב"שרד היתילע

 תעה לכש עמשש גב"שרו | ,(ןיצקוע 'סמב
 אל זא רשא תאזה אתכסמה דומלי איהה
 ותנוכ הזמ ןיבה ,דמה"בב התוא וסרנ
 רהטל ",הסרת הילע = ותעד ' ןהני כל
 ,ןיצקוע רמ ינתינ ל"א מ"רו נ"ר ואבשכ
 ל"א השרדה רמגש רחאל ,רמאו התפ
 ןתנ ןכל | ,ןנתיפיסכ אנרימנ אל יא
 המ ךא ,שרדמה תיבמ םואיצוהו וצ
 תוישוק ץוחכמ ובשי םה ושע
 ץרתל ולכי אלש תוישוקהו ,םינפל וחלשו
 וחלשו םיצוריתה המה ובתכ םינפבנמ
 רשפא ל"א יסוי 'ר המש היה זאו ,םינפל

 םייפתנו  םינפבמ ונאו ץוחבמ
 אלד ןסנק ךא רמה"בל וסנכיש גב"שר

 ₪2 מ

4 

 מ"רל וקיסאו והיימשמ אתעמש רמאי
 שי םשב נ"רלו םירחא םשב ארקהל
 םייפל כ"חא ךלה ןתנ 'רו .םירמוא
 ארמוק ךל ינהאד יהנ ל"א נ"בשרל
 ךהושעל אל לבא ,ד"בא ךתושעל ךובאד
 ול ךלהו ופייפל ךלה אל מ"ר ךא ,אישנ

 ָז

 . .וברעב שרופמכ אירבמל
 | = אש =

 = 5 5% 0% ו
 נשמב | או!

 ,הנשמב םימעפ הברה רכזנ אל גב"שר
 ,םיאלכ ,ללכ רכזנ אל תותכסמ ולאבו

 תומורת
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 ,הכוס ,אמוי ,םירוכב ,הלח | ,תומורה
 ,םיחבז ,תוירוה ,תוידע ,הגיגח ,ק"ומ ,ה"ר
 ,םינק " ,תודמ ,דימת ,הליע8 "\ (תותירב
 ,ןירישכמ ,הדנ ,תורהט ,הרפ | ,םיעננ
 ,ןיצקוע ,םוי לובמ ,םיבז

 גריישר א"מ 'נ"פ "הציב רכש "המ כ
 האבוה רבכ ןיוש ןירביבה לכ אל רמוא
 ,ה"מ גי"פ תבשב ומש לע

 תחא םעפ ךא רכונ תותכסמה ולאבו
 ,ןיפוריע .,הלרע | ,יאמד " ,האפ ",תוברב
 רפה .ירינ ( ,םירט :,הלונמ  ,םלקש
 הרומת ,ןיכרע ,תוחנמ ,תובא ,תועובש
 .תולהא

 ,ש"עמ ,םימעפ 'ב רכזנ 'כסמה ולאבו
 ,ןיררהנס ,ק"ב  ,הטוס ,תינעת  ,םיחספ
 ,םידי ,הואוקמ

 ,יפמ לכב פ"ג..ןילוח . ,תיעיבש .'סמבו
 ו"ע ,פ"ה םילבו תורוכב ,פ"ד תבשבו

 בלבו תובותב .,ם"ט מ"ב פז ןיטיג) ,ם"ו
 ,םימעפ ו"צ ה"סב ,'כסמ לכב םימעפ א"י
 רבכ וג ,ב"פ  .םירו רכש, המ. הומה
 ,ז"מ ו"פ תואוקמ אבומ

 ההממ  םנודמה ..גתנמב לבה :ונידו
 יפרו יפה .םיבי .,דמ ר"פ 'תובותב

 ,הנשמב ותוקלחמ ילעב
 וא הנשמ םהפ םע קלוח בור פ"ע

 םוש ילב וא ,תומוקמ א"נב ךרעל םימכח
 ,תומוקמ א"יב קלוח

 "פה בב . ל"ב יאנינה ה ויחא םע
 תבש ,ה"מ ה"פ תורשעמ הדוהי 'ר םע

 ,ה"מ | גי"פ

 ,ז"מ ז"פ תועובש הקורב ןב ןנחוי 'ר םע
 ,ג"מ ז"פ יאסר יסוי 'ר םע
 במ[ אפ ןיררהנס  "ר 'םע
 .הימ/ה'פ תורשעמ  יבד רנפ 'םע

 הם בב .ןועמש "רה םע

 הנשמב תומסרופמה ויתוכלה
 רבנו

 לומיל הצורפילכ אל ח"מ יב"פ , תופרב
 .לוטי םשה תא
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 ,ןיוש ןירביבה לכ אל ה"מ גי"פ תבש
 תויואר תורייעה לכ אל ה"מ א"פ ב"ב

 ,הזמוחל
 אלא האמוט לכל אל א"מ אי"פ םילכ

 ,שפנה תאמוטל
 .י"מ ר"פ תיעיבש תיזה יפל לכה
 .ר"מ י"פ תובותכ הנידמה גהנמכ לכה
 .ו"פר ב"ב עלסה יפל לבה

 תבש רוטפ הדיצ רסוחמ ללבה הז
 ,ה"מ גו"פ

 הנמיה הניאש הבכע לכ רמא ללכ
 ,ו"מ ז"פ ןיטיג םג הניא

 םיחמצ וב ןילדגמש רבד רמא ללכ
 : ,ז"מ ו"פ ןילוח וב ןיסכמ

 ירה וירחא שפחל לוכי בלכה ןיאש לכ
 ,ג"מ ב"פ םיחספ רעובמכ אוה

 תואוקמ רוהמ םימה תירבמ אוהש לכ
 ,ז"מ ו"פ

 לפנ וניא םראב םוי 'ל ההשש לכ
 ,: הלק תבש

 המאב םיאלכב םימכח ורמאש תודמ לכ
 ,ר ןיבוריע רשע תב

 אשונ התא תב אשונ התאש לכ
 ,,חפ תומבי ותונמלא

 הברה םיתוכ הב וקיזחהש תוצמ לכ
 .,' ןיטיג לארשימ רתוי הב ןיקדקרמ

 ןיבייה = וקיזהו ה"רב ןילקלקמה לב
 ,ג'מ ג"פ ק"ב םלשל

 ' ףא בי"פר תבש תולורגה ויתוכלה ןכו
 ,בויח -- שיטפב הכמה

 םדא השעי םלועל ה"מ ר"פ םיזוספו
 : ,ה"ה מל

 בותבש המ לע הנתמ א"מ מ"פ תיבותכו
 | ,למב ואנת הרותב

 הבוג השא ךליאו הנכסה ןמ מ"מ םשו
 ,טגב אלש התבותב

 נו ריב תכ המ כ"א ה"מ .או"פ םשו

 .קדוב הפיה הונ ףא י"מ גי"פ םשו
 איקטופק תועמ הל ןתונ תובותכ ףוסו

 .(אמיירואד הבותבד)

 ןיטיגו
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 וליפא נ"פבו נ"פב ל"צש א"פר ןיטיגו
 ,אינומגהל אינומגהמ

 וכר ואשעש דבע ד"מ ד"פ םשו
 ,וררחשמ אלא בתוכ וניא -- יקיתופא

 וריבח לצא דיקפמה ו"מ ג"פ מ"בו
 ,הדיבא בישמכ אוהש ינפמ ר"בב ןרכומ

 רכמ ריעה תא רכומה ז"מ ד"פ ב"בו
 ,רמנסה תא

 ןיגהונ וינב ויה אל םא ה"מ ח"פ םשו
 ,הלחנ ריבעהל לוכי הרושכ

 אל ךכ .ןיבו ךכ | ןיב ז"ם .י"פ םשו
 ,ברעה ןמ ערפי

 ןייב ךסנ ןיי ברעתנ םא י"מ ה"פ "עו
 ,ובש נ"י ימרמ ץוח םו"כעל רוכמל לוכ'

 לע ןמאנ ןהכ העור ר"מ ה"פ תורוכבו
 ,ומצע לע אלו וריבח לש

 הקינמ המהב חקולה ב"מ נ"פ  םשו
 תרחא לש הנב אמש ששוח וניא םו"כעמ
 ,אוה
 ודלי םישדק םא ב"מ ה"פ הרומתו
 ,ןהילע הלח השודק ןיא סנינורדנאו םוממומ

 רבוסו יבר םע קלוחש םסרופמה ונידו
 .: דס תומביכ הקזח היה םימעפ 'גבש

 אלא ינשל ןיא ינולפל ךירחאו ךל יסכנ
 ,: הצ תובותכב ןושארה ריישש המ

 ינסנרפ וא וברל רמול דבעה  לוכיש
 ..בי ןיטיגכ תוריחל ינאיציה וא

 ןב תורפל הוצמש םשכ :זל.םשו
 ,םידבעה תודפל הוצמ ךכ ןירוח

 ןיא ןכשמ הזיא ול שי םא :המ מ"בנו
 .תטמשמ תיעיבש

 הריזג ןירזוג ןיא םסרופמה ורמאמו
 ןילוכי רובצה בור כ"אא רוביצה לע
 ,ב"פ .ןירדהנפ אתפסותכ הב  רומעל
 .(:ם מ"בב עשוהי 'רמ אוהיפ"שבו)

 ,: אכ "עב ירכנל ץחרמ םדא רוכשי אל
 םירופיסו תוישעמ ונממ אבומ ו

 גב"שרא -- אירבב השעמ ו"מ ו"פ ןימינכ
 ,'וכו םימכח ורמא
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 ורמאו -- ןדיצב השעמ ה"מ ז"פ םשו

 ,םימכח
 -- ירופיצב השעמ ח"מ ח"פ מ"בו

 וקלחי ורמאו יםוי 'רו גב"שר ינפל אבו
 ,רוביעה שדח תא

 יחלהש השעמ ט"מ ו"פ . תורוכבו
 גב"שר חלשו ןוילעה לע ףרוע ןותחתה
 ,'וכו םימכחל

 לש אירדנפכלא ףא :הכ תובותכבו
 ,'וכו הנושארב םירצמ

 םילשוריב היה לודג גהנמ + נצ ב"בו
 .'וכו הלקלקמו וריבחל הדועפ רסומה

 -- םימ חלקמ היה חוליש :י ןיכרעבו
 ,'וכו שדקמב ויה אל םילודרה

 אל הנושארב ז"פ ןיררהנס אתפסותבו
 וא אלא םישנ תובותכ לע ןימתוח ויה
 ,'וכו םינהכ

 ,הדגאל םיטונה םירקיה וירבד

 םהילע ולבקש הוצמ לכ ,לק תבש
 ,החמשב ןישוע ןיידע -- הלימ ןוגכ החמשב

 ןיללחמ יח ומוי ןב קונית : אנק םשו
 תמ לארשי ךלמ דוד ,תבשה תא וילע
 ,ןיללחמ ןיא

 ךירצ קוניתל תפ ןתונה ,זט הציבו
 ,ומאל עידוהל

 םהיניע םימכח ונתנש מ"כ :ה הגיגחו
 .ינוע וא התימ וא

 םיבומ םימי ויה אל ח"מ רד"פ תינעתו
 ןהבש םירופכה םויכו באב ו"טכ לארשיל

 ןילואש ןבל ילכב תואצוי לארשי תונ
 ,ול ןיאש ימ תא שייבל אלש

 כוא ולאכ ב"טב לכואה לכ :ל םשו
 .פכה"ויב

 לכאי המ ול ןיא וליפא ,זכ הליגמו
 הכרב ןמיס האור וניא ותב וא ת"ס רכמו
 ,םלועל

 םיקידצל תושפנ ןישוע ןיא ,ז םילקשו
 ,םנורכז ןה ןה םהירבד

 םולש םישמה לכ חכ"פ נ"רד תובאו
 ,לארשיב םולש םישמ ולאכ ותיב ךותב

 ר"שו
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 לארשי לש ןתביח הלודג דרח"לפ ר"שו
 ליבשב תישארב ירדס ינשמ ה"בקהש
 ,ןתבוט

 דמולה גכ"פ נ"רד תובא רקיה ורמאמו
 ,'וכו ותודליב הרות

 ןובשחב לודג יקב היה רודה אישנכו
 הבנאי ..,ןיררהנסכ . .היתרבאב ,ךיביעה
 ,גל"פס

 בטה . .תמבחב  .לודג יקב 2 לח כו
 רומע רמאש | ,הב תוכרבכ תואופרבו
 ,ןקורדה ידיל איבמ רזוחה

 תומה ינמיס םיששמ רחא חצק ,מ םשו
 ,ושארב ומד ונרג חרזמל ןשיהו ,אוה

 ןיע וב לוחכל ידכ םד ,חע תבשבו
 אמר והינ יאמו דוראיל ןילחוכ ןכש תחא
 ,אניתשורכד

 ינפמ ףולב ריתמ א"מ ח"יפ םשו
 ,ןיברוע לכאמ אוהש

 תיכוכז .ירבש ןילטלממ | ,הכק םשו
 .תימענל לכאמ אוהש ינפמ

 ,םדאב םוי 'ל ההשש לכ :הלק םשו
 ,לפנ וניא המהבב םוי 'ח

 ןמיפ ,ןילימ םירהל ןמיס .גנ םיחספבו
 ,'וכו םילקד םיקמעל

 םילמנה ירוח ןיבירחמ רדציכ :ו ק"ומו
 ו

 לכ המח םירס והזיא :ופ תומביבו
 תינולייאו ,תוחיתר ןילעמ | וימימ ןואש
 רב

 ידיל איבמ הלטב ה"מ ה"פ תובותכבו
 ,םומעיש

 .קדוב הפיה הונ (וליפאש) .יק םשו

 רתומ רשבה ןמ רדונה :דנ םירדנבו
 רשב ואל םיברק -- םילגרבו שארב
 ,שניא רב ואל ןהילבואו

 החילו ובקנש ןייעמ ינב .נ ןילוחבו
 .הרשכ ןתמתוס

 ,םדא לש ןושלל המוד לדנפ :הכ הדנבו
 לש ןבקרוקל המוד אילש ,וב םשו

 היחי בא ול שיש | .םילוגנרת

 רהממ ןותחת ןיכרכ תונב :חמ םשו
 תונב ,תואצחרמב ןיליגרש ינפמ אבל
 ןינחוטש ינפמ אבל רהממ ןוילע םירפכ
 .םיחרב

 תונמומ םיכלמ תונב :טכק תבשבו
 ןיגופסב םירישע תונב ,ןמש לש ןילפסב
 .ןיכומב םיינע תונב ,רמצ לש

 ןה תולותב 'ג ג"פ םיחספ אתפסותבו
 ו

 תששמ עבורמ ןיא ג"פ תורשעמ םשו
 .תישארב ימי

 תאצוהמ א"ה ה"פ תיעיבש ימלשוריבו
 ,םוי םישמח ןיגפה דע ןילעה

 לש םוש הזיא ז"ה ה"פ תורשעמ םשו
 לכס יב ילעב

 העיבר המש ארקנ המל ו"ה מ"פ םשו
 .ץראה תא העבור איהש

 ןיאש לכ ץראה תלותב ג"ה א"פ הדנו
 ,ץירח הב

 הדוהי ןב יסיאמ חבתשנ םנח לע אלו
 נ"רד תובאכ בט ןווגרא אלמ תונח םשב
 .תנזוימ תונח א"רגה תסרגו ,חי"פס

 תינוי תמכחבו ןושלב לודג יקב היהו
 ג"ר תיבל הז רבד וריתהש :טמ הטוסכ
 ,תוכלמל םיברוקמ ויהש

 םירפסב ףא ח"מ א"פ הליגמ קספ ןכו
 .תינוי אלא וריתה אל

 *,,םילנדגה :וירבח
 יט והרוה* רו "רה רבלמ הנה

 ןקז .רבח ול וניצמ םהירבחו א"רו ש"רו
 ההו( הבשיש  החהק .ןב . עשוהי 'ר.. .רודה
 א"ר ולבק םהינשמו :רפ מ"ב שרופמכ
 ורמאש ,שודקה וניברו יאחוי ןב ש"רב
 ק"בירו  ג"בשר הימק ובשי םהינשש םש
 ונא ןהימימ רמא ,וקרפמו ושקמ אעראא
 ורבע +עקרק יבג לע ןיבשוי םהו ןיתוש
 הרירפ ג"בשר ל"א ,והניקסא ילספס והל
 הדבאל ןישקבמ םתאו םכיניב יל שי תחא
 ומי קיביה | ל"א יברל \ והותחא ?ינמיה

 בא ול ןיאש ימו

 יב"שרש



 ועמש

 ימנ והותחא ? תומי (רטפנ רבב י"בשרש)

 ,ש"רב א"רל
 ,יטי תבשכ ויבא םע קלוחש וניצמו

 תינעת ,,בל ה"ר ,,ו םיחספ ,.בל ןיבוריע
 ,יבל. בכ ..ןימינ א צ רי תוחב  ו
 יבה .רבונ  ןלוככו :,  מסק טיב ומ
 רכזנש ,ס :,ןמ .הדנ ,ו חמ מ"ב דבש וקל
 .םדוק ג"בשר

 .אתפסותב תומוקמ המכב ןכו
 יבר רמא ב"פ תורשעמ אתפפותבו

 תבית רפח ג"בשר ירבדמ ירבד ינא האור
 "גיבס בה

 ויחא היה ג"ב אנינח 'רש עודי ןכו
 ,לבא הלר :ב"ל | ז"ע " 'סותה בתכ

 דוד אוה ג"בהרש :ה  הדנ עמשמ ןפו

 .ופ"ר .ב"בכ ,רמע .קלוח :גיבשרוה יו
 ג"ה ז"פ הרנ אתפסות וניצמש המו

 אנינח 'ר ירבד תא ינא האור ג"בשרא

 ,םירומ ונא וירבדכו םהירבדמו ירבדמ ג"ב

 אוה לבא ,םיררפסמה תאמ אוה "לב
 ,יחא אנינח 'ר וארק

 ט"פ מ"ב םילכ אתפסותב וניצמש המו
 םש ג"בשר םושמ קודצ 'רב רזעלא ר"א
 ,לדנמרקוצ אתפסותבכ ג"ר םושמ ל"צ

 ןועמש 'ר ךא וניצמ ומשב םירמואה
 ,וכ ,גי .בי תבשכ רזעלא ןב

 ומשב שיקל ןב הדוהי 'רו
 ,וטדא"פ

 םשב ג"בשר אתיא אלק-ירחא ארפסבו
 'ך ל"צש (א םיתועט ינש לפנו ל"בשר =

 עשוהי טוקליב אבומרכ שיקל ןב הרוהי
 ןב הדוחי 'ר ךופיהל ל"צש (ב" נבלמה
 .ג"בשר םשב שיקל

 ,םיארומאה יפב ויתובלה וראשנ ןכו
 ,אי ןירדהנפכ ומשב רמא יאני 'רש

 .זבכ הליגמכ ומשב ןנחוי 'ר

 ג"בשר הנשש םוקמ לכ רמא ןנחוי 'רו
 ברעמ ץוח ותומכ הכלה וניתנשמב
 'גה) ..זע תובותככ הנורחא היארו ןודיצו
 ,ה"מ  ז"פ ןיטיג  ,ז"מ י"פ .ב"בב המה | תוכלה

 ר"הקכ

 ןקזה ללה ןב ן
| 
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 מג פ"ס ב"ב ימלשוריבו ,(ח"מ ג"פ ןירדהנס
 ק"ומבו  ,וניתנשמב רבלב ורמא טושפ
 .תופירמב ג"בשרכ הכלה ןנהוי ר"א בכ

 ,חנ ןיטיג ,: םמ הטוס ומשב לאומש
 הברה וניצמ אלש המ רורב הארנו

 אוהש ףאש ןעי הז ג"בשרל םידימלת
 לבא ,רודה שארו אשואב אישנה היה
 ,דואמ תויטרפה תובישיה וברתנ וימיב
 ול דסי דחא לכ ע"רר :ידימלת לב יכ
 ,ירופיצב יסוי יהו ,עוקתב ש"הב .,הבישי

 ,אירבטב מ"רו  ,ומוקמב עומש ןב א"רו

 האישנ יבד אנירומ היהש ףא הדוהי 'רו

 ןכש ףאו ,ינכיסב הלודג הבישי ול היה
 יח וא לבא 7 הנביר "ג"ר" ןמזכ הוה
 לבא ,הנביל םינמוזמ םיתעל ןיצבקתמ
 ןכו ,םש היה אל ש"רש עודי אשואב
 ,תקולחמה ירחא םשמ ול ךלה מ"ר
 םישקבמה םידימלתה לכ וכלה ןכלו
 םהל המ יכ  ,םהיתובישיל הרות עומשל
 אבל ךא היה המש רשא דעוה תיבלו
 .יללב ןינעב ץעיתהלו

 .ותריטפ
 ג"בשר ימי ףוסבש רמול דואמ בורק

 הברה ולבסו םערפשל אשואמ וכלה
 השל תוקולעב ויה רשא םיאמורה ירשמ
 הטוס ףוס ורמאש הזו ,לארשי הרוופ

 ,תורצה וברו יאבוגה לע  ג"בשר
 תמשכ .בב ק"ומ ותריטפ רכזנ ןכו

 'ר וחינה 0 ץולחל יבר שקיב ג"בשר
 רודה אישנ היה ג"בשרש ןעי) אחא רב בקעי
 .(ץלחימל ובייחמ ע"ובו

 אסכ לע בשי שורקה וניבר ונבו
 תנשב יכ תורטשל ה"עת ךרעל תואישנה
 ,וירחא יח אוהו י"בשר רמפנ ךרעל ב"עת

 תמשמ

 .ןקזה ללח ןב ןועמש
 וא הכלה םוש ונממ ונל רכזנ אל

 המ ךא ונל עודי ומשו הנקת וא הדגא
 לאילמג ןועמשו ללה ,ומ תבש ורמאש
 ,הנש האמ תיבה ינפב ןתואישנ וגהנ ןועמשו

 רשאכו
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 היה ללהש רוריבב ונל עודי רשאבו
 םישש רמפנ הנש םיעברא אישנ
 תואישנל הלעתנ זאו ,ןברוחה ינפל הנש
 םימי ךיראה אל הארנה יפכו ,ונב ןועמש
 םימי רצוקב רטפנש ינפמ אלו ותואישנב
 הלעשבו םימי ךיראה ללה ויבאש ןעי ךא
 ןקז רבכ וא היה תואישנל ונב ןועמש
 ,ןקזה לאילמג ןבר ונב בשי ואסכ לעו ,לודג

 ,יזפ ןב ללה 'רב ןועמש 'ר
 יסא 'רד ודימלת היה ללה 'ר ויבא

 ודימלת היה ןועמש ונבו  ,ט"פר תובותככ
 ,הינימ יעבש ה"ה ז"פ ןירדהנסב ויבאד

 ,ןנסה ןב ןועמש 'ר

 היה םיערזל ותמדקהב ם"במרה תעדל
 .םינהכה ןגס אנינח 'ר ן

 ג"בשר םלוכבו הנשמב םימעפ 'ג רכזנו
 ,ומשב רמא

 ,חפמ היבע תכורפ ה"מ ח"פ םילקשב
 הנוהבל ןילעמש ח"מ ב"פ תובותכ

 ,דחא דע פ"ע

 םינפה םחל תיפאש ט"מ אי"פ תוחנמבו
 .פכה"וי אלו ט"וי החוד

 תחא תרוטקה רתומ :ו תותירכבו
 םושמ רמאש ג"בשר ירבד -- םיששל
 ,ןגסה ןב ש"ר םושמ ל"צש רשפא ןגסה

 ב ןועמש ב"פ ה"ר אתפסותב רכזנו
 החנמה ןמ םידע ואב םא רמוא ןגסה
 ב"פ אמוי אתפסותבו ,ויה ןיעקות הלעמלו
 'םותב .אוה  ןב) קיתשנ הל היה אל סוי לבב

 הל היה וזהו

3% 

 (:דמ אמוי ןייעו ,לדנמרקוצ

 .ןגס ןב ירבד קיתשנ
 אנהכ רב ןועמש אוהש רעשי רה"סבו

 ,וכרע ןייע
 יב הב ןועמש ,

 א'-=

 ר"א ריבז ירבו (שדרא ::ץה םורחנ . רכזנ

 ,אלבט ןב %
 ז"רל ןנבר היל ןיחבתשמ ,חל תוכרב

 בב .הב יתר תובא ,:דיבז בר .ףבו;תא

 ,אוה לודג םדאד דיבז

 מש--יזפ ןב ללה 'רב ןועמש 'ר

| 
| 
| 
| 
 ן
| 

 אמוז ןב ןועמש

 .(ןתינתמד אנת) .א"נוז ןב ןועמש

 ח"פ ריזנכ עשוהי 'ר דימלת היה אוה
 ול עמוש ימו עשוהי 'רל רמאש א"מ
 -- הז אצמנ עשוהי ר"א --- ודננכ רודיש
 ורמאו ,אמוז ןבל םימכח ול ודוה לבא
 אלא עשוהי 'ר רמא אלש :טנ ארמנב םש

 ,םידימלתה תא רדחל
 היהש הלודג רתויה הגרדמל הלעתנו

 ינפל ןינדה (הנבי יררהנפב) השמחהמ רדחא

 ינפל ןינד ורמאש :זי ןירדהנסב םימכח
 ,אמוז ןב ןועמשו יאזע ןב ןועמש םימכח
 ןועמשו יאניכח ןב אילנה ,ירצמה ןנח
 ,ינמתה

 ןועמש םשב ךא רימת ארקנש ףא הנהו
 ארקנש וא "יבר, ראות ילב אמוז ןב
 ורמא לבא "אמוז ןכ, םשב (הנשמב)
 ןועמש -- ןוגב הארוהל יואר ::ב תוירוה
 : מ ןישודיקבו ,אמוז ןב ןועמשו יאזע ןב
 ןיא דימלת ינאש מ"ע רמוא רחא םא
 אמיז ןב ןועמשכו ע"ב ןועמשכ םירמוא

 הכימס ללכל ואב אלו ויה םידימלת י"שריפו)
 .(הרותב םתומכ םהימיב היה אלו

 א"רא רמא א"פ תוכרב רכזנ הנשמב

 רמאנש אמוז ןב השררש דע -- הירזע ןב
 ,א"מ ח"פ ריזנבו .'וכו

 אמוז ןכ ד"פר תובא ורמאמו =
 -- ,םדא לכמ דמולה םכח והזיא רמוא
 והזיא -- ורצי תא שבוכה רובג והזיא
 דבוכמ והזיא -- יקלחב חמשה רישע
 ,'וכבו תוירבה תא דבכמה

 . ןחלשה לע תתנו ר"מ אי"פ תוחנמבו

 .םינפ ול אהיש רמוא אמוז ןב םינפ םחל
 ןועמש םשב רכזנ ה"מ ה"פ ןילוחבו
 וה ןכ) אמוז 0

 רקי

 יבר אתיא ארמגבו תוינשמב

 שרד (רתוימ אוה יבר תביתו אמוז ןב ןועמו

 ,הרבעש הלילה רחא ךלוה 2
 :אמ תוכרב וניצמ אתיירבב ויתוכלהו

 ורמא המ  ינפמ אמוז ןב תא ולאש
 ,'וכו הדועסה תמחמ םיאבה םירבד

 אב ורמא המ ינפמ והולאש ,גמ םשו
 .'וכו ןיי םהל

 הגיגחבו ]



 דוריז ןב ןועמש 'ר--אריז .ןב ןועמש 'ר 10000

 יסורפל והמ והולאש :די הגינחבו
 ג"הכל והמ הרביעש הלוהב --- אבלכ
 ארמגה ירדסממ הז) לאומשרל ןנישויח ימ

 ,(הלאשה ןיבהל ידכ

 ,המל וז הליבמ והולאש ,ל אמויבו
 ינפמ והולאש י"פס תורהמ אתפסותבו

 ,אממ דיחיה .תושרב האמיט קפס המ
 .רוהמ םיברה תושרב

 יאמ יקנ רושה לעב :בכ םיחפפבו
 םדאכ רמוא אמוז ןב ןועמש עמשמ
 .'וכו ויסכנמ יקנ אצי ינולפ וריבחל רמואש

 רמא :ו תוכרב הדגאב םירקיה וירבדו
 תווצל אלא ארכנ אל ולוכ םלועה לכ
 האר אמוז ןב ,חנ םש רמאש ומכו ,הזל
 רמא תיבה רה הלעמ יבג לע אסלכוא
 ולא לכ ארבש ךורבו םיזרה םכח ךורב
 םדא עגי תועיגי המכ רמאו ,ינשמשל
 ינאו -- לוכאל תפ אצמש רע ןושארה
 -- ינפל םינקותמ ולא לכ אצומו םיכשמ
 יתיב חתפל תואבו תודקוש תוינמוא לכ
 .(הרוחפל ולצא ןיאב לכהו רישע היהש י"שריפו)

 רמוא והמ בוט חרוא םש רמא ןכו
 -- יליבשב ב"העב חרט תוחרמ המכ
 .'וכו רמוא והמ ער חרוא

 אבומו ד"פר  תובאב רקיה ורמאמו
 רמא ג"כפר נ"רד תובאב רתוי תוכיראב
 בולע וזיא -- םדא לכמ דמולה םכח והזיא

 ,וניבר השמכ בולע אוהש הז םיבולעבש
 -וקלחב חמשש הז םירישעבש רישע וזיא
 תא שבוכש הז םירובגבש רובג וזיא
 ,ורצו

 רמא ד-ה"פ ר"בכ לודג ןשרד היהו
 ןוגכ ןישרוד ןהש םינשרדה ןמ שי יול 'ר
 ,'וכו אמוז ןבו ע"ב

 ז"העב .שייבהחנ שרד םידל"פ ר"שבו
 .בה"ועל ה"בקה ןמ שייבתמ התא ןיא

 וקסעתה יאזע ןב וריבח םע אוהו
 הבכרמ ישעמו תישארב ישעמב תורתסנב
 ןב סדרפל ופנכנ 'ד ורמא :די ,הנינחב
 .'וכו אמוז ןבו יאזע

| 
| 

ּ 

 ן
 ן
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 היהש ח"ב עשוהי 'רב השעמ ,וט םשו
 ןב והארו תיבה רה הלעמ יבג לע רמוע
 ןיאלו ןיאמ ל"א וינפלמ רמע אלו אמוז
 םימ ןיב יתייה הפוצ ול רמא אמוז ןב
 וידימלתל עשוהי 'ר ל"א 'וכו םינוילעה
 .ץוחבמ ז"ב * ןיידע

 עיקרה תא םיהלא שעיו ו"ד"פ ר"בבו
 אמוז ןב שיערהש תוארקמה ןמ רחא הז
 וכו ןה רמאמב אלהו ?שעיו םלועה תא

 לש ולוק השענ רמא -ה"פ םשו
 ,השמל ןורטממ ה"בקה

 תפסות שרופמכ והתימ תביס היה הזו
 יה ואצמש  ריב"פ ח"בו .;ב"פ יהנטמ
 היהש וב שיגרה אל אמוו ןבו עשוהי
 וידימלתל עשוהי ר"א ,תורתסנב הפוצ
 םימי ויה אלו ,ץוחבמ אמוז ןב רבכ

 ,םלועה ןמ קלתסנש דע םיטעומ
 אמוז ןכ הרצקב ורמא :די הָענחבו

 | עגפנו ץיצה
 תמשמ ומ"מ ט"פ המוס ורמאו

 םש ימלשוריבו ,ןינשרדה ולטב אמוז ןב
 םהינש ירבדו ,םידימלתה וקספש ורמא

 ובר תא םיכחמה דימלת היהש ןעי תמא

 ,לודנ ןשרד םגו
 א ןב :האורה 5 .תוכרב

 ,המכחל הפצי םולחב
 היהש םימי רציקב רטפנ הארנה יפכו

 ,ובר ייחב רטפנו עשוהי 'רד ודימלת

 ְז ורמאו

 ,אריז ןב ןועמש 'ר
 יבד ישודיקב ינת :וע ןישודיק רכזנ

 ,ג-תישארב אמוחנת רכזנ ןכו ,יול
 .אריזנ ןב ש"ר ל"צש הארנו

 ,(זוריז ןב ןיפחויבו) ,דוריז ןב ןועמש 'ר

 הוה ןנחוי 'רש | ,די ןירדהנס רבכזנ

 אלד אבא רב ןמש ברד הילע רעמצמ
 דוריז ןב ןועמש 'ר ,היכמסילד והייבג הוה
 ,יאמכע ןב ןהנוי 'ר ונמו הימיער דחו
 הימיעד רחו יאמכע ןב י"ר הל ירמאו

 ,והובמס והייב .

 דו הו

 הוהד דח ,דוריז ןב ש"ר
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 ,והוכמס אל והייבג הוה אלד דחו

 :היהב יהב ןועמש יה

 ,ומשב הנוי 'ר:ודהא"ה- ב"פ יאמד רכזנ

 ,אטוח רב ןועמש יר
 רמא נחו"כפ ר"בב השרד ונממ רכזנ

 ה"בקה הלת (םש לש) | ויתויתוא | ןינמ
 תואמ 'ג הנלפה דעו לובמה ןמ תורודל
 ,הנש םיעבראו

 ,אייטח רב םשב רכזנה אוהש רשפאו

 ,אייח רב ןועמש
 ה"ה ה"פ ןיבוריעכ בר דימלת היה

 םשב אייח רב ןועמש לממ רב אב 'ר
 אייח רב ןועמש ח"ה ד"פ ז"עבו ,בר

 השוע יתמיאמ בר רב אייחל ינתמ הוה
 בר קיפא ז"ע בימב ערוישמ ךסנ ןיי
 ,'וכו רמא תאד אדה ל"א אתלכמ הישאי
 'כסממ ָאצוה הישאי 'רש השמ ינפב 'יפו

 אלש ודובכמ הליחמבו | ,'וכו אוה ינתד
 ךירצו .ימלשוריב לפנ ןטק תועמש ןייע
 'יפו אתווכבמ הישאר בר קיפא רמול
 ץוחמ בר רב אייח םע דמל ח"ב ןועמשש
 ךיא עמשו םינפב בשיש ברו רמה"בל
 םרימעהו ןולחה ןמ ושאר איצוה ודמלש
 .תמאה לע

 לכ טנק אלה א"פ ןיבוריעב ןכו
 בר רב אייחל ינתמ ביתי הוה אימלש
 הציב ןכו ,אתווכ ןמ הישאר בר קיפא
 ,אתווכ ןמ יבר קידוא א"ה ה"פ

 רמא תאד ארה ל"צו ם"ט םש לפנ ןכו
 "םיבנע, אלו יוגה ןמ "םידבע | חקולב
 הרעהב .אל םירפוס תוחפשמ לעב ג"הרה ידידומ)

 .תמא הזו (ו"טק

 תבשכ הדוהי בר וניצמ ומשב םירמואה
 ,א"הס ו"פ תבשכ (יעלא) אייל 'רו ,ה"פס

 ,(ןתינתמד אנת) ,אתפלח ןב ןועמש 'ר ור
 ןיצקוע ףופ הנשמב א"פ רכזנ אוה

 קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל רקיה ורמאמ
 ,םולשה אלא הכרב

 הנשמה אובמו ר"הפו ןיפחויה תעד הנהו

 אתפלח ןב ןועמש 'ר--הירכז רב ןועמש 'ר

 לבא ,אתפלח 'רד ריעצה ונב היה אוהש
 אתפלח 'רש עודיכ ןכ רמול דואמ השק
 ןברוחב היהו | ,ןקזה ג"ר תא דוע האר
 ךיא כ"א הנש םישלשמ הלעמל תיבה
 הארנ ןכלו ,יבר רבח ןועמש 'ר ונב היהי
 לש ונב אתפלחד ונב היה אוהש רורב
 תומבי שיר ימלשוריב שרופמכ יסוי 'ר
 עטנו ויחא תשא תא םביש :חיק תבשבו

 'ר לאעמשי 'ר לארשיב םיזרא  השמ
 ,'וכו אתפלח רו רזעלא

 א"פ תוכרב ימלשוריב רכזנש אוהו
 אוהו יבר יב אתפלח ןב ש"ר :רדא"ה
 מ 'רוירב :ת"ר

 ר"פ תוכרבכ מ"רמ לבק ותרות תא
 מ"ר םשב אתפלה ןב ש"ר :זכדא"ה
 .הנענ הלפתב הברמה לכש ןאכמ

 אבא םשב רמאש דה"סב בתכש המו
 אלה קוספ וניזאה ירפסל ותנוכו שרודה
 םאש ומשמ רמוא ח"בשר םשו ,ךיבא אוה
 םושמ הז םדוקו ,'וכו הלעמל שלח היה
 ,'וכו לארשי ותחש ורמא שרורה אבא
 שרודה אבא לע יאק ח"בשרש בשחו

 ,רתוימ "ומשמ,, תביתו חרכומ וניא לב
 'רמ השעמ רפסי נה"ס ז"פ האפבו

 ,הדוהי

 שודקה וניבר יניעב דואמ ביבח היהו

 הינימ רטפא אתהפלח ןב ש"ר :ם ק"ומכ

 ליז/הידבל ל"א = ,(בר תועטב ספדנו) יברד

 אלד אוער אהי ל"א ךוכרבילד היבגל
 ,שייבתת אלו שייבת

 םע היה דדי"פ ר"קיו שרדמה תערלו
 הרעמה י"ע יברל סונינומנא אבשכ יבר
 ,גורהה תא היחה אוהו ומע דומלל

 אל המ ינפמ יבר ל"א ,בנק תבשבו
 יתובא וליבקהש ךרדכ לגרב ךינפ ונלבקה
 .(היל רמא אק הונע ךרדב) ךיתובאל

 יסוי 'ר תחפשמ לכש עודיכו
 ,אישנה יבהואו ןיברוקמ

 רב ןועמש 'רו אייה 'ר ויה וירגבחו

 ר"בשרו הבר אייח 'ר ז-מ"עפ ר"בב יבר

 ש"רו

 ויה



 אתפלח ןב ןועמש 'ר

 םונרתה ןמ ןילמ וחכש אתפלח ןב ש"רו
 ,ונממ ףלימל איברעד ארגת אוההל וכלהו

 ש"תו"אויח 'ר : דדא"ה . א"פ תוכקבו
 תעקב אדהב ןיכלהמ ויה אתפלח ןב
 עקבש רחשה תלייא וארו ,המכשהב לברא
 ,'וכו הרוא

 'רוי" הברצ"אוותיש'ה . רדודה מו
 אתיירואב ןועלו ןיבהי ווה אתפלח ןב ןועמש
 ,אירבטר הבר שרדמ תיב ןידהב

 ןינעב .במ אמוי ךא  וניצמ  ויתוכלה
 'רו ,ןנבר םע קלוח תעלות ינשה לקשמ
 ,ןנברו ח"בשר הב יגילפ רמא ןנחוי
 םשו ב"הר ד"פ םילקשב אבומ רמאמהו

 אדבז רב אב :'ר : ןירוות תרכר אווה
 ןכש טושפה טשפו ,אתפלח ןב ש"ר םשב
 'ר רמא ןכו ןירווח תרבד אינוח 'ר רמא
 ,אתפלח ןב ש"ר םשב אדבז רב אב

 םשו רמאמה אבומ ב"ה ד"פ אמויבו
 ,ןירוח תרבד אינוח 'ר םש רפח

 ידיא רב בקעי 'ר ג"הס ח"פ אמויבו
 עשת ןבכ אתפלח ןב ןועמש 'ר םשב
 .פ"כהויב תינעת ןינעל רשע ןבכו

 הטוס םירקיה וירמאמ וניצמ הדגאבו
 הפונח לש הפורגא רבגש םוימ רמא :אמ
 ןיאו םישעמה ולקלקתנו ןינידה  ותוועתנ
 םילודג ישעמ וריבחל .רמול לוכי םדא
 ,ךישעממ

 חצנ הפוצח רמא א"ה ב"פ תינעתבו
 ,הרישבל

 ותוא אתינורממ הלאש ח-ב"כפ ר"מבו

| 

 : לבא ,ומלוע תא ה"בקה ארב םימי המכל
 .אתפלח ןב יסוי 'ר ל"צש הארנ

 ר"ש ,ט"רח"לפ ר"ב ויתושרד ורכזנ ןכו
 ,וחאי"פ ר"מב ,גדד"מפ ,ח ,ז"ב"מפ ,א"ד"כפ
 | טםדא"פ ך"שהש ,בדג"פ ר"ד ,ט"פס ר"קיו
 ,הכב 'פ א"פ ר"כיא ,(ומשב ןומיס 'ר)

 'ך םע קלוח ילילג לע 'פ א"פ ר"םאו
 רמלש ימ לכ רמא דדז"פ ר"דו = ,אייח
 אלש יממ רומח ושנוע םייקמ וניאו הרות
 ,ומשב הנוח 'ר א"הס ב"פ תינעתבו ,רמל
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 "עב הז םשב ארקנ ןכו אתופלח ןב ש"ר םשו)
 .(ח"ה ב"פ

 לודג ינע היהש וניצמ םיטרפה וירבדמ
 ריקפמ היה יברש ז-ה"פ ר"ור ורמאש רע
 ןב ןועמש 'ר תא ןהב תוכזל ידכ ןיסירג
 .אתפלח

 ח-ב"צפ םילהת 'דמו ז-ידוקפ אמוחנתבו
 ול היה אלו ש"ע אבש ח"בשרב השעמ
 רימ ללפתהו ריעל ץוח אצי .לוכאל המ
 ןתנו םימשה ןמ הבוט ןבא ול הנתנ
 ותשא ךא ,תבשה תא סנריפו ינחלושל
 חימבהש דע הזמ םועמל התצר אל תקרצה
 ןכו בוט ןבאה ריזחי תבש יאצומבש הל
 ,השע

 תוכיראב זיחג"פ ר"ורב אבומ השעמהו

 ל"א יברו יברל אב תוילגרמה ול ונתנשכ
 היווש ימד ועדיש דע הרכומל רהמי אלש
 ,תבשה | םוילי הנקיש זירנה יב .רל...ןתנג
 תונהיל התצר אל ותשאל עדותנשכ ךא
 ,השע ןכו הבומ ןבאה ריזחיש רע

 א"פש :טנ ןירדהנס וילע. רפוסי ןכו
 דריו םיבער תוירא 'ב עגפו ךרדב ךלה
 אדחו תויראהל ןתנ ארח ,אתמטא 'ב ול
 אוה אממ רבד םא םלאשו ,רמ"הבל איבה
 אממ רבד ןיא םימכח ל"או ,רוהט וא
 ,םימשה ןמ דרוי

 אלפנ רבד וילע רפוסי בדג"פ ר"הקבו
 ידגב שובל .היהו הלימ תירבל ךלה א"פש
 והובבסו םירענ והואצמ םשל אבשכו תבש
 םהינפל דקריש רע ןאכמ זוזי אלש ל"או
 ךא ,ינא ןקז שיא אלה ל"או ןהב רעגו
 המ ירחא ונע ל"א ולוקל ועמש אל המה
 הטונ רעשהש הארו .םכינפל רמזמ ינאש
 אביש רצחה לעבל ורמאו וכל ל"א לופיל
 לע סועבי אלש ושקב אבשכו ,הפל רהמ
 הרזגנ רבכ ול רמא ,והורעיצש םירענה
 ,םילכה .תונפל .רהמ ךא .רעשה לופוש
 .רעשה לפנ זא וילכ הנפשכו

 םתוא הקשהו הלימ תירבל ךלה כ"חאו
 ינאש ינא חומב ל"או ,ןשי ןיי ב"העב

 הקשא
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 ןיאושנ התשמב הזה ןייה ןמ םכתא הקשא
 הנע אתפלח ןב ש"רו ,הזה קוניתה לש
 ,הפוחל סנכי ךכ תירבל םנכנש םשב
 הלילב וריעל ח"בשר בששכ כ"חאו
 ליבשב יכו ל"א תומה ךאלמ והואצמ
 המ ל"א ,הלילב ידיחי אצת התא קידצש
 קוניתה לוטיל ךלוהש ובישהו ךיצפח
 ,הריזגה לטיב ח"בשר ךא 'ל ךותב תומיש

 'רש ינועה ונממ לקוה הארנה יפכו
 סנרפתה הזמו (תופיראב) הדש ול ןתנ אייח
 ר"ורכ ןירוכ האמ התשע הדשה יכ

 ,אכה ה"פ
 ג"ה ז"פ האפ רפוסיש הזש רשפאו

 היה לדרח לש רחא הלק רמא ח"בשרש
 הלועב וב הלוע יתייהו ילש ךותב יל
 : איק תובותכב לבא | ,הנאתה שארב
 ןב ל"צו) אפילחת ןב ןועמש ר"א רפוסי
 ונל חינה בורכ לש דהא חלק (אתפלה
 ,םלופב וב םידרויו םילוע ונייהו אבא

 היהש :זנ ןילוחכ םירבדב ןקסע היהו
 השעו הלש ךרי הטמשנש תלוגנרה ול
 ,התיחו הנק לש תרפופש הל

 תלוגנרת ול  היהש םש
 הלמו רונתב החינהו הלש הצונה הלטינש
 ,םייפנכ הלדיגו םייסרט לש תילטמב הילע

 לא ךל המלש רמאש המ ןחב ןכו
 -- ןיצק הל ןיא רשא -- לצע הלמנ
 והל תילד אוה יאדו יא יזחיא ליזיא רמא
 הימילגל היסרפ זומת תפוקתב לזא אכלמ
 ינמשמושד אניקא

 ,ה"פר ר"ד אבומ ןכו
 רפוסי ,מ"ה"פ ר"הקבו

 ןדפ םש ול היהו סדרפ רח ול היהש
 ש"ר םכ הנק םש התשע תפיכודו ,הבע
 ,הנקתו תפיבודה הלזא הרתסו אתפלח ןב
 ,םירומסמב וקזחו ץע חול ח"בשר חקלו
 החינהו בשע ןימ האיבהו תפיכודה התאבו
 בשעה ח"בשר חקלו ,ופרשו רומסמה לע

 ןכ תושעל םיבנגה ודמלי אלש
 ,םלועה

 רפוסי ןכו

/ 
 ל:

 ד יבש ד קיו

 ידכ וזנגו
 וברחיו

| 
| | 

 ןופרט ןב ןועמש--היננח ןב ןועמש 'ר

 הניאת ןיע ריעב היה עובקה ומוקמ
 ר"'הק שרופמכ אירבטו ירופיצל הכומסה
 ,בחנ"פ

 ר"אש ב"ה ד"פ תינעת ימלשוריב ןכו
 תיוהד -- ןיגב םימי תכירא תיכז אנינח
 וקע אניוה ןירופצל אירבט ןמ קילס
 ש"רד אמולשב לאשימ לועימ יס
 ,הנית ןיעב אתופלח ןב

 ,ופ מ"ב רפוסי רשאכ רשב לעב היהו
 דח אמוי הוה רשב לעב אתפלח ןב ש"ר
 נישא ביתיו קילפ הוה היל אמימח הוה
 אפינמב יל יפינה יתב היתרבל ל"א ארוטד
 אבשנ יכהדא ,דרנד ןירככ ךל ןתא ינאו
 ,יכיד ירמל דרנד ןירככ המכ רמא אקיז

 .(אוומא) ,ןנח רב ןועמש 'ר

 םשב רמא זידח"עפ םילהת 'דמ רכזנ
 ןנח 'ר ךרע ןייעו ,התרצק ןב יסוי 'ר

 .ןועמש 'רר הובא

 .(את) ,היגנח ןב ןועמש 'ר
 אתפלח ר"א ט"ה ד"פ םילכ אהפסותב

 ןב ןועמש תא יתלאש איננח רפכ שיא
 ןב אנינח 'ר לש ונב תא לאשש איננ
 .'וכו ןוידרת

 ,איבמ רזעלא חקלו 'פ תקוח טוקליבו
 שרודו בשוי ילילגה יסוי 'ר היה א"פ
 בשוי אנינח ןב ןועמש 'רו אירבמב הרפב
 הרפ ןידב הברה ומע ירטו ליקשו ,ומע
 ,המודא

 ןב ןועמש 'ר רמוא .אק ןירדהנסבו

 ונמוב קוספ ארוקה לכ ומשב רזעלא
 םש ף"ירה תסרג ךא .םלועל הבוט איבמ
 ,ח"ב עשוהי 'ר

 .(אתיירבד אנת) ,ןופרמ ןב ןועמש

 תועובשכ תוכלה 'ב ונממ ונל ראשנ

 לע הלח העובשהש דמלמ רמאש :זמ

 רחא בקועל הרהזא םש רמא ןכו ,םהינש
 ,ףיאנת אל ףאנת אל ל"ת ןינמ ףאונ

 םתרת םכילהאב

 םתניגו

 ונגרתו םש רמא ןכו



 (א קדצוהי ןב ןועמש 'ר--הדוהי ןב ןועמש 'ר

 םש רמא ןכו ,םוקמ לש ולהאב םתניגו
 ,ןהדיאו אניהד יבגל ברק

 .(ןתינתמד אנת) הדוהי ןב ןועמש 'ר

 'ר לש ונב היה אלש ןיפחויה תעד
 ךיא יכ .אוה ןכ תמאהו ,(םתספ) הדוהי

 'רל קהבומ דימלת היהש ימ רשפא
 'ר ויבא םשב רבד םוש רמאי אל ןועמש
 .ועמש 'ר רחא םג יח היהש הדוהו
 אלו הדוהי ןב םשב ךא רימת ארקנ ןכו
 ,הדוהי יבר :ןב

 היה הדוהי ןב ש"רש רורב הארנ ןכלו

 ,וכע רפכ שיא אדמג ןב הדוהי 'ר לש ונב
 ג"בשרמ לודגו ג"ר דימלת היה ויבאו

 ,וכרעב ראובמכ
 הטוס וניצמ ןכלו יברמ לודג היה אוהו

 יבר רמא ד"ה ז"פ םש ימלשוריו :זל

 וכע רפכ שיא הדוהי ןב ש"ר ירברל

 .ןועמש 'ר םושמ רמואש
 רמא ויתוכלהו וירמאמ לכ טעמכו

 תוכמ הנשמב וניצמדב ןועמש 'ר םושמ

 י"פ םיעגנ  ,ה"מ א"פ תועובש ,ו"מ ג"פ

 םושמ רמוא הדוהי ןב ןועמש 'ר ח"מ

 .ןועמש 'ר
 רמוא הדוהי ןב ש"ר אתיירבב ןכו

 ,וט ה"ר ,:טע תבשב ןועמש 'ר םושמ

 םשו ,טנ ק"ב אבומ רמאמהו) .טל תובותכ

 (רתוימ איסנמ ןב תביתו איפנמ ןב ש"ר םושמ

 ו( גצ ,מנ ק"ב ,,המ המופ ,,מ ריזנ ,,אמ

 ,.רע םיחבז ,: יק :בי ןיררהנס ,.בק ב"ב

 אתפסות ,:םנ ,זנ ,במ :אכ תורוכב
 ולעבש פ"עא ש"ו םשב רמא) ד"פ ןישודיק
 אתיא םשו :גע תובותכב אבומ רמאמהו ונק אל
 ולעב םא לאעמשי 'ר םושמ רמוא הדוהי ןב ש"ר

 ,ה"פ הרפ ,(אתפסותב אבומדב ל"צו ונק אל

 א"רו הדוהי ןב ש"ר .:מי  תועובשבו

 ,ש"ר םשב םירמוא ןועמש 'רב
 ש"ר םשב רמאש עדונה ורמאמ ןכו

 האנהב רתומו הליכאב רוסא בלחב רשבש
 ,: וטק ןילוח ,.אק תוחנמכ

 ןב ןועמש 'ר :ה ןילוחו .ב  תוירוחבג

| 

 ו

 הדוהי ןב ש"ר ל"צ ש"ר םושמ יסוי
 !מר  ארקיו טוקליב אוה ןכו  ,ם"קדבכ
 ! זנ ןישודיקב ל"צ ןכו \,,  תורוכבו ה"פת
 .יש"ר םשב , תבית רפח םשו

 הרוהי ןב ש"ר ה"פ םיאלכ אתפסותבו
 םושמ ל"צו ןועמש 'רב א"ר םושמ רמוא
 .לדנמרקוצ 'סותבכ ש"ר

 רפכ שיא הדוהי ןב ש"ר וניצמ ןכו
 ןיא :זל הטוסכ ש"ר םשב רמאש וכע
 הילע ותרכנ אלש --- הוצמו הוצמ לכ ךל
 ןב ,ש"ר לרבדלו יבחווהמא תותורכ 'חמ
 ,ש"ר םושמ רמאש וכע רפכ שיא הדוהי
 רפכ שיא סרג ד"ה ז"פ םש ימלשוריבו
 .םומא

 שיא הדוהי ןב ש"ר וניצמ ,חכ םיחבזבו
 ם"קדכו ש"ר . םושמ רמוא םוכיא ,רפפ
 ,וכע רפכ שיא םרוג

 אמוחנת ,:בנ הדנ ,:יק ןירדהנס ןכו
 רפכ שיא הדוהי ןב ש"ר הכ-תישארב
 ורתי אתלכמב ןכו ,ש"ר םשב רמוא וכע
 םשו =: ,בהאו"פ .ל"בנ וז "פס (שדחמריי"'םמ

 מ"ר םושמ תועמב רמאמה אתיא ו-ב"יפ
 רפא טדעופ "ב ןכומ ;שש"ר:יםושמ לע
 ש"ר םושמ ל"צו לאעמשי 'ר  םושמ
 .ווייפ ריר אבומרכ

 ןב שיר המ ג"פ יש"עמ הניצב
 ,יסוי 'ר םושמ רמוא הדוהי

 .ב"הס ו"פ ק"ב .ימלשוריכ ע"ר םשבו
 ,חמ תומביב א"פ ךא אצמנ ויתוכקהמ

 יממ אלא רזממ ןיא הדוהי ןב ש"רא
 .תרכ שנועו הורע רוסיא ורוסיאש

 חלשב אתלכמב ונממ ידגא רמאמו
 =- .רמואייהדוהי ןב .ש"ר ג"פ יהיו 'פמ

 ,ךתקעצל המדק םתקעצ רבכ
 ו"פ םיעגנ אתפסותבו ,אע ןירדהנסבו

 יתכלה א"פ וכע רפכ שיא ןועמש ר"א
 ורמאו ותוא ןינייצמש םוקמ יתיארו לילגל
 ,םשל וניפ תועגונמ םינבא

 .(אתיירבד אנת) ,(א קדצוהי ןב ןועמש 'ר

 'ר ירבד -- יאנתכ ורמא :אי הכוסב
 ןועמש
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 ןנחוי 'רד ובר היהו .קדצוהי ןב ןועמש
 אלד אנתל איעבימ אל ורמאד : גמ אמויב
 (קדצוהי ןב ש"ר) היברל וליפא אלא תייצ
 .תייצ אל ימנ

 אה אישק אל וילע ורמא :רדל ה"רבו
 .(קדצוהי ןב ש"ר) היברד אה היריד

 ןפ "הב םושמ:-;ןגחוי :ר .רמא ןכו
 תינעת ,;זכ הכוס ,:הצ םיחספכ קדצוהי
 ב"ב = ,:בע תובותכ ,:טע תומבי | ,; חב
 ,טהדנ ,,זמ:זלע -,: צ;ז הע ןירדהנש.,זצ
 םיחספ ,א"פר הלרע ,א"ה ג"פ תורשעמ
 ב הפ יב"פ

 ד"פ תוחמשכ דולב רטפנו ןהכ היהו
 ןב ןועמש תמש השעמ ורמאש אי"ה
 לילגה ןמ ויחא ןנחוי אבו דולב קרצוהי
 | ,ול אמטל

 ריזנ ימלשוריכ ותריטפב היה ןנחוי 'רו
 לאשש ה-ב קוספ ז"פ ר"הקו א"ה ז"פ
 ןועמש 'רד היסרע: ימוק יאני 'רל ןנחוי 'ר
 ג"פ תוכרב אבומ רמאמהו ,קדצוהי ןב

 ,י"ב לאומש 'ר תועטב אתיא םשו א"הס
 ןועמש 'ר ג"הר ב"פ םיחספ ורמאש המו

 קרצוהי ןב ןועמש 'ר םושמ רזעלא ןב
 ,יאחוי ןב ש"ר םושמ ל"צו ס"מ  אוה
 םש בותכש הינפלש הרושמ םש בברתשנו
 קדצוהי ןב ןועמש 'ר םושמ ןנחוי ר"א
 ,רורב הזו

 ,(ב קדצוהי ןב ןועמש 'ר
 י(ןנחוי 'ר  ןמזב)

 רב ...אייח "רש | רפוסי ",ןכ .ןיררמנפב

 ילזא אק ווה קרצוהי ןב ןועמש 'רו יקונרז
 ליפטיא ל"ר והב עגפ ,איסאב הנש רבעל
 ידבע יכיה יזחיא ליזיא רמא | ,והיידהב
 ,תוישיק המכ םהל השקהו --- אדבוע
 םתהל וטמ יכ ,ןיד אוה ודורמ ורמא
 היתותמ אנרדל והופלש ארגיאל וקילס
 ,(הנשה תא ןירכעמ ךאיה תוארל הלעי אלש ידב)
 הימקל והא -- רקב יעור ל"ר והל ירקו
 יעור ןל ירק ל"רש ול ורמא ןנחוי 'רד
 יאו ל"א +?ידימ אלו רמ רמא אלו רקב

 יחוי ןב ןועמש 'ר--(ב קדצוהי ןב ןועמש 'ר

 + היל .אנימא יאמ ןאצ יעור וכל ירק
 תויהל רשפא יא קדצוהי ןב ש"ר הזו
 ור םויחב ..דוע .רטפנש ןנחוי 'רד ובר
 הריזג הזיא זא היה סם"לבו  ,םייחב יאני
 אישנה ןחלשו י"אב הנש רבעל ולכי אלש
 .םש ,רבעל .איסאל

 ףילוח ורמא ןמזה ותוא לעש רשפאו
 ירוינ רב בקעי רב קחצי בר חלש :אק
 אדמש אבר רמא -  ןנחוי 'רד םושמ
 אהד ירופיכד ימויד םהמ וחלשו הוה
 איהה הנשבש ונויהו ,אוה אתבש אתש
 הנש רבעל םיחולש חלשל םג ולכי אל
 התייהנ םואתפ רבדהש רשפאש ל"וחב
 ב"ח םינושארה תורודב הזב ךיראה רבכו
 ,חנק

 רב לאומש 'רל לאשש וניצמו
 ,ףדנ"פ "בכ

 ,;בכ תינעתכ ומשב רמא אלוע

 .יאחוי וא יחוי ןב (פפ) ןועמש 'ר
 ומשל רשא הזה יאלפהו שודקה אנתה

 אוה רשאו ,ילארשיה שפנ תואה ורכולו
 דע רשא םיארומאהו םיאנתה לכמ רחאה
 נח תא וגוחיו .ומשל דוככ ונתי  םויה
 ראפ בורב ןורימ רפכד י"בשרד אלולה
 בור פ"ע ארקנ ,והודבכי םירואבו רדהו

 רוריבב ונל עודי ךאו ןועמש 'ר םתס םשב
 יאחוי וא יחוי ןב ש"ר אוה ש"ר םתסש
 ןועמש 'ר רמאש .ביק םיחספ שרופמכ
 יבר םירוסאה תיבב שובח היהשכ ע"רל
 ינא ינדמלמ התא ןיא םאו הרות ינדמל
 .תוכלמל ךרסומו אבא יחויל רמוא

 ש"ר רמאש :זי  הליעמ שרופמ ןכו
 ,'וכו םייק אבא יאחוי היה ולא

 ב !יתועובשבי | י"שר = תער :אוה : ןכו
 "פטרה . תמדקהבו  ,,בק ב"ב ם"בשרבו

 ,םיערזל
 .ביק םיחספמ הארנש יפכ יהוי ויבא

 רשאכו י"אב ויהש ימור ירשל ברוקמ היה
 ,תוביראב האלה ראבנ

 רבכ ותורענב ודועב ןועמש 'ר ונבו

 קבאתה

 ינמחנ
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 תוכרבכ ,הנבי ימכח ילגרל בשיו קבאתה
 'ר ינפל אבש רחא דימלתב השעמ :זכ
 תושר תיברע תלפת םא ולאשו עשוהי
 ןועמש 'ר דימלת ותוא ורמאו ,הבוח וא
 תקולחמה ווהתנ י"עו | .הוה יאחוי ןב
 ,ותואישנמ ג"ר תא ודירוהש דע הלודגה

 אביקע 'ר היה קהבומה ובר לבא
 איננח 'ר ורמאש ח-א"כפ ר"קיו שרופמכ
 רומלל וכלה יאחוי ןב ש"רו יאניכת ןב
 'גי םש והש קרב ינבב ע"ר לצא הרות
 ורמאדכ ותנותח רחא ףכית היה הזו ,הנש
 וגב המ עדיו חלשמ הוה י"בשר םש
 'ר :בס תובותכב רתוי שרופמו  ,היתיב

 בר יבל ליזא אק הוה יאניכח ןב היננח
 ל"א יאחוי ןב ש"רד הילולה יהלישב
 יתפוח ימי ולכיש דע יל ןתמה) יל בכעיא

 ,היל אבכעיא אל (ךמע ךלאו

 וילע ביבח היהו שודקה וברמ זז אלו
 ש"ר רמאש 1 הליעמכ ינב וארקש דע
 יא ינב ל"א ע"ר ינפל םירבדה יתצרה
 .'וכו ןכ רמוא התא

 ןב אנינח ינאצמ ש"רא :בנ הדנבו
 ע"ר לצא עיגמ התאשכ רמאו יאניכה
 אביקע 'ר לצא יתאבשב -- ול רומא
 .'וכו ול .יתרמא

 ןאכמ ןועמש 'ר רמא ןירישכמ ףוסבו

 .(אביקע 'ר ינפל) וינפל ןיבשוי ונייה ךליאו
 תטישב ש"רב א"ר ורמא ,בע תוחנמבו

 .הרמא ויבא לש ובר ע"ר
 אביקע 'ר היהשב א"פ םיבז אתפסותבו

 ימ לכ רמא וידימלתל תוכלה  רדפמ
 רמא רמאיו אבי וריבח לע םעט עמשש
 שיא הדוהי ןב א"ר םושמ ש"ר וינפל
 ,אתותרב

 .ע"ר םושמ י"בשר :ח תוכרבבו
 .ע"ר ירבד שרפמ ו"מ ו"פ םיעננבו

 א"פ ןירדהנס ימלשוריכ ע"רמ .ךמסנו
 רמא ,ש"רו מ"ר תא ךמס ע"רש ב"ה
 ש"ר לש וינפ ומכרבתנ הלחת מ"ר בשי
 ,ךחוכ ןיריכמ ךארובו ינאש ךייד ע"ר ל"א

 ותמשב ג-א"ספ ר"בו :בס תומביבו
 דע םמש םלועה היהו ע"רד ידימלת לב
 האנשו םורדבש וניתובר לצא ע"ר אבש
 'רו ש"רו יפוי "'ר : הרוהי -'ר מ"ה םהל
 ,'וכו ןועמש ןב רזעלא

 הנוכה ןיאש ע"ר ךרעב ונראב רבכו
 ליחתה זא ע"רד ידימלת לכ ותמש ירחאש
 לכ היהש וניאר אלה יכ םהמע דומלל
 מ"ר םג וניצמ ןכו | ,וינפל בשוי :וימו
 ויה םהש הנוכה לבא | ,םהירבח ראשו
 ג'שר תסרגב רקיעהו ,םירתונה וידימלת
 לצא ואבש דע םמש םלועה היהו,
 יאק אלו "םהל הואנשו םורדבש וניתובר
 הירבחו ש"רו מ"ר לע יאק ךא ע"ר לע
 םהו לארשי ימכח לכמ ורייתשנ םהש
 ,העש התואב הרות ודימעה

 תא ואצמו תוריזגה ורבגתהשכ ףאו
 ןיקפועו םיברב תולהק ליהקמ היהש ע"ר
 תיבב והושבחו .אס תוכרבכ הרותב
 שודקה וברמ זה" אל זא םג  ןירופאה
 תיבב ע"ר שובח היהשכ ,ביק םיחספכ

 הרות ינדמל יבר י"בשר ל"א ןירוסאה
 תוכלמל ךרסומו אבא יחויל רמוא ואל םאו
 םש | ודמלו (הזב ע"ר ךרעב יתכראה רבכו)
 .םירבד השמח

 ןיטיג וידימלת ינפל ש"ר ראפתה ןכו
 תומורת יתודמש יתודמ ונש יינב ל"או זס
 ,ע"ר לש ויתודמ תומורתמ

 ר"פ תולהאד אתפסותבו :בנ ריזנבו
 םא ,אמממ היה (ע"ר לש) וימי דע ש"רא

 ורחשוה אנת ,עדוי יניא וב רזח תמשמ
 ובו דגנ רבידש ןעי) ויתוינעת ינפמ ויניש

 .(דובכ ךרדב אלש

 יפכ לבא ע"רמ ךמסנש ףא הנהו
 אל ןכל םימי לוע זא היהש ןעי  הארנה
 לע ןכ ורמא רשאכ | ,ותבימס הלבקתנ
 תוכלמה ןמ הרזגנ זאו ,די ןירדהנסב מ"ר
 שדיק זא גרהי ךמפנה לכו ךמוסה לכש
 םיברב :.םימש םש | אבב ןב  הדוהי 'ר
 אשוא ןיב םינקז השמחה תא ךמסו

 םערפשל
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 'ר ,ש"ר ,הדוהי 'ר ,מ"ר תא םערפשל
 ,הימחנ 'ר תא םנו -- ש"בארו  יפוי
 וחרבש רשפאו ,וחרב המהו וגרה ותואו
 םורדבש וניתובר ןיארקנ ויה ןכלו םורדל
 ואבחתהו תוריזגה כ"כ ועיגה אל המשו
 ,םעז רובעי דע םש

 םיאולחתב רסיק סונירדא תמ רשאכו
 טעמ ץראה הטקשו הרמ שפנו םיער
 ג"פ הגיגח ימלשוריב ורמא | תוריזגהמ
 ירי י"ב טלר םזנקו :'צ .וצבקתהש אה

 ןנחוי 'רו י"בארו הימחנ 'ר ,ש"ר ,יסוי
 רבעל היה םהישעמ תישארו רלדנסה
 םימכח ינש וחלשו ,ןידה יפכ י"אב םינש
 עשוהי 'ר יחא ןב היננחל דוקפ רהנל
 המכב הזב יתכראה רבכו ,דוע רבעי אלש
 = .תומוקמ

 ר"שהש ורמא דמשה יפלשב כ"חאו
 ,הדוהי 'ר אשואל וניתובר וסנכתנ גדב"פ
 א" כשלה יו 'ר חמלהר',הימחנ 'ר

 וקלחו --- י"בארו ילילגה י"ר לש ונב
 ןב היהש הדוהי 'רל (שאוב בשיל) רובכ

 יאחוי וא יחוי ןב

 יכ ךא ,םימו םחל האיבמ ההיה ותשאו
 ןתער םישנ הירבל ל"או הריזגה ףיקה
 וחרב ,ןל אילגמו הל ירעצמ אמלד תולק
 רהז ינוקת תמדקהבו) הרעמב ואבחתנו ,םשמ
 אבומ השעמהו ,(דול רבדמל וחרבש איבמ
 ,א"ה ט"פ תיעיבש ימלשוריו ,: גל תבש
 ,זהג"פ .ר"סאו ,חדי"פ ר"הק ,ודמ"עפ ר"בו
 השענו ,:חפ כ"רדפו ,זי"פ םילהת 'דמו
 אימד אניעו אבורח והל ירביאו סנ םהל
 והייראוצ דע ובתי ווהו והיינמ יחלשמ ווהו
 ייולצ ןריעב | ,יסרג אמוי ילוכ ,אלחב
 והיינמ יחלשמ רדהו ולצמו וסכימ ושבל
 ןינש 'בי םש ובשיו ,ולביל אלד יכיה יכ
 ,הדובעבו הרותב וקסעו

 אחתיפא םקו והילא אתא הנש 'בי ףוסל
 יחוי רבל היערול ןאמ רמא אתרעמד =

 | וכלהו בר ןמז והש אל םש םג לבא ,ריע
 וניתובר וסנכנשכ :גל תבשכ הנביל
 א"רו הדוהי 'ר םש היה הנביב םרכל
 עריא זאו ,ןועמש 'רו (ילילגה) יסוי 'רב

 ש"רו יסוי 'רו הדוהי 'ר ובשיש השעמה

 וליחתהו | והייבג בשי םירג ןב הדוהיו
 הרוהי ימור תוכלמ, תוכילהב רברל
 'ר ךא ,קתש יסוי 'רו ,םהילע בוט רביד
 וגרהנש ךיא ויניעב האר אוהש ןועמש
 אוה ,סמרמלו לכאמל ונתנו ןוילע ידיסח
 שודקה ובר רשב תא יקרפש ךיא האר
 ,השודקה ונתרותב קסעש רובע המ רובע
 תונגב רבירו קפאתהל לוכי היה אל
 ןב הרוהיש הרקמ פ"עו ,העשרה תוכלמ
 ערותנ םירחאל םהירבד רפיסו ךלה םירג
 'רש תוכלמ רבד האצי זא ,תוכלמל
 ,ירופיצל הלגי  יסוי 'רו ,הלעתי הדוהי
 אוה חרבו ,גרהי הנינש ןועמש 'ר לעו
 שררמה תיבב ואבחתנו רזעלא 'ר ונבנו

 וזח ,וקפנ ויתוריזג ליטבו רסיק תימד
 ייח ןיחינמ רמא יערזו יברכ אקד ישניא
 םוקמ לכ ?העש ייחב ןיקסועו םלוע
 לוק תב התצי ,ףרשנ דימ םהיניע ונתנש
 ? םתאצי ימלוע בירחהל םהל הרמאו
 דוע םש ובשיו ורזחו ,םכתרעמל ורזיח
 ואצ הרמאו ק"ב התצי -- שרדוח ''בי
 יחמ הוהד אכיה לכ ,וקפנ ,םכתרעממ
 םלועל יד ינב ל"או ש"ר יסמ הוה א"ר

 תושמשה ןיב ש"עב וארו ,התאו ינא

 אסא ינאדמ ירת טיקנ הוהד אבס אוהה
 דובכל ל"א %ךל המל ינה ל"א ,םיהרו
 רח ל"א ,אדחב ךל ינפ ןכ םא ,תבש
 ונבל ל"א וא ,רומש דגנכ דחו רוכז דגנכ
 ביתי לארשי לע תוצמ ןיביבח המכ האר
 ,והייתעד

 לבקל קפנ הינתח ריאי ןב סחנפ 'רו
 לכש הארו ץחרמה תיבל ואיבהו וינפ
 אק הוה (לוחה תמחמ) םיקדס האלמ ורשב
 היל אחוצמ אקו תועמדה ורתנ אקו יכב
 ךירשא ל"א ,ךכב ךיתיארש יל יוא ל"א
 ךכב ינתיאר אל ילמלאש ךכב ינתיארש
 ישקמ הוה יכ ארקיעמד ,ךכ יב תאצמ אל
 סחנפ 'ר היל קרפמ הוה אישוק י"בשר

 ןב
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 הוה יכ ףיסל | ,יקוריפ רסירת | ריאי ןב
 הוה אישוק ריאי ןב פחנפ 'ף" "ישקמ

 רמא ,יקוריפ 'דכ י"בשר היל  קרפמ
 ןיקתא | ליזיא  אסינ .שיחרתיאו | ליאוה
 קפס וב היהש אתכוד היהו --- אתלימ
 ךרד רובעל םינהכל רעצ היהו האמומ
 רהיט ותמכחב אוהו ,ףיקהל וכרצוהש םש
 יחוי ןב רהיט רמא אבס אוההו  ,םוקמה
 וישכע -- ל"או ש"ר סעכו תורבקה תיב
 תונוז ורמאי ונמע תינמנו ונמע תייהש
 היניע היב בהי ש"כל זו"ת "אז תוסכרפמ
 ,הישפנ חנו

 רהיטש ח"ה ט"פ תיעיבש ימלשוריבו
 ןב הדוהי תא אצמו ,אירבט ריעה תא
 ןהנ ?םלועב הזל שי ןיידע רמא םירג
 'סותבו ,תומצע לש לג השענו וב ויניע
 ,הישפנ חנ ךא הז סרג אל םש

 ינבמ-שרפנ היה רשא הרעמב ותבישיו
 השודק ידיל ואיבה םינש המכ םדא
 רמאש המ לע אלפתהש דע כ"כ הרהמו
 םדא ךירצש ,הל תוכרב לאעמשי 'ר
 םדא רשפא רמא ,ץרא ךרר גהנמ גהנל
 -- שדו -- רצוקו -- ערוזו -- שרוח
 ןמזב אלא +הילע אהת המ הרות ,הרוזו
 ןתכאלמ םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש
 ,םירחא י"ע תישענ

 א"פ תוכרב ימלשוריב רקיה ורמאמו
 ארומ לע םיאק אניוה ולא רמאש .ח-ב"ה
 הוה לארשיל הרות הנתנש העשב יניסד
 אתיירואב יעלד אדח ןימופ ירת אנעבתמ
 רזח (ב'חא ךא) ,היכרוצ לכ דיבעד אדחו
 אמלע תיל םופ דח ול שי םא המו רמו
 ויה ולא  ,היליד ארוטלד ןמ םיאק ליכי
 ,בו"כאע ןירת ול

 ב 'ג ג"מ ג"פ תובא רמאש הזו
 ת"ד וילע ורמא אלו דחא ןחלוש לע
 ,םיתמ יחבזמ ולכא ולאכ

 קיספמו ,הנושו ךררב ךלהמה ה"מ םשו
 ירה -- הז ןליא האנ המ רמואו ותנשממ
 ,ושפנב בייחתמ הז

 ג יאחוי וא יחוי .ןב

 לש הניאש הדועפ לכ ,טמ םיחספו
 ,הנממ תונהיל יאשר ח"ת ןיא הוצמ

 אלמיש םדאל רוסא ,אל תוכרב רמאו
 .ז"העב ויפ קוחש

 איה הרכסא תכמש :גל תבש רמאו
 ,הרות לוטיב ןועב

 ח"ת:ךא 'ויניעב היה ער "רתויה רבו
 ,:ם הגיגחכ הרותה ןמ שריפש

 חכתשתש ש"וח :הלק תבש רומאו
 ,לארשימ הרות

 :1/' תוכרבו
 ,הדומילמ

 ןתני יתובוטיתיפתש ' ג < היו תוכרמה
 י"ע אלא ונתנ אל ןלוכו לארשיל ה"בקה
 ,בה"עהו י"א ,הרות ןירוסי

 ח"גבו הרותב קסועה לכ רמא זי ק"בו
 ,הומלוע יתש תלחנל הכוז

 העומש ןירמואש ח"ת לכ ,זצ תומביכו
 .רבקב תובבוד ויתותפש ז"העב ויפמ

 לע דבל אל םשה תהנגשהש ןימאהו
 חיגשמ ויתויב לע םג ךא םדא ינב
 תיעיבש ימלשורי רמאש דע תויטרפב
 ידעלבמ אלילק ארופיצ וליפאש א"ה ט"פ
 ,שנ רב ש"כ אדבי אל אימש

 לקמהו רככה רמא אי"בקע ירפסבו
 תא םתישע םא םימשה ןמ םיכורכ ודרי
 ואל םאו הזמ םילוצנ םתא -- הרותה
 ,וב ןיקול םתא ירה

 ינפמ וידימלת והולאששכ ,וע אמויבו
 בישה הנשב א"פ לארשיל ןמ דרי אל המ
 ,םימשבש םהיבאל םבל ונוכיש ידב םהל

 ןוילכו ןולחמ ושנענש ,אצ ב"ב רמאו
 ,ץראל ץוחל ץראמ ואציש ינפמ

 כ"כ הלדג הרותב ותרמתהש ףא הנהו
 ןיקיספמ ןיאש ,אי תבש וקספש דע
 ,ויריבחו יחוי ןב ש"ר ןוגכ אלא הלפתל
 רמאו הלפתב דואמ ריהו היה כ"פעא
 רובצהש העשב ןוצר תע יתמיא :ז תוכרב
 ותלפתל םוקמ עבוקה לכ רמאו ,ןיללפתמ
 ,ויתחת ןילפונ ויביוא

 רתוי השומיש | הלודנ

 רקיעהו
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 תויהל ול היה לודג רתויה רקיעהו
 ול ןיא : גל תוכרב רמאש דע םימש ארי
 תארי לש רצוא אלא ויזנג תיבב ה"בקהל
 .םימש

 תוסג וב שיש םדא לכ :ד הטוס רמאו
 .ז"ע רבוע ולאכ חורה

 תאנואמ םירבד תאנוא לודג :חנ מ"בו
 .ךיהלאמ תאריו וב רמאנ הזש ןוממ

 הבוט ןבא :זמ ב"ב רקיה ורמאמו

 וניבא םהרבא לש וראוצב היולת התיה

 דימ ותוא האורה (שפנה) הלוח לבש
 ,אפרתנ

 תמאה ךאו םדא םושמ ארייתה אלו
 תורגתהל רתומ רמא ןכלו ולגרל רנ היה
 | .תוירוהבו ,:ז תוכרבכ ז"העב םיעשרב
 איה הער םיעשר לש ןתבומ רמא :י
 ,םיקירצה לצא

 םושל שייבל אלש דואמ ריהז היהו
 םדאל ול חונ :גמ תוכרב רמאו םדא
 ןיבלי לאו שאה ןשבכ ךותל ומצע ליפיש
 ,םיברב וריבח ינפ

 םלועה ןיאש הארו הרעמה ןמ אצישכו
 ותומכ ךא ויהי םלוכ םא םייקתהל הלוכי
 תובר תוריזג ןיידע ויה זא םגש טרפבו
 לארשי לע תוכז דמלמ היה לארשי לע
 רוטפל ינא לוכי : המ הכופ רמאו ןמחינו
 יתארבנש םוימ ןידה ןמ םלועה לכ תא
 ארבכנש םוימ ,ינב רזעלא ילולאו ,התע רע
 ,וישכע דעו םלועה

 המב הארו אב רמא ,טכ הליגמבו
 ולגש מ"כש ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח
 ,םהמע הניבש

 זיבאש רוד וליפא רמא :ופ םיחספבו
 .ןשלת לא ללקו

 'ב לארשי ןירמשמ ילמלא תבש רמאו
 ,ןילאגנ דימ ןתכלהב תותבש

 עמש תחא םעפש ו"טפס תבשב רפוסיו
 ימא ל"א תבשב הברה תרבדמ ומאש
 ,םויה תבש

 ארק אל וליפא רמא :םצ תוחנמבו

| 

 יאחוי וא יחוי ןב ןועמש 'ר

 אל םייק תיברעו תירחש ש"ק אלא םדא
 'וכו שומי

 רבע אלו בשויה לכ רמא : גכ תוכמו
 .הוצמ השועכ רכש ול ןינתונ הריבע

 תוצמב זירזה לכ רמא : גמ תוחנמו
 ,הניכשה ינפ לבקמו הבוז תיציצ

 הכאלמה אלש לכל הארה ומצעב אוהו
 תא הזבמ םדאה ךא םדאה תא הזנמ
 ןועמש 'רש :טמ םירדנב ורמאו הכאלמה
 הכאלמ הלודג רמאו היפתכ לע אנצ ליקש
 קספ כ"פעא ףאו ,הילעב תא תדבכמש
 נב לארשי לכש ר"מ די"פ תבש רמאו
 .ןה םיבלמ

 איבנ םלועה יניינעב הריהבה ותפקשה
 .םיברה וירמאממ םידחא

 ךותב הער תוברת השק :ו תוכרב

 ,מ"וג תמחלממ רתוי םדא לש ותיב |

 ,וסעכ תעשב םדאל ןיצרמ ןיא
 םירבד ילב םולחל רשפא יא ,הנ םשו

 ,םילמב
 למג ורקב םירמוא ןיא :מ הגיגחו

 ,הלט ורקב אלא ריזח ורקב
 הצור שיאהש הממ רתוי :טמ ןימיגו

 ,אשנהל הצור השא אשיל
 רחא רזחל שיא לש וכרד :ב ןישודיקו

 ,השא
 ורב .בסוב השמ . ,ומ ב"בו

 .לקלוקמב הלקלקה ןילות :טק םשו
 ליזינ אבא היבו הינימ :מל ןירדהנסו

 ,אגרנ היב
 יונה ח"מ ו"פ תובא רקיה ורמאמו

 הנקזהו המכחהו דובכהו רשועהו חכהו
 .םלועל האנו םיקירצל האנ םינבהו הבישהו

 - רתכו -- ןה םירתכ 'ג בי"מ ד"פ םשו
 ,ןהיבג לע הלוע בוט םש

 הניאש הצרפ לכ החו"כפ ר"בו
 ,הצרפ הניא םילודגה

 ,הנשמב ויתובלה

 ךא .הכונ ..,תוידע ,הניגח .,ק"ומ 'סמב

 ןמ

 ,אתכסמ לכב תחא םעפ \

 יאמרבו



 יאחויי ואיתה ןּכ רשפש רר

 ,ןימיג " ,המופ  ,ה"ר הציב

 יתש רכזנ םידי ,םוי לובט ,ז"ע ,ןישודיק
 ,אתכסמ לכב םימעפ

 ,אמוי ,םיחספ ,םירוכב ,תורשעמ ,האפ
 לכב םימעפ 'ג ,הליעמ ,תורוכב ,תובא
 םימעפ 'ה תורובב בישח אק דה"סבו) ,אתכסמ
 .(תועטב

 ,הדנ ,ןיכרע  ,תוירוה ,ב"ב ,םילקשבו
 ,אתכסמ לכב םימעפ 'ד םיצקוע

 םימעפ .ייה  תובמ .,ק"ב "הוה וה

 השש ש"עמב בישח אק דה"פבו) 'כסמ לכב
 .(תועטב םימעפ

 ,מ"ב ,תובותכ ,תבש ,הלרע  ,תומורת
 .'בסמ לכב םימעפ 'ו תואוקמ | ,הרפ

 פ" ,םיבז ,תורהטמ | ,ןירדהנס ,םיאלכ
 ,אתכסמ לכב

 'ח ,ןירישכמ ,הרומת ,ןילוח ,תועובש
 ,אתכסמ לכב םימעפ

 תולהא | ,םימעפ 'ט תותירב

 .םימעפ אי ןיבוריע ,םימעפ
 ,'בכסמ לכב םימעפ 'גי ,םיעגנ ,תומבי
 ,םימעפ 'זמ םיחבז

 רשע

 ,'כסמ לכב םימעפ ח"י תוחנמ ,תיעיבש
 ,םימעפ ג"כ םילבבו
 יבטב השעמ ךא איבמ ב"פר הכוסבו

 ,נ"רד "ורבע
 הליגמ ,תינעת ,הלח ,תוכרב 'פמבו

 ,תודמ ,דימת ,םירדנ ,(הנשמה תפרגל ק"ומ)

 ,ללכ רכונ אל םינק
 םירשעו תואמ שלש הנשמב רכזנ ה"ס

 ,םימעפ שלשו

 הנשמ םתפ םע קלוח בור יפ לע
 ,םימעפ ד"פק ךרעל םימכח וא (מ"ר אוהש)

 'טכ קלוח הדוהי 'ר לודגה וריבח םע
 אשירב הדוהי 'ר אתיא ןלוכבו םימעפ
 .ב"מ י"פ ןיבוריעמ ץוח ש"ר כ"חאו

 ו"מפ תומבי ןירמוא ש"רו הדוהי 'ר
 ,א"מ בי"פ הרפ ,ה"מ ז"פ ןיברע ,ח"מ
 הרוהי ''ר  שרפמ נ"מ ג"ב ןיררהנפב]

 | ,ש"ר ירבד
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 יסוי 'ר ןלוכבו םימעפ 'אי יסוי 'ר םע
 ,אשירב

 ,ב"מ ז"פ םיאלכ ןירמוא ש"רו יסוי 'ר
 ,ד"מ ,:נ"פ.. ןיבוריע = ,ו"מ- ב"פי תיעוש

 .ד"מ | ג"פ םוי לוכמ ,ו"מ ח"פ תומבי
 ןלוכבו םימעפ 'בי ש"רו מ"ר תקולחמ

 י"פ ג"מ ד"פ םיחבזמ ץוח אשירב מ"ר
 ,אשירב ש"רש "מ

 ,ם"'מ ר"פ םיאלכ ןירמוא ש"רו מ"ר
 .ב"מ ו"פ הרפ ,ה"מ ג"פ םילכ

 ,ב"פר הלרע ש"רו .רזעלא 'ר תקולחמ
 המ אמ יפ"פ הרומת " ,א7ם .*"פ '"יתומבו

 ,ביימ ין "פפו םולפ
 אמוי ,ג"פר םילקש ןירמוא ש"רו א"ר
 "מ מ היפ תומכי א" פה הב פס
 .רי"מ ט"פ תולהא

 ןועמש 'רו הדוהי 'רו מ"ר  תקולחמ
 זמ ילפ ,המ,.ר"פ.מ"ב  .(נ3מ ה"פ .יאמד

 ,ה"מ ט"פ ןיכרע ,פ"ב ה"מ א"פ תוירוה

 ,ג"מ  אי"פ םיעגנ | ,ג"מ ה"כפ  םילב
 ,י"פד" ר"מ ים"פ "תורחפ

 םילכ | יפוי" ירו . ש"ר :?מ"ר " תקזלהמ
 ,ג"מ י"פ תורהט ,ו"מ ו"בפ

 יסוי 'ר םע הדוהי 'רו מ"ר  תקולחמ
 ,ר"מ "תי"פ "םילכ"ש"רמ

 ריאמ 'ר | ,יפוי 'ר ,הדוהי 'ר תקולחמ
 .ה"מ ח"פ ןיבוריע  ,תומורת ףוס ש"רו

 הרוהי 'רו ש"ר ,רזעלא 'ר תקולחמ
 ,בי"מ ח"פ םיחבז

 יסוי 'רו הדוהי 'ר םע מ"ר תקולחמ
 ,ח"מ אי"פ הרפ ש"רו

 הרפ יסוי 'רו ש"ר הדוהי 'ר תקולחמ
 ,המ נ"פ .םידיש ,ה"פה

 רזעלא :אבא ,הדוהי 'ר ,מ"ר תקולחמ
 יהב .רועלא ,:רג שר א"ר ראשל ב
 ,ב"פס תואוקמ ,קודצ

 תוחנמ ש"רו קורצ 'רב א"ר תקולחמ
 ,ב"מ ט"פ

 הקורב ןב ןנחוי 'ר תקולחמ
 .ב"מ ח"פ ןיבוריע

 ש"רו

 תקולחמ
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 הריתב ןב הדוהי 'רו ש"ר תקולחמ
 ,הנ תורוכב ,ז"מ א"יפ תולהא

 תיעיבש בקעי ןב א"רו ש"ר תקולחמ
 ןירמוא בקעי ןב א"רו ש"ר | ,י"מ ב"פ
 .ב"מ ט"פ הרפ

 ,ח"מ ו"פ ב"ב ג"בשרו ש"ר תקולחמ
 ,ןירישכמ רלדנפה | ןנחוי 'רו ש"ר

 ,ה"מ בי"פ תומבי
 ,ג"מ ד"פ םיבז ןירהממ ש"רו הימחנ 'ר
 תותירכ ןירמוא ש"רו ירוזש ןועמש 'ר

 ,נ"מ רב
 ,: דמק תבש ש"רו בקעי 'ר תקולחמו

 ,זנ ןישודיק
 םתפ םשב ךא רכזנ תומוקמה לכבו

 רכזנש ז"מ א"פ הגיגחמ ץוח ,ןועמש 'ר
 סרג םש ימלשוריבו ,יאחוי ןב ש"ר םשב
 ןכו : ,ם"מ אוהו .איסנמ ןב ןועמש 'ר

 ןב "א םרני אברעמ ינכד אתינתמב

 רחא םש רכזנש המ אלפל ךא ,יאחוי
 ,ודימלת איסנמ ןב ש"ר

 ,תומסרופמה ויתוכלה
 םירתומ םיחיפסה לכ ,ם"פר תיעיבש

 ,בורכ יחיפסמ ץוח
 הלפנש המורת האס ח"מ ה"פ תומורתו

 הלפנש דע היבגהל קיפסה אלו -- האמל
 ,רתומ תרחא

 רבד שרקמ םדא ןיא ד"מ ז"פ םיאלכו
 ,ולש וניאש

 ןניא םרכה יאלכו הלרע ב"פר הלרעו
 .ןיפרטצמ

 ןנואל םירוכב ריתמ ב"מ ב"פ םירוכבו
 ,רועיבמ ןרטופו

 .הצקומ היל תיל ו"מ ג"פ תבשו
 הכאלמ ושעש םינש ה"מ י"פ םשו

 ,ןירוטפ ןתושעל דחא לוכי אל וליפא תחא
 ,ו"מ גי"פ םש הדיצ ןינעל ןכו
 ץיצעמ שלות וליפא ו"מ י"פ םשו

 .רומפ ביקנ
 לבש ר"מ | די"פ םשו

 ,ןה םיכלמ
 ינב לארשי

 יאחוי .וא יחוי ןב ןועמש 'ר

 ורשכ בוריע קפס ד"מ ג"פ ןיבוריעו
 .ןילוספ בורק לכ ז"מ א"פ ה"רו

 ,שרוחה תודעל ןירשב
 הפראתנ הנמלא םא ג"מ ו"פ תומביו

 :תמורתב לובאל ךכ רחא תרתומ ג"הכל
 ,היבא

 -תוימודאו תוירצמ ריתמ ג"מ ח"פ םשו
 .להקב אבל דימ

 תא ליכאמ ןהכ םונגורדנא ו"מ םשו
 .המורתב ותשא

 .אצמנו םינשב הצלח ה"מ בי"פ טשו

 .רשכ לוספ וא בורק דחא
 ןיטיגבו

 ,ם"וכע ידיעב םישנ
 :םהחנו םויב בתכנ םא ב"מ ב"פ םשו

 .רשב הלילב
 רתומ דחא שיא ףא .בי"מ ד"פ ןישוריקו

 ,םישנ יתש םע דחייתהל
 הלכא ב"מ ו"פ ק"בו

 .ןירומג תוריפ תמלשמ
 .הקילדה יפל לכה ר"מ םשו

 ןירומג תוריפ

 :הרזעב ןילוח טחוש ב"מ ז"פ םשו
 ,הו"דמ רוטפ

 ןתוירחאב בייח וניאש םישדק ר"מ םשו

 "מ"ב האנוא םהל ןיא ןכו ,הו"ד םלשמ וניא
 ,ט"מ ר"פ .תועובשכ ןהילע ןיעבשנ ןיאו

 ןהוירחאב בייחש םישדק ךופיהלו ,ה"מ ו"פ
 ןיעבשנו ,האנוא םהל שיו  ,הו"דב בייח
 רבד ל"פ ש"רד ם"שב אבומ הזמו םהילע
 ,ימד ןוממכ ןוממל םרוגה

 . ,ןועמל ףא הרותה ןמ הוצמ י"מ ב"פ מ"בו
 .ורי ודיב .ףסבהש לכ ב"מ ר"פ םשו

 1 הנוילעה לע

 .םירבד תיבר שי ו"מ ה"פ םשו
 ארקד אמעמ שירד ר"מ ב"פ ןירדהנסו

 ,הליקפמ הרומח הפירשש ז"פר םשו .(ומש לע ןידה ס"שה לבב אב הזמו)
 ,ףייסמ קנחו

 :הז תא גורהל ןווכתנ ב"מ ט"פ םשו
 ,רומפ הז תא גרהו

 תועובשו

 "ימוג וליפא ריתמ ה"מ א"פ

 ה רק קיי רו רייק ירוק שיט

 יל י-ישוע"י



 ןכ ןועמש ר

 לכוא אלש העובש ד"מ ג"פ תועובשו
 הלבנ לכואה ןכו ,רוטפ םיצקש לכאו
 .דכ תועובשו ,גכ תותירככ רוטמפ כה"ויב

 יפ לע סנק םלשמ וניא ד"מ ה"פ םשו
 ,ומצע

 ,ש"בב בייח לבמ  ב"מ ג" תו
 אל תוכמל ש"כ ,זי םש ש"ר רמאש הזו
 .ןברק ןינעל אלא תיזכ ורמא

 שדוקב ולוספש לכ ב"מ ט"פ םיחבזו
 ,ולכקמ שדקה

 ןניא םילק םישדק | ז"מ אי"פ םשו
 ,הפיטשו הקירמ  ןינועט

 םימכח תודמ לכ ד"מ בי"פ תוחנמו
 .('וכו הליבל יוארה לב אוהו) אוה ןכ

 תיבל בקנתש דע א"מ ג"פ ןילוחו
 ,תונופמסה

 היואר הניאש הטיחש ג"מ ה"פ םשו
 ,המיחש המש אל

 הטיתשד המהבה םד ז"מ ט"פ םשו
 ,התוא רישכמ הניא

 אבהו ןפוד אצוי- ב"מ ח"פ תורוכבו
 ,ןוידפל ינשהו הלחנל רוכב ןושארה וירחא
 תותירככ ןברקב ןפוד אצויב בייחמ ןכו
 ,ה"מ א"פ

 ויבאמ הדש חקולה ה"מ ז"פ ןיכרעבו
 איה ירה ויבא תמ  כ"חאו השידקהו
 ,הזוחא הדשכ

 אלא ןיריממ ןיא ב"מ א"פ הרומתו
 יי ,רחאב רחא

 רדסב תולודג תוכלה ול שי  דועו
 ,דואמ הברה תורהמ

 אתיירבב תומפרופמהי ית ש

 ,ארמגב

 ש"ר הרומ ,הע תבש
 ,תומי אלו

 ,בייח הרובחב לקלקמ ,וק םשו
 וילע רבוע וניא ץמח :חכ םיחספו

 .ונמז ךות
 ,רוסיא לע לח רוסיא ןיא :הל םשו
 ,ארקמל םא שי :ופ םשו
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 אשיר קיספב

 189 יאחוי,רא תו"

 .ןיחדנ םייח ילעב ןיא ,חצ םשו
 ,הרירב ןיא רבוס :ונ אמוויו
 .ןניעב .עבק .תריר הכוסש 1 הכוסו

 ,יוה םילעב שואי הליזג םתס : בנ ןישודיקו
 ,האנהב רתומ רומח רטפ :זנ םשו

 'ג רב הדיעהש לבה ךעומ הב)
 ,םימעפ

 ,רתומ םגפל םעט ןתונ : בס ז"עו
 ,האנהב רתומ בלחב רשב :זטק ןילוחו
 אתפסותב תובורמה ויתוכלה רבלמ

 הז ןיאש ירפסו ארפסו י"בשרד אתלכמו
 ורמאש המ עודי רבכו ,ונתכאלמ ןיעמ
 אבילא ש"ר ירפס םתסש :ופ ןירדהנס
 ,אביקע 'רד

 זס ןיטיג הדוהי ןב .יסיאמ חבתשנו
 אנת ,אעמיק איצומו הברה ןחוט אוהש
 איצומ וניא איצומש המו ,אעמיק חכשמ
 אצמש ורמא חי"פס נ"רדאבו ,ןיבוס אלא
 התא המ ינפמ ל"א הדוהי ןב יסיאל ש"ר
 יתרמא יכו ל"א ,ח"ת ינפב ירבד טפטפמ
 חכשמו הברה הנוש התאש אלא ךילע
 לש .ןיבוס חכשמ התאש המו ,אעמיק
 ,ךתנשמ

 היהש םימעפ המב ותוא וניצמ הנהו
 ילשוריו : גל תבשכ אדח אתוצב וירבח םע
 ביפ הבר .ש"תשו אלה ביפ הרתה

 'תו :ההוהו .ר .יהלמא. :םש  םירדנב ,ןבנ
 הדוהי 'ר ,ןייפפולב והיימקל ותייא ןועמש
 אל ט"מ ל"א ,לכא אל ןועמש 'ר לבא
 ןיאצוי ןיא ולא ןועמש 'ר ל"א ,רמ ליבא
 ,םלועל םייעמ ינבמ

 םנוק והתיבדל רמאר אוהה :וס םשו
 ךלישבת ימיעטש דע יל תנהנ תא יאש
 ,םיעט הדוהי 'ר ,ןועמש 'רו הדוהי 'רל
 לכ ותומי ,רמא םיעמ אל ןועמש 'ר
 ,ומיקממ ןועמש זוזי לאו הנמלא ינב

 הלישמ חט .הלנב סו דו תש במ
 אל לאילמג ןב ןועמש ןבר םע לבא ,:זי
 אלש תוא הזו םוקמ םושב ותוא וניצמ
 ,אשוא ירדהנפב קלח חקל

 הארנו
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 ליעל ונרמאש ומכ רברה ןינע ה
 ןברוחמ וכשמנש תוריזגה וטק קוהש ירחאש
 ןומר תעקבל וצבקתהו ,םינש המכ רתיב
 ןועמש 'ר רבירש עריא זאו ,הנביל כ"חאו
 חורבל ךרצוהו תוכלמה דגנ םיער םירבד
 רחא ףאו ,הנש 'גי ךשמ הרעמב בשילו
 תוכלמ לבא םשמ אציו הריזגה הלטבתנש
 תוכולהת לע םיניע עבשב הטיבה ימוד
 ןח אצמש הדוהי 'ר ךאו ,לארשי ימכח
 יבד אניירומ תויהל הנמתנ םהיניעב
 לע חינשמה היהי .אוהש ונייהו האישנ
 םיאישנה תיבלו ללכב לארשי ימכח לכ
 תגהנה דגנ רבד םוש ורבדי אלש טרפב
 םוש ןיעמש 'ר חקל אל ןכלו ,הכולמה
 םמחתי ןפ ותארימ אשוא ירדהנסב קלח
 ךלה ןכל ,םעה לכל ערי זאו תינש ובבל

 הלודגה ותבישי המש דםיו עוקת ריעל ול
 | ברעתה אל לבא ,הברה הרוה םש ץיברהו
 ז"עש תונוממ ינינ ועל םיכיישה ןינע םושב

 ,םהינירכ ושעיש ודיפקה

 ןועמש 'ר רמאש המ ותנוכ הזש רשפאו
 אנילד אנמחר ךירב ב"ה ז"פ ןירדהנסב
 ןועמש 'ר אתיא א"פר םשו ,ןודימ םיכה

 .תועמב חטש ןב

 אוהש בטיה עדי אישנה ג"ב ןועמש ןברו

 הכולמה ירש

 ונב תא וילא תלש ןכל הרובהבש יראה

 ורמאש הזו ,ותוא שמשיש שורקה וניבר

 לצא ןידמל ונייהשכ יבר רמא :זמק תבש
 ,,אצ ןיבוריע נאוה .ןכו רכזי עוקתב-שחח

 ,בע תוחנמ

 ל"אש ה"ה י"פ תבש ימלשוריב ןכו
 תא יתשמיש יברל ןועמש 'רב רזעלא 'ר
 ,תובישי תשמיש אלש המ תורמוע אבא
 ,(יברמ רתוי ןועמש 'ר תא שמוש אוהש ונויה)

 'ר תא יתלאש יבר רמא :הס הדנבו
 .'ובו ךרדב ןיכלהמ ויהשכ ש"רו יסוו

 ןודיצ ריעב ש"ר תא וניצמש המ לבא
 ש"רא ךכ יסוי 'רב א"רא ,אי ןיטיגכ

 ש"רא ו"מ ג"פ ז"עבו | ,ןודיצב םימכחל
 ינא ש"רא :םמ ןילוחבו ,ןודיצב השעמ

 אתו :רא יחרי ןב ןועמש 'ר

 ןכו | ,ןודיצב ריצ ההשש שחנ יתיאר
 היה הזש הארנ ,ב"פ םיחבז אתפסיתב
 .בנ הדנכ ע"רל דימלת היהשכ דוע
 ןודיצב יאניכח ןב אנינח ינאצמ ש"ראש
 ול רומא ע"ר לצא עיגמ התאשב ל"או
 עבק הרעמה ןמ אציש ירחא לבא .,'וכו
 תעל רבכ היה הזו ,עוקתב ותבישי
 ימורל עוסנל ךרצוהש עריא זאו  ,ותונקז
 אלש ורזגש זי הליעמ רפוסי  רשאכ
 '4 י"עו לומל אלשו תבשה תא ורמשי
 הריזגה הלטבתנ ילבורטסיא ןב ןבואר
 ורמא תוריזגה ורזח כ"חא ךא העש יפל

 אוהש י"בשר ךלי תוריזגה לטביו ךלי ימ
 ןכו ,הרעמהב ול עריא ושאב) םיסנב דמולמ

 רישב .אבומו ב"ה ט"פ תוברב ו רפוסי
 בהז ירגד יאלמתה העקב העקב רמאש ג-ב"נפ
 . רב א"ר ךלי ימ וירחאו (ה ואלמתנו

 םייק אתפלח אבא וליא יסוי'ר םהל רמא
 ל"א ?הגירהל ךנב ןח רמול םתא ןילוכי
 םייק אבא יאחוי היה וליא ןועמש 'ר
 ? הגירהל ךנב ןת ול רמול םהא ןילוכי
 שינע אמלד ןילזא אנא יסוי 'ר והל רמא
 ימלשוריבו) אניפתסמ אקד ש"ר (ינבל) היל
 יחיפס טקלש דחא הארש :ן-א"ה א"פ  תוכרב
 שחג ונבשו רדג ןץירופו הילע ירק -- תיעיבש

 וליפא ,הישנעיל אלד הילע ליבק ,(הוה ןכו

 הטנד אתדגאב שרופמ י"שריפו) הישנע יבה
 ויבאל חיטבהש י"בשר רכזנש דע תומל ושפנ
 ,(אפרתנו םימחר וילע שקבו םולשל וריזחמ אהיש

 ןוילמת ןב ותארקל אצי ךרדב וכלהשכו
 -- ש"ר הכב םכמע אבא םכנוצר ל"א
 ואבשכו ,םוקמ לכמ םנה אבי רמא א
 י"עו רסיקה תב הענתשנש ואצמ ימורל
 והנילייעש היה םרכשו האפרתנ י"בשר
 0 לכ לוקשל | (ל"או תובלמה) היזנגל
 (תוריזג ןילה הב אביתכד) ארגיא אוהה וחכשא
 .הוערקו הולקש

 איתמ 'רש םש רפוסי ימורב ויהשכו

 מש עבקו ימורב הברה הרות ץיברהש) שרח ןב

 םיצרש םדל ןינמ ולאש | (הלודגה ותבישי
 םכל הזו ארק רמאד ל"א אמט אוהש

 אממה

 יי יו יקשי יי ירק קוי



 יאחוי וא יחוי ןב ןועמש 'ר

 יאחוי רב היל םיכח וידימלת ל"א ,אממה
 ,יסוי 'רב א"ר לש ויפב ךורע רומלת ל"א
 רחאמ יכו ח"במר ולאשש ,גנ אמוי ןכו
 | ,'וכו ונדמלמ רזעילא 'רש

 לכ וצבקתה עוקתב הלודגה ותבישיבו
 ונב םילודגה וידימלת דבלמש רודה ילודג
 'רב יאתסוד 'ר וניצמ שודקה וניברו א"ר
 ,: גכק ןילוחכ ומשב הדוהו

 .;םע תבשכ ומשב יאכו 'ר
 ויהש יאמסע ןב ןתנויו םירג ןב הדוהי

 ק"ומכ הרעמל חרבש םרט רוע וידימלת
 תא חלשו םירדנ 'פ ש"ר לצא ודמלש מ
 םישנא םארקו והוכרביש םלצא א"ר ונב
 ,םה הרוצ .ילעב וללה

 לאעמשי 'רד םינווחאה ידימלתמ) ]תנוי 'ר

 חלשב אתלכמכ ולאש | (הישאי 'רד וריבח

 .ד"פ

 אתפסותכ ומשב אסוקנ ןב | הדוהי

 ,ד"פ םיעננ

 ןישודיקכ .:ומשמ : היתרב רב ./[דנו 3

 ,זירז"ה א"פ
 אתפסותכ ומשמ איינוש ןב יארוהנ

 ,תורשעמ שיר
 ,טס תבשכ ומשב רזעלא ןב ןועמש 'ר
 הדוהי ןב ןועמש 'ר  לודגה ודימלתו

 ,ו"מ ג"פ תוכמכ ומשב דימת רמואה
 תבש ,ח"מ י"פ םיעגנ ,ה"מ א"פ תועובש

 רוזנ . ,: גע -,אמ. תובותכ ומ ה"ר וש

 ןירדהנס ...,.בק ,ב"ב רג 4 מ הב
 ,ר"פ הרפ אתפסות ,;בו

 וכע רפכ שיא הדוהי ןב ןועמש 'ר
 םיחבז ,: יק ןירדהנפ ,:זל הטוסכ ומשב
 ,חכ

 אינוקל ןב | יפוי  'רב | ןועמש ?ר
 תא יתיאר ינא רמאש :אנ םיחספכ
 .'וכו י"בשר

 ,ו"פ תובאכ ומשב איסנמ ןב ןועמש 'ר
 יפב וירמאמו ויתוכלהמ ונל ראשנ ןכו

 םשב ןנחוי 'ר דימת וניצמדכ ,םיארומאה
 תבש ,הנ :גמ :אל :ז תוכרבב י"בשר

1 

 הציב  ץמכ הכופ + דס ןיבוריע תיק
 בק < צי כ תומבי .": האמק מ
 דו :תוכס וב /תובותפ

 ,: גל תוכרבכ ומשב אנינח 'ר
 ,ונ הדנכ ומשב אנסיב רב קחצי 'ר
 ,:המ הכוסכ ומשב הימרי 'ר
 ,יחבו"פ ר"הקכ ומשב הונד לואש 'ר
 רמא ש"רש דה"סב בתכש המ ךא

 אמויל ותנוכו אבס וא איכוס יול 'ר םשב
 .ל"בשר אוה םש יכ הגגש אוה ו"ה ח"פ
 ותנוכו ומשב האריב אלוע רמאש המ ןכו
 .ל"בשר אוה םש םג גי"פ ר"קיול

 םע רמל ש"רש ןיסחויהמ איבמש המו
 אל ןיבוריעד ק"פמ ירונ ןב ןנחוי 'ר
 .םוקמ םושב אלו םש אצמנ

 .היתונבו' היגב ותשא

 הרכזנ לבא רכזנ אל .ותשא םשש פא
 רמ"הבל ונכו  ש"ר .חרבשב "3 בל '"תבש
 םהל האיבמ התיה תוכלמה תמיא ינפמ
 .םימו םחל

 ,ו מר סחנפ .,: ר יקלפ  רהוה תער "הנהה

 ןועמש 'ר תשאש חפר וניזאה ,,ול ינימש
 הדילוה איהו ריאיןב סחנפ 'ר תב התיה
 'ר"ךרעב  ונהאב ירבכ "לבא :,א"ר תא 5
 תבש ל"זר תעדכ קדצהש ריאי ןב סחנפ
 אלו ונתח היה ריאי ןב סחנפ 'רש : גל
 רטפנ רבכ י"בשרש שרופמ יּכ ונתוח
 : ויבא ילגרל דוע בשיו יבר ךלמש םרט
 היהי י"בפרו + רפ ו" 3+- שרופסכ קיפי

 א"רש ,ס ירהא ומצע רהזבו ,יבר רודב
 אל ונקז היה םאו ומשב םחנפ 'רל ארק
 י"בפרש רורב ןכלו ,ומשב וארוק היה
 ,ונתוח היה

 ןדוי 'ר תא הרליש תב ול היה ןכו
 ,זיח""ה א"פ ןישודיקב

 רשא לכב הנעתהש רזעלא 'ר ונבו
 וילע רמא ויבאו ,גל תבשכ ויבא הנעתה
 הכוס רמאו ,התאו ינא םלועל יד ינב
 -- ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר :המ
 ,ןהמ ינבו ינא ןה םינש םא

 יתריטפ
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 ויהי וכי ישו רתרימפ

 םושב הרכזנ אל ותריטפש ףא הנה
 ונב ויהשכ ונעדי תאז לבא ,ם"שב םוקמ
 ןיידע שודקה וניבר ודימלתו רזעלא 'ר
 זא ק"בירו ג"בשר ילגרל ןיבשוי םידימלת
 מ"ב שרופמכ םלועב י"בשר היה אל רבכ
 רשאכו ,וייח ימי רעשל לכונ הזמו :דפ
 'הד הבירמה תעשב רבכש ליעל ונאבה
 קיני דימלת י"בשר היה זא ג"רו עשוהי
 ךרעל היה זאו הנש 'וט ןב ךרעל םיכחו
 דלונש ונייהו ,ןברוחה רחאל הנש 'הב
 עודיו תורטשל ב"צש ו"ביר תמשכ
 תורטשל 'ןת םרפסמל 199 תמ סונירדנאש
 תוריזגה טעמ ולקוה זאו תיבה ןברוחל 'חס
 אשואל כ"האו ןומיר תעקבל וצבקתה
 עריא זאו ,הנביל ךכ רחאו  רצק ןמול
 הרעמהב היהו חורבל י"בשר ךרצוהש
 ךרעל הרעמה ןמ אצי ם"לבו  ,םינש ''גי
 יתש תוחפל ןתינ םא ,תורטשל ה"פת
 םינש 'גיו הנביבו אשואב םתויה םינש
 ךרעל וא היה ותבישי רסישכו ,הרעמב
 ונא ןכו ,ימורל עסנ זאו םיעבשמ הלעמל
 ןב .יפוי 'ר וריבחל רבכ היה זאש .ןיאור
 ומע ךלהש רזעלא 'ר םשב הרותב לודג
 המכ ולצא דמל יברו ,זי הליעמב ימורל
 הנש םינומש ךרעל יח היה כ"א םינש
 ב"עת תנשב ךרעל ג"בשר םדיק רטפנו
 ,םרפסמל 160 תורטשל

 287 רצ  בייהב ץיערג 'םכחה אב הנחה
 דע הרעמב אבחנ היה י"בשרש רמאוו
 כ"חאו (תורטשל א"פת) םרפסמל 196 תנש
 ,ג"בשר תמ רבכ םהה םימיבו ימורל עסנ
 מ"ב שרופמב לודג תועט העט הליחמבו
 ,ג'בשר םדוק רטפנ רבכ י"בשרש :רפ
 ןמז רחאל הצורש הזה םכחה | הנהו
 רמ םכחה אב  הנהו י"בשר תרימפ
 'המ ןוילג ב"סרת ידוהיהב ץיבולפאר
 אלש המ שדח רבד ויפ לבהב ארבוו
 י"בשר אוה אביזוכ רבש ,ארבנ אלו היה
 םשב תווש ויה ןהיתומשש ןעי ש"וג השעו

 יאחוי ףא יתנו ןב ןועמש 'ר

 הרעמה ךותב היהש הנש 'גיהו  ,ןועמש
 םולשו סח הרות ירתס םש דמל אל
 (.נל תבש י"בפר ונתחל ומצעב רמא רשאב)

 םידימלתה ףלא םירשעה תא רמיל םש ךא
 ןתנ ע"ר לודגה םרומו ,ברקל (ע"וד)
 "ןועמשו , ואציו  (והילא אל) תוא םהל
 רבמ,, ומש תא הניש ובר רשא םשארב
 רמאי ורמאמ ףוסבו ,"אבכוכ רבל יאחוי
 ירחא תוכלמל אוה םג שפתנ ע"רש
 ונייהו ל"כע ,לודגה ודימלת לש ותלפמ
 ,ובר ע"ר םדוק גרהנ י"בשרש

 ץראה םע שיא ץיבולפאר רמ היה םאו
 הנשו הברה ארקש עורי לבא יתשרחה
 שיחכהלו ןכ רמול לוכי ךיא כ"או הברה
 יברש רוריבב עודי אלה ,תשרופמ תורמג
 .םינורחאה וידימלתמ היה אוהו ודימלת היה

 אביקע 'ר היהשב ולצא דמלו ע"רד
 דמשה יפלשבש שרופמו ןירוסאה תיבב
 הנבילו אשואלו ןומיר תעקבל וצבקתהשכ
 אצישכ כ"חאו וירבח םע י"בשר היה זא
 'ר וריבח ןב םע ימורל עפנ הרעמה ןמ
 ,יסוי

 םכחהש ירחא םגש ,השע רתוי רועו
 ידוהיהב ויתומולח לע הנע בוט ןח רמ
 רשפא ךיאש קרצבו תמאב 'זמ ןוילג
 לע רמולו אבכוכ רב אוה ש"רש רמול
 יקנ םד וכפש וידיש הזה לודגה אנתה
 השע אל יעדומה א"ר תא הטיעבב גרהו
 ותלואב הנש ךא יתיעמ רמולו םכח תדמכ
 ללכב, רמאיו 'א ןוילג ג"סרת ידוהיהב
 ול שיש ירותפה/ ןיעל היאר איבהל ןיא
 טרפב ר"מהו ללכב םישרדמהמ ךרע
 רמ הגש ןכ םש רמאיו ,איבוברע אלמה
 (אנינת ב"א) ר"כיאמ איבהש המ בוט ןח
 ,שרוד היה יבר ןנחוי ר"א בותכ המש יכ
 השרד ריגהל .לוכי היה אל ןנחוי ''ר יכ
 ,ותוא האר אלו ועדי אל רשא יבר םשב
 ילבבהש רמאי םג םאה ודובכמ הליחמב
 ןנחוי 'רש :ג םיחספ שרופמ אלה שבתשנ
 תטדקהב ..אבומ ןכו = ,יבר ינפל  בשי

 ם"במרה י



 ל"ב יסוי "רב ןיעמש"ך -בכ"ה לש ןועמש

 ןכו .,יברד ידימלתמ היה י"ךש ₪ 07ח
 ,אוה ןכש תורורב תויארב יתראב

 תוכלמל ספתנ אביקע 'רש רמאי דועו
 םוקמה םכחה ונל הארי ,תובר םימעפ
 ומצעב אוהו ,םימעפ ףא םפתנ ע"רש
 יאחוי ןב אוה ש"ר םתסש אצמ האיצמ
 האר אל המלו | (אומגב שרופמ הזש רבד)
 ,ןועמש ה"א ה"ה ב"פ תינעת ימלשוריה

 בקעימ ,בכוכ ךרד שרדר
 םגש רמאי םאהו ,בקעימ אבזוב ךרד
 ,שבתשנ ימלשוריה

 ךיא \ .תוארהל ךא | הז לכ  יתכראה
 ייח ימי בותכל הזה לודנה עוצקמהש
 ףא ונענה אל ןיידע  םישודקה ,וניתובר
 ןמוד ליטהל הברמה לכו  ךרדה יצחל
 אלו חבושמ ז"ה וניתובר שאר לע הפשאו
 ךא | ,ןהש ומכ ןהיתודלות בותכל ואבי
 כ"חאו ,םנויער לע הלועש המ תודלות
 ,ל"דו ארמגב םתלואל ןיכומס שקבל ובלי

 סחייתנ | הרותב : ותלודכ  הבלמויהמהה
 הז תודוא .ובתכנ רבכו רחזה רפס וילא
 רפסב ךיראה יאחוי ןבו הברה םירפס
 איבמש המ ךא | ,י"בשרמ אוהש .יאדמל
 ארמגהש םיקמ םושב אצמנ אלש ורפסב
 ארמג ונממ םלענ ש"רא ש"רמ השקמ
 ימלשוריב יתאצמ ןכו ,:בק ב"ב תשרופמ
 ,טי (תעב ספדנה) ]ילוח

 ומש רךאשנ רהזה רפס דבלמ לבא
 אדא בר רמאש : ט ז"עב הכרבלו הלחתל
 לע תוברב .ש"רל "ול .וחוני "הבקא כב
 | ,ושאר

 אוה יאדכ ל"ביר רמא = ,מ \ תוכרבו
 ,קחרה תעשב וילע ךומספל ש"ר

 ,םיק מ"בו  ,,המ  תבשב \בה/רמא ןפ)
 ,ש"רל .הייטמנ ןוירפא

 הימיא אדיליד אבר רמא :זי תוכמו
 ,דילית .ש"רב

 תובותב וילע ורמאש הרקיה הצילמהו
 היחבשא לוא ע"גל ל"ביר ץפקש !זע
 יקמכת רשע תלת לע ביתי הוהד י"בשרל
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 ,ןה ל"א + יאויל רב אוה תא ל"א ,אזיפ
 יא כ"א ,ןה ל"א ? ךימיב תשקה התארנ
 ,יאויל רב התא

 רתוהו יד הלאה תמאהו םירבדה לכו
 ,אבכוכ רב וניא  ןועמש 'רש | לטבל
 ,אבזוכ רבל כ"חא הנתשנ ומשש

 ,הקורב ןב ןנחוי 'ר לש. הגב ןועמש 'ר

 קוספ רומא ארפסו .אצ םיחספ רכזנ
 .העורת ןורכז .ןותבש

 לאעמשי 'ר ל"צ תומוקמה 'בב לבא
 ראובמבו/ הפורב ב נחש "רך: לשלב
 ,וכרעב

 הפוירב (ןועמש 'פ
 וע מש 'רייל"צ ךמ יהייעפרו רכב 'ףפומ

 רישהשב \.רמאמה 'אבימרכ ואנו כיב
 חלם ריב

 .יסוי ןב ןועמש *

 רמוא :ה ןילוחו ,אי ,ב תוירוה רכזנ
 היהש ס"מ אוה ךא ,ןועמש 'ר םושמ
 ,הדוהי ןב אוהו י"בשר בותכ

 יבירב ש"ר ל"א : חיק  םיחפפ רכזנ ןכו

 'רל .ל"צ םש םגו ,יסוי 'רב . ןועמש 'רל
 ,יסוי ר"ב לאעמשי

 יסוי 'רב ןועמש ר"א ,אפ תבש ןכו
 יסוי ר"ב לאעמשי 'ר ל"צ ויבא םושמ
 ש"ר ךרע ןייעו .םש אתפסותב אבימדכ
 .הנסוי רב

 ,אינוקל ןב יסוי "רב ןועמש '

 רהזב ארקנ איניקל ב יסוי 'ר  ויבא
 אינוקל ןב ןועמש 'רב יפוי'ר םשב דימת
 וכי ןועמש (ךב רזעלא 'רד וימח היהו

 קלב ,:דפ םישודק ,,ה  תישארבכ יאחוי

 ,רר .י בצק .,חפק
 -זעלא 'ר (אתפסותב) :הנ ערוצמ םש ןכו

 רולל אשואמ ילזא הוה לומח יסוי 'רו
 ,ירכו ךיפאמ .תעמש .א"רל | הם "ה ל"א

 וממ דכ 1 תישארב הז ,םשב .רבזנ ןכו
 ןב שרב וסל ירר ובל אבא אה
 ,אינוקל

 םשו



 יהב .:ןועמש יה 10

 יפוי 'ר :גמק תודלותו :אס חנ םשו
 תעמש םולכ א"רל רמא אינוקל ןב ש"רב
 ,'וכו ךובאמ

 רוריבב ןיאור ונא תומוקמה ולא לכמ
 וימח היה אינוקל ןב ש"רב יסוי "רש
 ,יאההי .ןב ש"רב 'א"הה

 םש רפוסיש ,הפ מ"ב שרופמ אוה ןכו
 לאשו ש"רב א"רד הירתאל עלקיא יברש
 ול .ורפיסו קידצ ותואל ןב ול שי םא
 ואיבהו הרושכ גהונ וניא לבא ןב ול שיש
 'רל הימלשאו יברב היכמסאו | ולצא
 אינוקל ןב = (יפוי אוה) יסיא ןב ןועמש
 ,רהזה ירבדכ שממ הזו הימיאד הוחא
 אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש 'רש ונייהו
 ןב יפוי "רו  ,ש"רב רזעלא 'רד  וסיג''היה
 'רב א"ר לש ונבו | ,וימח היה  אינוקל
 ןעי הזו יסוי 'ר םשב ארקנ היה ןועמש
 ,ומא יבא םש לע ארקנש

 ןועמש 'רש אוה ימלשוריה תער לבא
 א"רד יוומת היה ..איניקל ןב יפני -'רב

 א"ר ד"ה ג"פ תורשעמ שרופמכ ש"רב
 ןב יסוי 'רב ןועמש 'ר היבגל לזא ש"רב
 -- יתש אוהו היל גזמ הוה יומח איניקל
 תומגל ךירצ םדא המכ ךובאמ תעמש ל"א
 ךנייב אל םימכח ורעיש אלו --- םוכב
 ,בחר אוהש יסירכב אלו -- האנ אוהש
 'רש :ופ םיחספ אבומ הזה השעמהו
 'רב ש"ר יבל עלקיא | יסוי 'רב לאעמשי
 תוישעמ ינשש רשפאו ,אינוקל ןב יסוי
 םהינשש ,דפ מ"ב שרופמ יכ ןעי  ,ויה
 דחא ןמזב ויה םהינשו רשב יאירב ויה
 לאעמשי 'ר יעלקמ ווה יב םש ורמאדכ
 :יררה .ירחב .ןועמש .'רב . .א"הו זיסוי "תב
 םש ורמאו ,והייניב ירותד ארקב לייע יוה
 חווצ החרק ןב עשוהי 'רש ימלשוריב
 אוה ןכו ארמח רב אלח (ש"רבאר לע) היל
 ןכ וניצמ ימלשוריה תערכו  ,:גפ מ"ב
 א"רש אידר"פ ר"שהשו אידז"פ ר"דב
 ןב יסוי ןב ש"ר תא לאש ןועמש 'רב
 | לארשי םע ואצי םיירוק ילכ וימח אינוקל

 אינוקל ןב יסוי

 לע יאק וימח תביתש רשפאו ,'וכו רבדמב
 .אינוקל ןב יסוי 'ר

 םילהת 'דמב | אבומ הזה רמאמהו
 ,ןועמש 'ר תא א"ר לאש םשו רדג"כפ
 ,םש ר"ורב אבומש ומכ ל"צו

 'רש רהזהו ילבבה תערכ רורב הארנו
 ונב ןיעמש 'רו וימח היה אינוקל ןב יפוי
 תורודה ירדס יפל ןוכמ הזו וסיג היה
 ש"רד ונתוחמ היה אינוקל ןב 'יסוי 'רש
 הכוסלה | הוה ןועמש 'ר ונבו | יאחוי ןב
 :םיחספ וניצמדכו יאחוי ןב ןועמש רד

 ןב (ןתנוי 'ר ל"צ) ןנחוי 'רל רמאש :אנ
 ידכ ,לכאש י"בשר תא יתיאר ינא רזעלא
 אלשו וינפב וילע ךומסל י"בשר  אוה
 יסוי 'רל ל"אש :בס םיחבז ןכו | ,וינפב
 יסוי 'ר ול רמא ,'וכו י"בשר היה רמוא
 אוהשכ ל"א -- ןכ רמוא התא יא התאו
 םושב וניצמ אלש ר"הסב השקהש המו ,'וכו
 ךא אינוקל ןב ש"רב יסוי 'ר םש םיקמ
 רשפאש ידימ השק אל אינוקל ןב יסוי 'ר
 םגו ןועמש היה יסוי 'ר יבאש ןעי רמול
 יבא םש טמשנ ןכל ןועמש היה ונב םש
 יאינוקל םשש רמול בורק דועו | ,יסוי 'ר
 ,םריע ש"ע וארקנו ריע םש אוה

 יהיו 'פב איבמ אתווצא ךרע ךורעבו

 ש"ר היבגל לזא עומש ןב א"ר חלשב
 "רות דח היל יסכנ וימח אינוקל יחוי ןב
 א"ר רמול ךירצש רה"סב ריעה רבכו ,'וכו
 אינוקל ןב יסוי ןב ש"ר יבגל לזא ש"רב
 אלו הברב אל אצמ אלש בתכ ךא
 ,ונדמליב

 א"ר .אצ כ"רדפב אוה ןכ תמאבו
 ןב .יסוי ןב ןועמש 'ר היבגל ליזא ש"רב
 ,ארות דח היל סנכו יומח אינוקל

 תורשעמ ימלשורימ אוה רמאמה רוקמו
 ריסחה םש ךא ליעל אבומה ר"ה ג"פ
 דע יומה תבית ןמ ןופחב קיתעמה
 ..םש רעבוב ש"רה קדצב ריעה רשאכ רוח

 תבשכ טעמ ךא ונל וראשנ ויתוכלהמ
 ר"א ךכ רזעלא ןב ןתנוי 'ר רמא :טמ
 יותכאלמ דגנב. אינוקל ןב י"רב ןועמש

 תכאלטו



 'ר--ףסוי רב ןועמש 'ר

 ,תחא רפה םיעברא הרותבש תכאלמו
 חלש | ןתנוי 'ר ה"ה ב"פ תוירוהבו

 הרהוא אינוקל ןב יפוי 'רב ש"רל לאש
 הפיכ אעבו ןינמ האממה םע שמשמל
 תועובשב אבומ רמאמהו ,הירתב קורזימ
 ןב יסוי ןב ןתנוי 'ר הינימ אעב :חוי
 ל"צו אינוקל ןב יסוי ןב ש"רמ אינוקל
 ,תוירוהב ומכ

 אנה (רב) רב הבר רמא ,אנ םיחספבו
 ןב = (ס'קד ,ןתנוי ל"צ) = ןנחוי 'ר יל חס
 ןב י"רב ש"ר רחא יתסנכנ א"פ רזעלא
 ינב ל"או לכאו בורכ יחיפס לטנו אינוקל
 ,'וכו לוכא ינפב

 אנח (רב) רב הבר רמא :חל תורוכבו
 ,היה ןהכ) דחא ןקו א"ב ןנחוי 'ר יל חס
 אינוקל ןב יפוי ןב ש"רו וניתונוכשב (י"שר
 יתרבע א"פ ,וינפל יתרבע אל ימימו ומש
 םומ הז ןזלח בש ינב בש ל"א וינפל
 ,'וכו וילע םוחשל עובק

 'ר ימוק ןתנוי ר"א ב"ה ו"פ םיחספו

 ,אינוקל ןב יסוי 'רב ש"ר םשב הבר אייח
 הכלה רמא בידתומש אמוחנת רכזנו

 | וכו הליכא אלב םוי 'מ השמ לש ונאצ
 ארקש רע יבר יניעב כ"כ לודנ היהו

 ןעי ,םכח תושפנ חקולו ,הפ מ"ב וילע
 ,וסיג ש"רבאר לש ונב בטומל רזח י"עש

 ר"הקו ג"ה ב"פ תוכרב הרכזנ ותריטפו
 וכלה ןנחוי 'רו הבר אייח 'רש הדמ"פ

 ןב י"רב ןועמש 'ר לש ותממ  ירחא
 היהש רוריבב ןיאור ונא הזמו  ,אינוקל
 ,יבר רוד ימכחמ

 יארומאמ היהש רמאי ימלשוריה אובמבו
 שרופמ יכ | ,הגנש אוהו  ןושארה | רוד
 ש"רב א"רו אייח 'ר םדוק דוע רמפנש
 .ליעל אבומדכ ולאש יאחוי ןב

 ןועמש 'ר ךרע .ףסוי רב ןועמש 'ר
 ,הניסוי רב

 .הנסוי--הניסוי רב ןועמש 'ר
 אליה 'ר א"ה גי"פ תומבי ימלשוריב

 ,היעשוה 'ר םשב אניסוי רב ןועמש 'ר םשב

 ו יאני רבי (וקעמש

 ארפס ןועמש 'ר ה"ה ר"פ הליגמבו
 ינפל אבו וריע ינב והוריבעה תנכרטד
 .(לבבל) הניסוי ןב ןועמש 'ר

 'ר :זמ תורוכב וניצמש המ רשפאו
 ןב ש"ר ל"צ ל"בשרא אניסאי ןועמש
 ,אניסוי

 ןב ש"רא :הע תבשב יתאצמ ןכו

 ,הניסאי ןב ם"קד .תסרג .ל"רא אמםיק
 א"רד הינתח םחנמ 'ר ה"פר ר"שהשבו

 ,הנסוי רב  ןועמש 'ר :םשב אניבא 'ּףב

 ש"ר םשו כ"ררפ שירב הנשנ רמאמהו

 ל"צש איבמ םש תורעהב ךא ףפוי רב
 נסו לב

 ,ה"ם תולב םויב 'פ יתבר 'ספ רכזנ ןכו
 ירו  היפרב ירי רוהת"עפ 'םילחת רמו

 ל'צו מ"ר םשב יסוי ןב ןועמש 'רו יול
 ,םש תורעהב אבומרכ הנסוי ןב ש"ר

 'ר אציו פ"ר ןשיה אמוחנת וניצמ ןכו
 ןב  ןועמש "רו  ובלח 'ר םשב | היכרב
 ,שחוד..היה ,הנוסוו וב .ש"ר ;םשו - ,,הגופרל

 ל'צ ילוא יניסא ןב ש"ר בדאשנ םשו
 ,יניסוי ןב

 תהומי .ררפסב ..ןאזנשהויה . םיוה , ה"המ]

 רב ש"רש רמול הצרי 194 דצ םדקמ
 אינוקל | ןב = יפוי ןב ש"ר אוה הניסוי
 ונראב רשאכו הזב גגשש ודובכמ הליחמבו
 תוכרבכ אייח 'ר םדוק דוע רטפנש וכרעב

 ןב ש"ר הוו .,יבֶר .רודב ,הוהו ב"ה ביפ

 ,ליעל אבומדכ הברה רחואמ היה הניסוי

 ,יאני 'רב ןועמש 'ר
 רמא ז"ה גי"פ תבש ימלשוריב רכזנ

 יל הרמא יתוחא ,אבאמ יתעמש אל ינא
 ,ומשמ

 אל ינא ר"ב ש"רא ב"הר ד"פ םשו
 'רב ש"ר ל"צו ם"ט אוהו אבאמ יתעמש
 ,יאני

 ףטק יאני 'רב ש"ר ב"ה 'ב"פ/ 'ק"ומו
 ןופמקו אמע לכ הינומוח דעומב הימרכ
 ,שביו היקבש אתירוח אתשב הירתב
 ,יאני 'ר לע השעמה אבומ ,בי ק"ומבו

 הזמו
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 עדונה יאני 'ר לש ונב היהש עמשמ הזמו
 היהו רישע היהש עודיכ | ,ןנחוי 'רד ובר

 ,םימרכ ול
 ,חפהר"פ ר"שהש ,בידג"פ .ר"סא רכזנו

 םילהת שרדמ (ה"עפר ר"בב רמול ךירצ ןבו)
 ,ה-ו קפ

 רמאש יאני 'ר םשב כ"ג ןב ול היהו
 .בחא"בפ ר"קיו ,א"םפס ר"בכ ויבא םשב

 'ר םשב יאני 'ר ,העק כ"רדפב וניצמו

 לש תוילפוק ח"מר רמוא יאני 'רב ןועמש
 שיש םירביא חמר לע ה"בקה ןהנ לזרב
 .'וכו םדאב וב

 ןשיה לאומש 'דמב אבומ רמאמהו
 'רד הירב יאני 'ר אתיא םשו אכ"פס
 ,י"הב ןועמש .'הד .ל"צו . י"רב .לאומש

 תועטב קתענ וכק זמר לאומש םוקליבו
 בותכ היהו יאחוי ןב ןועמש 'ר םשב

 ,יאני 'רב ןועמש 'ר אוהו י"בשר

 ךרע ..רוצ ןמד בקעי ןב ןועמש 'ר
 ,רוצ ןמד בקעי ןב לאעמשי 'ר

 תבש רכזנ ,קחצי רה ,רב ןועמש יה

 ,ג"ה .ב"פ

 .לאעמשי 'רב ןועמש 'ר
 אוה תודע רמא דהא"נפ ר"ש רכזנ

 ,לארשיל החילס שיש םלוע יאב | לכל
 םשו בדידוקפ אמוחנת אבומ רמאמהו
 ש"רה . תרעשהו ,לאעמשי ר"א אתיא
 אחסונ ודצב םשר רחהאש םש רעבוב
 תואחסונ 'ב ביכרהו ינשה אבו ןועמש 'ר

 ,י"ב ש"ר הזמ השענו דחי

 ,אנהכ רב ןועמש 'ר
 רזעילא 'רד לודגה ודימלת היה אוח

 .(סונקרוה ןב)

 'לשוריכ ורימלת היה ג"ב ןועמש ןברו
 תא יתיאר ינא ג"בשרא ה"ה ר"פ הלח
 המורת לש ןיי התוש אנהכ רב ןועמש
 ימיב כ"ב ןועמש היה יתמיא -- וכעב
 ש"רש השעמ םש איבמו ,(רזעילא) רזעל =

 אנהכ רב ןועמש 'ר--רוצ ןמד בקעי ןב ןועמש 'ר

 לע ןורבע א"רל ךימסמ הוה אנהכ רב
 ,גייס דח

 ה"פר תיעיבש אתפסותב אבומ ןכו
 יתיאר ינא לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא
 המורת לש ןיי התוש היהש כ"ב ןועמש
 .ובעב

 נ"בש ןבר רמא בי"פ הרפ אתפסותבו
 לש ןהימימ אנהכ ןב ןועמש 'ר םושמ
 ,'וכו םינהכ

 ,ןגפה ןב ש"ר אוהש רעשי רה"פבו
 יכ ןעי  ,ןכ רמול דואמ רבדה בורקו
 דימת רמא ג"בשרו םינהכ ויה םהינש
 .םמשב

 ב"ה ג"פ םיחספ וניצמש המ ילואו
 ,ג'בשר ל"צ אנהכ רב ש"ר םשב ל"בשר

 ל"ירב .י"רל הנשמה אובמ רפסבו
 כ"בשר םשב רמאש המ ג"בשר הזש רמאי

 אוה תיעיבש ימלשוריבו הרפ אתפסותב
 ו ה "רש רנייה יבר רכנ ג"בשר
 ןב א"רו ,ןועמש ןבר םשב ןב ול היה
 ודובכמ הליחמבו ,הילע ךימס הוה תרפ
 :לודג תועט העטי ותומכש לודג םכחש
 ;ךכילכ

 יבר רב ג"רל היה אל םלועמש (א
 ינש ךא ול ויה יב ןועמש ןבר םשב ןב
 ,ללה 'רו האישנ הדוהי 'ר םינב

 םשב ןב ול היהש רמאנ םג םא (ב
 ארקהל אישנ םלועמ היה אל ןועמש
 בר 5

 כ"ב ןועמש 'ר תויהל לוכי ךיא (נ
 דימלת היהש ימ תדפ ןב א"ר דימלת
 ודימלת היה ג"ב ןועמש ןבר םא ,ןנחוי 'ר
 רזעילא 'ר ארקנ ימלשוריבש האר אלו
 ,עודיכ םימעפ המכ רזעל 'ר םשב אנתה

 :רכמ אל | ןנחוי 'ר םגש עודי (ד
 רב ןועמש רכזי ךיא כ"או אתפסותב
 ? אתפסותב א"ר רימלת אנהכ
 ד"ה ד"פ תומבי אתפסותב וניצמו -
 השעמ א"יהס ב"פ תומבי ימלשוריו
 איקרופקבש ןירסיקב ספתנש דחא םיטסלב

 היהשבו



 שיקל ןב ןועמש 'ר--אנסרכ רב ןועמש 'ר

 ורמאו ואצ ל"א גרהיל אצוי היהשכו
 ויתגרהש אנהכ רב ןועמש לש ותשאל
 םימכח ינפל השעמ אבו רולל ותסינכב
 םשמ הדוהי 'ר ל"א  וירבדי תא" וטייקו
 ,'וכו היאר

 ש"ר אנתה הז ןיאש ד"הס תרעשהו
 ןכלו הז םשב רחא שיא ךא אנהפ רב
 וקלח המל עדוי יניא לבא ,םינשל וקלח
 בכ"ב ןועמשש עמשמ םשמ אברדאו םינשל
 א"רש עודיכ א"רד דימלתה אוה גרהנה
 םש בשי ןכו דולב ובשומ םוקמ היה
 ,ע"צו גרהנ םשו ודימלת

 .אנפרכ רב ןועמש 'ר
 'רד ודימלת היהו ימלשוריב ךא רכזנ

 א"פ תבשכ ומשב דימת רמאש אחא
 ף"ירבו ,ד"הפ ג'פ) ז"ה א"פ ןיבוריע ,ח"הר
 ג"פ אמוי ,(אנסיב רב ש"ר סרוג ןיבורועד א"פס

 .א"פר :ז"ע - ,ח"ה .ה"פ.הציב .חיח
 אנסרב רב ש"ר א"ה א"פ ז"ע וניצמו

 ,אנסרכ רב ל"צו אחא 'ר םשב
 םשו א"הס ג"פ יאמדב רתוי שבתשנו

 ל"צו אחא 'ר םשב ינכ רב ןועמש 'ר
 רב בותכ היהש אב תועטהו ,אנסרכ רב
 ינפרכ תביתו רב דח טמשנו ינסרכ
 .ת"יב השענ ף"כמו םיתשל קלחנ

 א"פ תורשעמ ,נ"ה ב"פ תומורת רכזנו

 .ג"פר תבש ,ג"הס ר"פ הלח ,ב"ה
 םשב רזעלא 'ר :בדא"פר תבש וניצמו

 יסוי 'רב א"ר ל"צש הארנו אנסרכ ש"ר
 רזעלא 'ר אוהו ,אנפרכ רב ש"ר םשב
 | .ןורחאה יסוי ר"ב

 לאעמשי 'ר ךרע .אגול ןב ןועמש
 ,אגול ןב

 .יול ןב ןועמש דר
 אבומ רמאמה לבא ,:ול ןישודיק רכזנ

 ,שיקל ןב ש"ר םשו ,בנ הכוס
 יסוי 'ך לאש (ס"קד תסרגל) :1נ ןילוחבו

 ,יול ןב ש"ר תא יארוהנ ןב
 ,זדז"טפ ר"קיו ,ז-רהב אמוחנת רכזנ ןכו

 ו

 לכ רקיה ורמאמ דדח"יפ לאומש 'דמו
 .תשענ אוהש ףופ םירזכא לע ןמחר אוהש
 םש םוקליבו  ,(ל"צב) םינמחר לע רזכא
 .ל"ביר ש"ע רמאמה אבומ

 םשב אבא 'ר ולש זמר היעשי טוקליבו
 חיפקתת זמר ר"שהש טוקליבו יול ןב ש"ר
 ,יול ןב ןועמש ר"שב ןירפקד אפילחת 'ר
 ים םשב " תפנ 'פ ד"פ' ר"שהשבפ  ל"צו
 שיקל ןב ןועמש

 ,שיקל שיר --שיקל ןב ןועמש 'ר
 שיקל שיר םשב ילבבב ארקנ בור פ"ע

 ךאו .שיקל ןב ש"ר םשב ימלשוריבו
 שיר םשב תומוקמ המכב ארקנ ןירדהנסב
 ,תומוקמ הזיאב דועו שיקל

 וילע רשא הוה םיקנעב לודגה רבדב
 הידהב ל"ר יעתשמר ןאמ :₪ אמוי ורמא
 האב ,ידהס אלב אקסע היל ובהי אקושב
 ינשש רמול םיצורש שי הלודג איבוברע
 ליש . ,ןייצמ הרותב | אב ומהב ה ה
 יד. "רה, םכסה .תאכ הרב ד תכבה

 רשפאו שודקה וניברד ורוד ןב היה דחאש
 וסיג ינשהו יברמ אבוט שישק רוע היהש
 ןקתל "רב םפחה רמא = רבכו "נחי "לד
 תואיגש תושעל ונא ןיכירצ תחא האיגש
 ותיישוקו ,חור אשי וירבד לכ לבא ,תובר
 ךלה יבר לש וילח תעשבש ה"עפ ר"במ
 ללפתיש ושקב :יברו ומולשב לאשמל ל"ר
 עגפ האנועמ יסויש פ"פר םש ןכו | ,וילע
 הרח בטיה רשא יבר אוה אישנה רובכב
 ,יבד תא - םייפל . לר ךלה \ אשמרבו ל
 הש בשחש לודג תועט העט הליחמב
 םיאישנה לכש עדי אלו שודקה וניבר יבר
 וקיתעהש) םישרדמבו ימלשוריב ןיארקנ ויה
 יברו ,יבר םשב (ימלשורימ םהירבד בור פ"ע

 דכנ אוה וילע ללפתיש ל"רל שקבש הז

 ינשה האישנ י"ר  ונייה יבר לש ודכנ
 הלחתמ היה אל ומצעב ל"ר םנ רשא

 היה כ"חאו | ,וכרעב ראובמכ  ויבהואמ
 יואר ןיא יתעד יפלו  ,םינמאנה ויבהואמ
 .דוסי םוש םהל ןיאש וירבדב לפטל רתווי

 שיו
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 םרוק דוע היהש רמול םיצורש שיו
 ג"מפ א"ררפב אבומש המ פ"ע יאזע ןב
 הבושתה חכ הארו אב יאזע ןב רמאש
 םילזוג ויער ינשו אוה היהש ל"בשרמ
 היהו -- הבושתב בש אוהו - - םיפמוחו
 הפש ..םויבו ..-- .לימו לכ ההותב .קסוע
 ל"בשרל ונתנו םירדושה ויער ינש ותמ
 ,תויתחת לואשב ויער ינשלו םייחה קלח
 | לחה ואנה, ,קדצב רועה רבב לפא
 םירפסב לפנ ס"טש א"ררפה לע ושוריפב
 .יאזע ןב םשב

 'ר דח קרו ךאש רורבה תמאה לבא
 .ראבנ רשאכו הוה שיקל ןב ןועמש

 אוהש וא ויבא םש אוה םא שיקל םשה
 רומלת תיבב וו"האר ברה תעדכ ריע םש
 אצמנ אלש ןעי | ,ונל עדונ אל 'ג .הנש
 ורציקש המו ,שיקל םשב ריע םוקמ םושב
 רבכ שיקל שיר םשב והוארקו ומש תא
 אוהש ותעדו קיפ י"ר ןואגה ז"ע ריעה
 הנתשנ םינושארה םיסיפדמה תמשאב
 ןכ רמול השקו ,שיקל שירל ל"בשרמ
 ,ל"ר םשב ארקנש תומוקמה לכב שבשלו
 םימעפ המב י"כה לכב ם"קדב אבומ ןכו
 יתימאה םעט לבא ,שיקל שיר םשב
 תאו ךאו ,ומש ורצק המל ונממ םלענ
 רב, םשב ומצע תא ארקש ונל עודי
 ןנחוי 'ר וארק ןכו ,:חכ הלינמכ "אשיקל
 רפ םיבכ

 רודה .ילודגמ ויהש / ונל עודי  ויתובא
 האישנ הדוהי 'רל ל"ר ל"אש :טיק תבשכ
 הל ..ירמאו "יתובאמ .ינלבוקמ. ךב, ב
 לש תוקונית הב ןיאש ריע לכ ךיתובאמ
 ,התוא ןיבירחמ ןבר תיב

 היה הפ מ"ב .'םותב ת"ח .תעה הנה
 רימלת .ל"ר היה .הלחתמש . ,תרדה .יא
 השענו הרות לוע וילעמ קרפ כ"תאו םכח
 היה, ל"רש . .תס ,ןובוהיעע/רכתכ וכו; הע
 םהיתומצעמ הליחמבו ,םדוקמ הבר ארבנ
 שודק לע רמול רשפא ךיא ,םישודקה
 היאר ואיבהש םוקממ דועו ,ןכ לארשו

 שיקל ןב ןועמש 'ר

 ורמאש ךופיהל שממ חכומ םשמ םהירברל
 ךוא . ,היינתאו . היירקא - ,דפ מ"ב  םש
 ארבג םדוקמ היה םאש רמול רשפא
 םג וא הרותב תורקל םגנ חכשיש הבר
 ורמאש :הס ןיבוריעמו + ב"אה חבשל
 ל"א -- ועלקיא אנינח 'רד ידימלתו ל"ר
 וחוה .לצא . .עוגנשכלו . רוכשנ לה
 ,ספא 'רל ולייש ותא םהל לאשנ םורדבש
 יבר רחא יח םפא 'רש 'סותב םש ורמאו
 רחא ףכית ןכ םא הצחמו םינש 'ב ךא
 [ ה ,לוהג ל". .רבכ היה. יבר  תרימפ
 ב"ה א"פ ןירדהנס וניצמ אנינח 'ר ימיבו

 וןומתח ל"רו ןנחוי 'רי ,חתפ אנינח 'ר
 ןירופיצב ירש הוה אנינח 'ר ב"פס הדנ ןכו
 ףרצמ הוה אלו ןמת ןיורש ל"רו י"ר הוהו
 ןירמא הימיע ןופרצ ןמז רח -- הימיע ול
 'ר ןמזבו ,'וכו ןנילע חגשמ יבר אמח המ
 וניצמ היעשוא 'רו ןושארה האישנ הדוהי
 וירי .הינימ  יעבש = ,זנ- תומבי
 ףוסל ידימ אלו ול רמא אלו היעשוא
 היל טשפו ל"ר ונמו הבר ארבג אתא
 'ר ומא היעשוא 'רל | האישנ י"ר ל"א
 היה הזו ,'וכו אוה הבר ארבג ואל ןנחוי
 ויהו אירבטב ןנחוי 'ר ךלמש םרט דוע
 אנינח 'ר כ"חאו ספא 'רו ירופיצב םלוכ
 ויה י"רו ל"רו םש הבישי ישארמ ויה
 רשפא ךיא כ"א םילודגה םהירימלתמ
 בוזעי םואתפש רמול תעדה לע תולעל
 ןיסמוח םע קבדלו ותרותו וכרד ל"ר
 ?ותרות לכ חכשלו ןינלזגו

 אל םלועמש וכרד הרוי תמאה ךא
 םע השעמה עריאש םרט הבר ארבג היה
 וימולע ימי םצעב דוע וא היהו ןנחוי 'ר
 | ,ראבנ רשאכו

 וניבר םוקמ ירופיצב דלונ הארנה יפכ
 ה"פ הציבכ ותוארל דוע הכוו שורקה
 ור ₪1 ירמא .ל"בשרו ןנחוי 'ר ב"ה
 היתועבצאל ןניוחד ןיגב אלא | אתיירואל
 וו יה לבא | ,הידיד .ןיקינלונ ןמ .יברד
 תויהל הכז י"ר יב  ,ל"רמ .שישק היה

 וידימלתמ



 שיקל ןב ןועמש 'ר
 א

 ונממ עמשו יברד םינטקה | וידימלתמ
 ךא הכו דלי היה ל"ר לבא | תובלה
 לאשש | ,דנ ןילוח וניצמש הזו  ,ותוארל

 אלו .בר ונמו כר ונמ  ןנח" ל
 אריהנ אלו ןנחוי 'ר ל"א ,היל אנעדי
 הבר יבר תא שמישש דימלת ותואל היל
 היהש ןנחוי 'רש ונרמאש ומכ הזו ,ח"רו
 ראובמכ הנש 'וט ךרעל יבר תריטפב
 ותלודגו בר תא בטיה עדי ןכל ,וכרעב
 החפשמ ןב היהש ףא ל"ר לבא ,יבר יניעב
 ,יבר תא : תוארל הכזו ירופיצב " הלוג
 אל ןכלו ,ותלודגו בר תא עדי אל לבא

 ,יבר םשב ל"ר רמאיש םוקמ םושב וניצמ |
 תורובגב עבטה תאמ ןנוח הזה דליהו

 רבחתהו ,לכ ינפמ ארייתה אלש האלפנ
 םהילע יהיו ותומכ ליח ירובג םישנא םע
 ובל םש אלו רשיה חרוא ןמ הטנו שארל
 ,רודה ילודג ויה ויתובאש ףא הרותל

 םימיב וישעממ תונורכז ונל ראשנו
 הישפנ ןבזש זמ ןימיג רפוסיש המ םהה
 העשרה רעביש ותרובג לע ךמסו יאדולל
 ,םדא רשב םילכואה תכ תא ץראה ברקמ
 םלוכ תא תימהש םש רפוסי רשאכו
 ולא רמאל ויפב החישל דימת תאו היהו
 תומורת ימלשוריכ ןידולל ךשפנ תנבו
 | "ה מ

 ילודג ישארמ רבכ היהשכ םג ןכו
 - ימלשוריב וילע  רפוסי רודה
 רש דע ןינלזג והושפת ימיא 'רש ח"פס
 רמא ל"בשר ךא ,ונממ שאייתה ןתנוי
 ינא וא םתוא גורהאו םהירחא ףודרא ינא
 ,םדימ וליצהש היה ףוסו ,גרהא

 םיטסל .וסמח א"פש םש רפוסי ]כו
 םהירחא ףדר ל"רו ונוממ לב .ןנחוי 'רמ
 ,ושוכר לכ תא ובישהו םגישהו

 וירוענמ ל"ר תא בטיה עדיש ןנחוי 'רו
 ןמ המה טעמ טעמש ךיא ותוא הארו
 קקותשה ,םיעשרל רבחתמו רשיה ךרד
 ל"ר זא היה רבכו ,בטומל וריזחהל דואמ
 ודיל 'ה הנא זזנהו וימולע ימי םצעב
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 אנרריב יחס י"רש .דפ מ"ב רפוסי רשאכ
 בשחו ןדריל רבעמ םש וא היה ל"רו
 הירתבא אנדריל רוושו הפי השא האורש
 ךרפוש ל"א אתיירואל ךליח ןנחוי 'ר ל"א
 רשוכה תעש ןנחוי 'ר אצמ זא  ,ישנל
 ךב תרדה יא ל"או בטומל וריזחהל
 ףאו) יאנימ אריפשד יתוחא ךל אנביהי
 םינש רשעב ךרע הברה ונממ שישק היה ןנחוי 'רש
 וא היחאמ םימול הריבכ דוע התיהש ותוחאו

 ,ודלוה םוימ םאו בא ול היה אל י"רש תימאות
 ןכל וימולע ימיב רוע היה ןנחוי 'ר םג לבא
 : חי ןילוחב ןנחוי 'ר וארק ןכלו הזל ל"ר הצרתנ

 הילע ליבק (םש ףסוי יקומנב אוה ןכ ,אסיג

 יצמ אלו הינאמ ייוהאל רדהימל יעב
 ,הבר ארבג הרייושו היינתאו היירקא ,רדה

 םשש דע ךכ לכ הלדג הרותב ףולמעו
 ירביא אל .רמאש ומכו םימיכ תוליל
 תוכרבו ,.הס ןיבוריע אסריגל אלא ארהיס
 ת"רב רהרהמ היה ל"רש ורמא א"ה א"פ
 .הבשב םוחתל ץוחמ אציש דע כ"כ

 דגנב ןינמז 'מ היתינתמ רדסמ היהו

 ישרה הימקל לייעו הרות הנתנש םוי 'מ

 ,ח תינעתכ
 רודה ילודג לכ םייהב דוע ויה זאו

 ,יאני ירו: .אנינח ,!רכ ןנחוי "רד  ויתובל
 ילוהנ ויה. ספא 'רו ל"בירו .ארפק רבו
 יבר דכנ האישנ הדוהי 'רו ,םורד ימכח

 לארשי ימכח לכל שארו אישנה היה
 ומצעב עדישכ ןכל | ,ירופיצ ירדהנפב
 תא :בזע. הרוחה .,תמבחההל שכר .רבבש
 לבקל םורד ימכחל ול ךלהו ותלחנו ותיב
 ךרעב ונראב רבכו) יבר ידימלת םינקזה יפמ
 עובקה ומוקמו יבר ירחא הברה םינש יחש ספא 'ר

 תבישיל אב היה םיגמוזמ םיתעל ךאו ,םורדב היה
 .(האישנ י"רו ג"ר תחת ירופיצ

 % םצש ד"ה ט"פ םיאלכ ורמאש הזו
 'רש והונעו םולחב אייח 'ר תא תוארל
 דוע אלו ונממ רתוי הרות ץביר אייח
 ? ילג אניוה אלו ל"א ,הלנ אוהד אלא
 אפלמ ילג אוהו ףלימל יל תיוה תא ל"א
 רבכ יכ דומלל אב אל י"אל אבשב ח"רש 'ופ)

 דמללו הרות ץיברהל ךא אבו ודיב ותרותו אב

 לבא
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 ,(דומללו לבקל ךא וריעמ אצי שיקל שיר לבא
 לבקל םורדל ול ךלהש ונרמאש ומכ הזו
 ,םשד רודה ילודג יפמ

 הזו ארפק רבמ לבקל דוע הכו םשו
 םיחספכ ארפק רב םושמ ל"ר וניצמש
 ב בכ ורכב. הכינה הבעת ומ
 ו"פ תומורת ,.בצ םיחבו ,:חנק וטל .ב"'ב
 ,םישרדמב םימעפ הברהו ג"ה

 ל"ר :הס ןיבוריעב ספא 'רמ לבק ןכו
 רכש ל"ר ל"א 5--  אנינה ''רד ירימלת"
 לאשנ םוררבש וניתובר לצא עיגישכלו
 .'וכו םפא 'רל ולייש ותא םהל

 יבר וארקו ל"ביר םע םש עעורתה ןכו
 ל"בשרל לאש ל"בירש .ר"ה ב"פ ק"ומכ
 ר"בב רמאמהו ,לאוש יבר תמוא ל"א
 .יבר תבית רסח זמ"פס

 םשב ל"ביר .ב תוכמ וניצמש המו
 ל"בשר םשב תבית קחמנ רבכ ל"בשר
 ,גכ"קתת זמר םירבד םטוקליב אתיל ןכו

 וניצמדכ קהה מכח לכמ ' לבק .ןכו
 ,;;ם ק"בכ היקזחד  הימשמ רמאש

 ,י"ה ו"פ ריזנכ ייפליח בר םשב
 אנינח 'רב הדוהי 'רד הימשמ רמא ןכו

 ,(ובר היהש :אי םש ורמאו) אי ןיבוריעב
 ,ח"ה ד"פ תובותכ

 םושמ רמא ןכו
 קי 5753

 .היילד רב אבא םושמ ג"ה ח"פ ב"בו
 ,: זצ ןיבוריעב אבס יול םושמ
 יול םשב ב"ה י"פ םש ימלשוריבו

 ירי םשב  .ש"ר י.ו"ה יח"פ = אמויבו " איכופ
 .ל"'בשה .ל"'צ | וס יול

 ,דע תומביכ .אימס \ ר"א ל"ר
 ג"פ םיחספכ אנהכ רב ש"ר םשב ל"ר

 ,וכרע ןייעו ב"ה
 ,אע תבשכ ינטות רב םושמ
 יואר רבכ היה זא  ירופיצל רזחשכו

 הדוהי 'רד םילודגה וידימלתמ | תויהל

 אלדרב ןהכ אבא

 | "רד הימקי ריר ביתי כ חיזנכ האישנ

 שיקל ןב ןועמש 'ר

 אל בות ל"א -- רמא אקו ביתיו האישנ
 ,אדימלתל אחוור תקבש

 ,: מיק םיחספ ,:לק תבשכ ומשב רמאו
 וכ מ + מ. הדנ , ,,בב תורובב | ,,ב ק"ומ

 ,ר"ה ד"פ םיחספ ,א"הס א"פ תומורת

 תובוהב .,ה"ה :נ"פ ק"ומ  ,א"ה ג"פ .הכוס
 ,ה"ה א"פ הדנ ,ב"ה א"פ

 האישנ הדוהי 'רל רמא :םיק תבשבו
 ,ךנתובאמ ינלבוקמ .ךב .'ב

 ונממ יעב ,איעשוא 'רמ םג לבק זאו
 ,יפ .ןישודיק ומשב רמא | ,,זנ תומביכ
 ₪ הלועמ נו תורוכב > ,: דל םיחספ
 :קב חי הדג

 דע ויניעב כ"כ לודג איעשוא 'ר היהו
 לבא ,ו"ה ד"פ ק"בכ הנשמה יבא וארקש
 שרופמכ רודה לודג רבכ זא היה ל"ר
 ,זנ תומבי

 תבשב הינימ יעב ,אנינח 'רמ לבק ןכו
 ןיבוריעב הימשמ רמא | ,:אי ז"ע ,,דיק
 חתפ אנינח 'ר ב"ה :א"פ ןירדהנסבו ,.פ

 ,ןימתוח ל"בשרו י"רו
 ןיבוריעכ ומשב רמאו יאני 'רמ לבק ןכו

 ירו קב ,:זל .אמוי ,:ןי הכוס ,: אי
 .חי .הליעמ וכ

 ימלשוריכ ןהנוי 'ר םע ורוביד היה ןכו
 ,ה"ה .ו"פ .ןיבוריע

 ל"ר .טמ תובותכ וניצמש המ לבא
 ל"צו ם"ט אוה אנינח ר"ב יסוי 'ר םושמ
 תובותכב אוה ןכ יכ ח"רב הדוהי 'ר םושמ
 הו ה רט

 םשב ל"בשר .נהא"ה א"פ הכוסב ןכו
 ומ לב הדוהי 'ר ל"צ חרב יפוי 'ר
 ,2/ח ,ך"פ .םיאלכב

 רמאש םינושארהמ תולבק ודיב היה ןבו
 ,גהט"פ ר"בכ ע"באר םשב

 בס 5 קיוכ איסנמ ןב ש"ר םשב
 בר ירבד שרפמ ל"רש איבמ רה"סבו

 ,יכ .הכוסל ותנוכו ירודמה רב ימורבא
 ארמגה היה אל יאדוש ודובכמ הליחמבו
 בר םע ל"ר קלוח םש יכ וינפל זא הכוס

 ימידבא
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 שיקל ןב ןועמש 'ר

 תולצוח יאמ ורמאש ירורמה רב ימידבא
 ילבוזרמ יאמ ,ילבוזרמ ה"ב ימידבא ר"א
 תולצחמ רמא ל"בשר ,ילבומ אבא ר"א
 .תולצוח תבית שרפמ אוהו ,שממ

 דסי ןנחוי 'רו רודה ינקז לכ ורטפנשכו |
 תואישנה רתכו אירבטב הלודנה ותבישי
 הרוהי 'ר\ "יכ- .הרותה רתבמי "המ
 ויתובא תלעמל עיגה אל ינשה האישנ
 ל"בשר היה ,אתביתמ שיר םג תויהל
 הנושארבש ףאו ,ותבישיב ןושארהו שארה
 ול רמאש טי ןיטיגכ ןנחוי 'ר דימלת היה
 ןילוח  ןכו ,וניבר ונתרמל אלהו י"רל ל"ר
 י"רש שוריפב ורמאש ,אל תוכרבו ,טלק
 ל"ר לע י"רא :ז הליעמבו ובר * היה
 היה ל"וש יפל) אקוניד יהולגרל ןוניתצצק
 ל הלעתנ כ"חא לבא ,(י"שר ,וגממ ריעצ

 שממ רבחל ןנחוי 'ר ובישחהש דע כ"כ
 ידגנכש השעא המ י"ראש :דנ תובותכב
 : בצ תומביבו ,ילע קלוח (י"שר ,יברעב שונא)

 הבר ארבג ךסלקד ואל יא י"רל ל"ר ל"א
 ,'וכו ךל אנימא הוה

 ,: ג אמויכ רמ וארק ןנחוי 'רו

 י"רל ל"בשר ףכ א"ה א"פ ןיבוריעבו
 .לטלטו

 ל"בשרו י"רל וארק ז"ה ח"פ תוכרבו
 םאש י"רא םנח לע אלו ,םלוע ילודג ינש
 תחא ורי ול רפח ד"מהבב ל"בשר ןיא
 יכ ,ב"פר ןירדהנסו ג"פר תוירוה ימלשוריכ
 ק"ב רפוסי רשאכ ונימי די ומכ תמאב היה
 אבשכו י"אל לבבמ אנהכ בר אבשב ,זיק
 אקו ביתיד ל"רל היחבשא י"רד ד"מהבל
 היה י"שריפו) ןנברל אמויד אתביתמ םייסמ
 לודג םכח ל"רש יפל י"ר שרדש המ םהל רזחמ
 הנווכמו רזוח ברה יפמ םלוב ועמשש רחאלו היה
 ,'וכו אכיה שיקל שיר והל רמא (םדיב
 לבבב םג לודגו ךלוה היה ומשש תוא הזו
 ,אביה ל"ר ךא לאש כ"רש

 היה אלשכ םימעפ המכ עריא ס"לבו
 ל"ר זא היה אתביתמל אבל י"ר ' לוכי
 היהש וניצמ ןכלו ,אתביתמ שירה םוקמב
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 ינמחנ רב הדוהי 'ר םשב ןמגרותמ ול
 ,ח תובותב ,זט הגיגחב

 תא האורה לכ ורמא ,דכ ןירדהנסבו
 ןנחוטו םירה' רקוע ולאכ ד"מהבב ל"בשר
"5 

 םישררמו ימלשוריו ילבב ס"שה :לכבו
 .ל"רו י"רד  תודגאו תוכלהמ םיאלמ

 תוכרככ והייורת ירמאד  ל"רו י"ב ןכו
 ו רטי ה"ר ו םכ םיחספו ו: הע רתבש" ,,גל
 ו אעקי בב 7 בט" םירדנ" [?ףפ יתופותב
 ומ :בכ הדנ ,,חס תוחנמ ,,אכ תועובש

 ל"רל נחי "רף = היביתיא! \ יניצמ ןכו
 רוע = בקי טלה אי תומכי וז "הכינהב
 ,תומוקמ המכב

 'ר רמא :וטמ תבש ורמאש המ לבא
 םיסופדב אתיל שיקל שיר רמא ןנחוי
 ,י"רא תבית םינשו

 יה :ד"ה ר"פ תובותכ ונוצמש ':ממ" ןצו
 שיקל ןב ש"ר םשב ןנחוי 'ר ןוב 'רב יסוי
 ,ומ תובותככ י"בשר םשב ל"צ

 םעמ םרומ שיא אוהש םעה לכ ועדיו
 תויהלו ררתשהל וירוענמ היה ועבטש ןעיו
 לכ ינפ אשנ אל כ"חא כ"ג ןכל ,שאר
 .אישנהל םגו ,ויניע דגנ היה תמאה ךאו
 וינפ אשנ אל ינשה האישנ הרוהי 'ר
 ג"פר | תוירוה ימלשוריב רפוסי  רשאכ
 אטחש אישנ ל"ראש ב"פר ןירדהנסו
 י"ר עמש -- 'ג לש ד"בב ותוא ןיקלמ
 וא אלדגומ אדל ל"ר חרבו ,םעבו איישנ
 תיבל ןנחוי 'ר קלפ רחמל ,איטיח רפכל
 לאשו אדעו תיבל אישנ י"ר קלסו אדעו
 אתיירואד הלימ ל"א ירמ תיל המל י"רל
 ? ןיחפט ארחבו ל"א הירי ארחב חפמ ירש
 ,ל"ר אוהו תרחאה ירי יל רפתש ןעי ל"א
 ,הימדקל קופינ תאו אנא רחמל ול רמא
 המ אישנהל ל"ר ל"א ואיצוהל ואבשכו

 ענמ אניוה ןוכנימ ליחר המ ןירבס ןותא |
 האישנ יברש עריא זאו +? אנמחרד אנפלוא
 השע המ  ,רימג הוה אלר אנייד ומקוא
 הינמגרותמ ינמחנ רב הדוהיל הימקוא ל"ר

 םקו
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 ,ידימ אלו ול רמא אלו הילע ןיחג םקו
 .:ז ןירדהנסכ 'וכו ץעל רמוא יוה רמאו חתפ

 ז"עב זל"ז םיבהוא ושענ כ"חא לבא
 השעי המ ל"רל האישנ י"ר לאשש :ו
 םויב אנימ אוהה ול רדשש ארנידה םע
 א"פר ז"ע ימלשוריכ ול רסא ל"רו וריא
 :תבדה ,.רודגל שסיב .ליהש

 ארוש אמר אישנהשכ ,[ ב"ב ןכו
 ,אתוריטנ יכירצ אל ןנבר ל"ר ל"א ןנברדא

 -- ינלבוקמ ךכ ול רמא ,טיק תבשבו
 לש תוקונית הב ןיאש ריע לכ ךיתובאמ
 אישנה חלש ז"יעו התוא ןיבירחמ ןבר תיב
 רובעל יימא 'רו יסא 'רו א"ב אייח 'רל
 .ז"ה א"פ הגיגנחכ לארשי ירע לכב

 ל"רל רוזעל דימת ןכומ היה אישנהו
 תובותכ רפוסי רשאכ ,ולש תואישנה חכב
 י"רד יורבע ל"בשר יתייאש ב"ה מ"פ
 ,הנימ קיפאו אישנ

 ל" לכא א"פש רפוסי ,רמ תוכרבבו
 האישנ י"ר רדשו דירמד דע רסוניג תוריפ
 ,ותיבל והאיבהו הירתבא ישולאב

 לאשמל קילס ל"ר  בידח"עפ | ר"בו
 לכש ינשה האישנ י"ר אוהו) וניברד הימלשב
 (וניבר וא יבר םש>כ ןיארקנ ויה םיאישנה

 ןיגס אשיב אתוכלמ אדהר ילע ילצ ל"א
 תילו םולכ שנא רב ןמ בסת אל ל"א
 ,םולכ .ביהי תא

 כ"כ וילע ןיביבח ויה הידמולו הרותהו
 הוה א"פש :חכ הליגמ וילע רפוסיש רע
 אימד אמקרוא אטמ אחרואב ליזא אק
 אקו היפתבא היבכרא ארבג אוהה אתא
 לודג דובבל בשחנ היה הוש) היל רבעמ

 ול רמא (ל"ו תא שמשל הכזש שיאה ותואל
 ירדס 'ד אנינת ,תינת ,אנירק ל"א תירק
 תנעטו ירוט 'ר ךל תלספ ל"א ,הנשמ
 אשיקל רב ירש %+ךפתכא אשיקל רב
 רמל ןניעמשאר יל אחינ ל"א ,אימב
 רומג יכה יא ל"ר ל"א | (ינודאל שמשאש)

 ןה לארשי תונב "ראד אתלמ אה ינימ
 :תפט תואור וליפאש ןמצע לע ורימחה

 שיקל ןב ןועמש 'ר

 ,םייקנ 'ז וילע תובשוי לדרחכ םד
 רהואמ היה ז"ר יכ ז"רד הימשמ ןידה ל"אש אלו)
 ז"ר םש לעש ןעי ארמגה ןושל אוה ךא ונממ
 היה ןידה לבא דמה"בב תאזה הבלהה העבקנ
 אוה ןכו ,תומוקמ המכב ונראב רשאכו ןשונ ןשי
 .(ץבעי תוהגהב

 שייב דחאש ו"ה ח"פ ק"ב וניצמ ןכו
 ארטל ל"ר היסנקו אנינח רב הרדוהי 'רל
 ,אבהרד

 ףיקה םשב ארקנ היהש ףא הנהו
 יחפ הוה ל"ר ורמאש :ם אמויכ י"אד
 ל"א הידי היל ביהי ח"בבר אתא אנרריב
 ארמגה ךירפו (לבב ינבל) וכל אנינפ ההלא
 א"ר המו ח"בבר ידהב יעתשמ ימ ל"רו
 ,ירהב יעתשמ הוה אלו הוה. י"אד ארמ
 ובהי .אקושב ידהב ל"ר יעתשמד ןאמד
 ,ידהס אלב אקסע היל

 בל עורמ ש"וח תאו השע אל לבא
 אקו ל"ר ביתי .בכק ןילוח ורמא רשאכו
 לשיצ) לאעמשי 'ר ול רמא -- היל יעבימ
 -- ל"ביר רמא יכה אבא רב (ןועמש 'ר
 את ורמאו ,(ךחב רשיי) ילבקל בית ל"א
 ,לבב יריסחל י"אר יפיקת ןיב המ יזח

 ,הוותרפכ .ינירה .רמאש | ,כ הכוס ןכו

 הרות החכתשנשכ הלחתבש וינבו אייח
 -- הדסיו לבבמ ארוע הלע .לארשימ
 וינבו אייח 'ר ולע -- הרפיו ילבבה ללה
 ,הודסיו

 לב"שרש ד"ה ג"פ תוירוה רפוסי ןכו
 ןיכא םשב רח ןמת הוהו הרצבל לאע
 ולטנ -- תוצמב המרמ היהש יאמר
 םדא ןהמ וילע ארקו ולצא ובישהו

 ל , ביחרו
 לע סעבש :הב תובותכ וניצמ הנהו

 הימשמ הכלהה רמא אלש המ רזעלא 'ר
 .ונתוו רד

 לזרל הלה  .ל"אשכ : בע. תומבי ןכו
 יפמ השמכ שרודו בשויש תרפ ןבל יתיאר
 אתינתמ + איה הידיד ל"ר ל"א הרובגה
 ,איה

 םירמואש והז א"רל רמא ,ה םיחבו ןכו
 וילע



 שיקל ןב ןועמש 'ר

 הנשמ אנא אנמיאק ,אוה לודג םדא וילע
 שו"ח הז ןיא  ,'ובו תרמא תאו המלש
 האנש הזיא ול היהש וא בבל עורמ
 ומכ היה א"רש .ןעי ךא ,א"ר הנו טרמפ

 תורוכב וניצמדכו .לב"שרל רב טיט
 ,ל"רא א"ר + וכ

 רמאו לזא א"רש :גצ תוחנמ ןכו
 דפקיא הימשמ רמא אלו ל"רד אתעמש
 א"רו ומצע ירבד לע ל"ר השקהו ,ל"ר
 ל"א ל"רד היתעד חנד רתבלו ,קיתשיא
 לע אל ןבלו | ,'וכו יל אמית 'אל מ"מ
 ודימעהל ידכ הזו ל"ר וילע דיפקה םנח
 ורמוא םשב רבד רמול תמאה ךרד לע
 .ומצעב י"ר םג דואמ דיפקה הזבש

 ארקש המ וכ ןיררהנפד השעמה ןכו
 קרצוהי ןב ש"רו יקונרז רב אית ₪
 םהש ןעי ומע קדצה היה רקב יעור
 םגו .םש ראובמכ לב"שר תא וטינקהו
 אל תמאה םוקמבו  ,ל"רל קדש תו 3

 ,וצ , .ןירדהנפכי ךנחוי "ד יפו

 רבדמ (אהפנ קחצי 'ר) אחפנד אבט רמאש
 .(ןנחוי 'ר) אתפנ

 .אל תוכרב וניצמ תורקיה | ויתודממ
 י"ךמ עמשש םוימ ויפ קוחש אלמ אלש
 ,ןכ תושעל רוסאש

 ב"פ יאמד ימלשוריכ תמאה לע הדוהו
 'ר .תיבר ןיליא \ יבנל 'קילפ .ולירש

 ועגי אלש ידכ ונממ םישנה וחרבו יאני
 .תורהט לצא ינא ה"ע ל"א וב

 םלועל ,ה תוברב "םירקיה :וידמאמ)
 קסועה לכ ,רה"צי לע "צי םדא

 ,ונמיה ןילדב ןירוסי הרותב
 תסנכה תיב יל שיש 'ימ לב ,ח"םשו

 ארקנ ללפתהל םש סנכנ וניאו וריעב
 ,ובל תוריקמ ריק יאמ :י םשו ,ער ןכש

 ובר ינפב 'חיכ .רמא  ,טצ :ןיבוריעבו
 ,התימ :בייח

 וידימלתל ריהזה ט"פס תוכרב ימלשוריבו
 םא יכ הרידת הרותה לע ודקשיש רמאו
 ,ךבזעא םימוי ינבזעת םוי
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 הנהנ אל יתראפתו ותלודג לכבו
 היהו ויסכנמ סנרפתה ךא הרותה דובכמ
 ל"ר זי ק"ומב ויפדרפ רמוש ומצעב אוה
 ארבג אוהה אתא אסידרפ רטנמ הוה
 חנשא אלו אלק היב אמר יניאת ליכאקו
 אברדא ארבג אוהה ל"א ,היתמשו היב
 םא אתמשב (ל"ו) ארבג אוהה יוהיל
 יתבייחתנ ימ יודינ ךל יתבייחתנ ןוממ
 ,יודינ ולש ל"א אשרדמ יבל אתא ,ךל
 יבל 'ךליל .ךירצ .היהלי יזרינ יטיא "ךלש
 ,ול ריתיש האישנ

 לב.ירחש , הרמס חציה ד"רדבו
 םנמא שאר תבשל הכו אל ל"ר תלודג, =

 ל"ר היה דחא רבדב יכ = שדח לכ יאו
 תניחבב אוהו "רודי ימכח .בורל רגנתמ]
 ללכי רימעהו =" תוינוציחה "  תוינשמ
 הרובחב אינתמ אלד הנשמ לכ ומסרפו,
 א"פ ןיבוריע ימלשורי הילע ןיכמוס ןיא,
 םע הזה טפשמכ גהנש רבל אלו וה
 'רל " םג 'ךא " הודבש .םינוניב  םימפהק
 לבקלמ ברסמ היהו םינפ אשנ אל ןנחוי,
 הזב ךרוצ ונל ןיא ורמאב אתיירב ונממו,
 ימלשורי יבר ול הנש המלש הנשמ יב,
 התעו -- הפס" ק"ב ויה  א"פ  םיאלב]
 ותמכה לכי םע" ל"ר י"המל. 'רבלח בוש
 תבשלו הלעתהל חילצה אל ויתולעמו,
 י'ןנחוי 'ר ינפל ותומ םוי דע בשיו שארו
 .ל"פע

 ולזמו ל"ר לע רפסה השועש המ הנהו
 היה ולא ם"לב יב יובל באבי .םנחכ ערה
 בוהאה וברו וסיג לעמ דרפהל ל"ר הצור
 דסימ היהו\ תרחא ריעל ךלוה היה זא ול
 ולמבתנ רבכ יכ ירחא הלודג הבישי המש
 הרותל םיתב ךאו  לארשימ ןירדהנפה
 ל"רש ןיאור ונא רשאכו | ,ןמוקמ וחקל
 לע אוה תואי ןנחוי "ד" םע" וימי "לב 'בשי
 זכרמש היה וצפחו ותמגמ לכש ובל תרקי
 ןנחוי "רש עוריבו 'א"קמב היה" "תחת
 םג לבא י"אב רודה שיר היהש רבל אל
 םירואה ירבדכ ןיעמשנ וירבד ויה לכבב

 ירחא
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 בוט םשבו | ,לאומשו בר תריטפ ירחא
 תובלה יב וו ב מכ ל"ר תב הוה
 םאו ,לבב תובישיל ואבוה ןיושב םהינש
 היה .ם"לב .זא נחש ה, ירחא . יה היה
 ןעי לבא ,וירחא אתביתמ שירה .ל"ר
 ל"רד קהבומה ובר | וירוענב היה י"רש
 ,ןנחוי 'ר ךלמ ןכל ונממ שישק היה םנו

 אר .תנרדמלו .שינהל לובי . היה אס יל
 טרשב .רבכ לבא \ ,"רודל דחא רבה כ
 והרב | רנימו יו ומכ היה . ל"רש "ליעל
 ןכל ,אתביתמ שירה םוקמב םג םימעפלו
 אל ל"ר םג יכ ז"ע רעטצהל ונל ןיא
 ,וימימ רעטצה

 םג רשא םייוו םכחה בתכש המ לבא
 ואטח היה הזו םינפ אשנ אל ןנחוי 'רל
 ,שאר תבשלו הלעתהל תילצה אלש
 םושפה טשפב גגש ודובכמ הליחמב
 רמאמ אוהש) םש ק"בו םיאלכ ימלשוריב
 באזה ,םש ימלשוריה ןושל הזו | ,(דחא
 ןזב"ז םיאלב זל"ז ןימורש פ"עא --- בלכה
 ר"א + אנינת אל ףוע ארמגה םש ישקמו
 (רמאש) הילד רבד ןמ היתיתייא | ןנחוי
 פ"עא סוומה םע -- ינויספפה םע לוגנרת
 לב"שר אב ז"עו ,זב"ז םיאלכ ול"ז ןימורש
 היח ןכו יבר הנש המלש הנשמ רמאיו
 ילבבב שממ אוה ןכו ,ןהב אצויכ ףועו
 ירבד ךא הנשמה לע אבומ םשו ,הנ ק"ב
 סוומ לוגנרת יבר הנש ןאכ רמאש ל"ר
 אוה םושפ רבדו ,זב"ז םיאלכ ינויספו
 שגגרה אל ו .ןנחו* 'רש בר .יב .רב לכל
 יבר המתס רבכש הנושארה הפקשהב
 ןמ | ןידה חיכוהל הצר  ןכלו הנשמב
 לע ודימעה ל"רו  ,הילד רבד .אתוירבה
 רבכש ןעי הזל ןיכירצ ונא ןיאש תמאה
 רמאש ומכ שממ הזו ,הנשמב ןידה תינשנ
 ח"רד אתיינתמ לכש ,אכ תינעת אפליא
 תנשמב םרוקמ תוארהל לוכי איעשוא 'רו
 יאני 'רל ןנחוי 'ר רמא ןכ שממו ,יבר
 הפוחה יאני 'ר רמאשכ : אכ תוכמ ובר

 ונתנשמ ואל י"ר ל"א הקול םיאלכב

 לכב הזה ןושלה וניצמ ןכו %וז איה
 אלה רבדב שי בורים המ כ"או ,ם"שה
 ,תמאה לע ודימעה ךא

 ללבה דימעהש ל"נה םכחה רמאש המו
 הרובחב אינתמ אלד הנשמ לכ ומסרפו
 םכחה ונל השע קוחש ,הילע ןיכמוס ןיא
 רתוי ללכ םסרופמו עודי רבכ אלה הזה
 לכש .אמק ןילוח ורמאש המ הזמ לודג
 איעשוא 'רו ח"ר יב אינתמ אלד אתינתמ
 בייחמ אירבה לכשו ,איה אתשבשמ
 איבהו דמה"בל רימלת הזיא אב םאש
 רשא רע ונממ ולבק אל וריב אתיירב
 פאו וילע ךומסל שי םא ושררו ורקח
 ,ודיב איה תשבושמ הניא

 ג'פ ןיטיג שרופמש המ האר אל דועו
 סירתמ לב"שרד אל ןוב 'רב י"רא א"ה
 אתינתמ עמש רדכ -- אלא י"ר לבקל
 אתינתמ עמש אלד דכ ,הלע ךמס אוה
 'רד  היתער .ימוקמ היתעד לטבמ אוה
 .ןנחוי

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 םג ויה ןנחוי 'רד וידימלת לכ טעמכ

 ומכ ל"רד ידימלת
 :נ ןיטיג .גס תבשכ לב"שרא אבא 'ר
 ב"פ תיעיבשב ומשב ארבזו רב אבא 'ר

 ,ה"ה
 ג"פ םיאלככ ומשב אנהכ רב אבא 'ר

 ,א"הס
 תוטוחהפ משב = יפיחד ימורבא :'ר

 ,ג"ה .ג"פ
 םיחספ | ,,זמ תוכרבכ ל"רא והבא 'ר

 4 אלק כ"רדספ ,,גי הציב ,,ומ
 .ר"ה ד"פ םיחספכ ומשב ןיבא 'ר
 ,: הנ םיחפפכ ל"הא ןיבר אתא יכ

 ו בק מב. בפ . ;גנ::תובותכ
 לב"שר ימוק רמא אייח רב ןיבא 'ר

 ,א"הס ו"פ תומורתכ

 ,ומ םיחספכ ומשמ ובייא 'ר
 ,:ממ תובותככ ל"רא אעליא 'ר
 םיחבזבו ,:וכ תורוכבכ ל"רא רזעלא 'ר

 :ה



 ןועמש 'ר

 אשרהמ יב יהועמ לע יבר ₪
 ול בישה ל"רו --- רזעלא .'ר ל"א שקמו

 תבשכ ומשמ יאלמ רב רזעלא 'ר
 ,,םלק

 (פ"קד תפרגל :ג) תוכרבכ ל"רא ימא 'ר
 ,: גנ .תורובב | ,.הצ תומבי ,+ רב הניה ה

 תורוכב = ;גס תבשכ לב"שרא יםאזר
 ל"צ ל"רא יסוי ר"א :הכ תותירכבו ,.הפ
 החוה .יפא ר"א + המ תבשבו 7

 ,הריצב קל
 ודימלת ארפס םירפא

 ,מ"ב .ףוס
 ..דיק םיחבז ,,זי תוכמכ ל"רא יביב בר
 ,ה"ה ה"פ ןיטיגכ ומשב |וירוג 'ר
 לב"שרב ךימתסימ הוה אגוז לאילמג

 הכוסבו | ,אי"ה ג"פ ז"עב | (ל"רל שמישש)

 ךותב הכוס רבע אגוז לאילמג א"ה ג"פ
 .ךל אירש ןאמ ל"א לב"שר רבע רה"שר

 ,פ .ןיבוריעכ ל"רא 1"
 יחס יוה ל"ר ורמא : מ אמויב ,יריעו

 וא והיינוב ארבנ ידש פ"רא --- אנדריב

 ,ש"ע  ,יריעזו ל"ר
 ינתמ -- ירקמ היה אבא רב אייח 'ר
 ומשב  רמאו 1 ח .תובוחבב לרה מב
 ,ה"פס ש"עמ ,ב"ה ח"פ תוכרבב

 רבד : :היתתא רב: ,/אדא רב אח! "ה

 ל"ר םדוק רטפנו ל"ר דימלת היה ארפק
 .ח"ה ב"פ .תוכרבכ וריפסה אוהב

 איבמ כ. לידא ישא . רב א
 קלוחש ךא וניצמ יכ אוה הגגשו ד"הסב
 ,: 5 ןיבוריעב וילע

 ורמא .דנ ןילוחב | ,ףסוי רב אייח בר
 י"רל והניחכשא ףסוי רב ח"ר קילס יב
 ,ל"רל השקה .,ז ההומתבו פו ל

 ז"פ תבשכ ומשב אבקוע רב אמח בר
 ,ב"הס

 לב"שרא אניטק בר רב (אנה) אנוה בר
 ,: זי ןילוחכ

 הייתנע | אנונח 'ר

 ,אי"הס

 ומשמ רמא

 הופ. ,ודעכ ,הסשב
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 תוטורתכ .ומשב * .ימא 'ר רב ארי "ל

 ,ב"פס
 הינמגרותמ היה ינמחנ רב הדוהי 'ר

 ה יתיבותכ - ומ - הנינחפ ללה
 אה ::ג"פ \ ,הפופכ . ,הפשב ...(הנוי

 יםוי .'רו .,הנוו היי דורה הו רי פו תרה

 ,ומשב
 ,ו"ה ד"פ הכוסכ ומשב ןיישא רב יפוי
 ,: תכ ,היזנב ,.הומשב .אנונה, הפ ים. יה

 ,וכרע ןייעו

 י"ף ןוקלס רטפנשכ ,היחלממ יסוי 'ר
 םהמע 'םש ;היהו  ,דסח ול . .לומגל .ל"רו
 ,זולדא"פ ר"כיאכ האקספ קחצי 'ר

 ,והצ  תבשב .ומשב ..ףסוג בר
 ןיבוריעכ ומשב לאעמשי 'רב יאני 'ר

 ,הדא"ה א"פ

 ג"פ תיעיבשב ומשב ןוב רב בקעי 'ר
 ה

 תובותככ . ,ומשב אחא רב ..בקעו "ה

 ,ב"ה

 ה"פ םיאלככ ומשב ידיא רב בקעי 'ר
 היה

 ,ו"פר תובותכב ומשב ימיא רב בקעי 'ר
 תוכרבכ ,ןמשב נח יךפכר ,בקעי

 ,ב"ה ה"פ
 וה ,תוחנמ . דו. ז"עב .ל"רא .קחצי "ב

 ,אי תורוכב
 יעב ל"בשר ,רמא הייטסיא רב קחצי

 ,גדא"ה א"פ תומביכ

 ה"פ .תומבוכי משב ,ןילבמ רב .קחשו "ל
 בה

 ןומשב .ןוירס * ,ףכ . קחצו ית
 ,טנתת זמר םילהת

 גי תורובבכ משב ,ינמחנ רב קחצי "פת
 םיחספ ,.גס תבשכ לב"שרא הימרי 'ר

 ןורדהנס .,יאע :,הנ.ק"ב ,: גל תובותבי (ג.הל
 ,,זי תוכמ ,: אפ

 ,: אי תינעתכ ל"רא אבא רב הימרי 'ר
 רמא יכה ,רמא דוריז רב לאעמשי 'ר

 ..ל "עב ילב"שר

 וקליכ

0 
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 ..גס תבשכ לב"שרא אנהכ בר
 ל"רא (ס"קד ,אמחל) אמח רב יול 'ר

 ה תוברבכ
 (ל"דר ,אתקר רב אמפ) הבתכ רב המוס

 .א-די"פ ר"מבכ ומשב
 םש י"שריפו) .זיק מ"בכ ל"רא אניטס

 אניטסוי 'ר ה"ה ח"פ ב"בו (,ל"ר דימלת םכח
 .לב"שר ימוק םק

 ,הדנ"פ ר"שכ ומשב ןומיס 'ר
 ,:  ןימיג | ,,ונ םיחספכ ל"רא אלוע

 ,:בל םיחבו ,,אק ?ם ים"

 ,וטדתישארב אמוחנתכ ומשב הירזע 'ר
 ,: אלק כ"ררספ

 ,ג"ה ר"פ ןירדהנסכ ולאש היבקע
 ,: רמ תורוכבכ .ל"רא אניטק בר
 ,.דכ תותירככ ל"רא יתיא רב הבר
 ,הל ,חי םיחספכ ל"רא ח"בב הבר

 הפיה ערר 3 3"ב הע
 יחס הוה ל"רש רפוסי :ט אמויבו

 הידי היל .ביהי ח"בבר אתא אנדריב
 לע לבב ינבל) וכל אנינס ההלא ל"ר ל"א
 ארמגה ךירפו (ארזע ימיב םלוכ ולע אלש

 א"ר המו ח"בבר ידהב יעתשימ ימ ל"רו
 ל"ר יעתשמ הוה אלו הוה י"אד ארמד

 והייניב .ארבנ ידש פ"ר הידה

 רבדל ליחתמ היה אלש 'סותב םש "כו
 בישמ היה ליחתמ היה א"רשכ לבא ומע
 ל"ר רהזנ היהש ארמגה תוטשפבו ,ול
 ראשב וא קושב םדא םוש םע רבדל
 השק אל ןכלו רמה"בל ץוח תומוקמ
 אשונ היה קפס םוש ילב רמה"בבש ,ידימ
 ,נממ םינמקה םע םג הכלהב ןתונו
 ח"בבר רמאשכ ,נכ ריזנ שוריפב וניצמדכו

 -- והל תירק עשר ל"ר ל"א -- י"רא
 רברל ח"בבר ליחתה אל םשו  ,אלא
 ל"ר עמשש ןעיש ונרמאש ומכ הזו ,וילא
 ימ"ות ודימעה י"ר םשב ח"בבר רמאש
 םימעפ המכ רביד ןכו ,תמאה לע ל"ר
 חסשכ היה אמויד השעמה לבא ,א"ר םע
 ימ םע דואמ קדקד םש אנדריב ל"ר

 ינשמו

 ,רורב הזו י"ע הלקת אצי אלש רבדל
 ..המ ז"עכ ל"רא אמח רב ימר
 .בידחס"פ ר"בכ ומשב ינומלש 'ר
 (לאעמשי 'ר םשו ל"צב) אבא רב ןועמש 'ר

 בית ל"א לב"יר רמא יכה ל"רל רמא
 ,בכק ןילוחכ (ךחכ רשיי) ילבקל

 ל"רל השקה םיקילא ןב ןועמש 'ר
 דל עב

 תיףובבכ לב"שרא איניסאי ןב ןועמש 'ר
25 | 

 ןב וא אנסיב וא אמסיק רב ןועמש 'ר

 | ,: הע תבשכ לב"שרא :אניסאי
 ג"פ םיאלכב ומשב אישרנ רב ןועמש

 ,ד"הסו א"הס

 ותריטפו ב"בו וינב ,וישנ

 מי תוכיראו

 אל וניתובר ייח ימי ירבד יבתוכ לכ
 ,םישנ יתש היה שיקל שירלש ושיגרה
 אשנ הינשהו ,ןנחוי 'ר תוחא התיה תחא
 רמפנשכו םינכ ול הדליו ותונקז תעל
 תאז ראבנו ,םינטק םימוהי | וירחא חינה
 תורורב תויארב

 מ"בד השעמה ליעל ונאבה רבכ הנה
 ל"או בטומל ןנחוי 'ר וריזחהש ךיא ,דפ
 ל"רו יאנימ יריפשד יתוחא ךל אנביהי
 ,ותרוכגו וימולע ימי םצעב וא היה
 אשנו ותחמבה ןנחוי 'ר םייק ס"לבו
 ,ותוחא

 היה אל דלונש םוימ ןנחוי 'רש עודיו
 : אל ןישודיק שרופמכ םא אלו בא אל ול
 הריכבה ותוהא התיהש וא ותוחא כ"א

 רפוסיו ,ןנחוי 'ר םע תימואת הדלונ וא
 אשררמ יב ינלפמ ווה דח אמוי םש מ"ב
 ןתכאלמ רמנ יתמיאמ -- ףייסה | ןינעב
 רמא ל"רֶו ןשבכב םפרצישמ א"יר
 היתוימסלב האטסל ל"א םימב ןחצחצישמ
 ורק יבר םתה יל הנהא יאמו ל"א עדי

 ךל יאנהא ל"א ,יל ורק יבר אבה ,יל
 שלח | ,הניכשה יפנכ תחת ךניברקאד
 יאתא ,ל"ר שלח | ןנחוי 'רד היתעד

 היתחא
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 של" ירה

 איסנמ ןב ןועמש 'ר--אשיימ רב ןועמש 'ר

 ינב ליבשב השע ל"א איבב אק היתחא
 חנ -- היחא ונא ךימותי הבזע ל"א
 י"ב רעטצמ אק הוהו ,לב"שרר הישפנ
 פב"אר תא י"רל ואיבהשכו אבוט הירתב
 יכ אשיקל רב ? אשיקל רבכ תא ל"א
 'רכ יל  ישקמ ווה .אתלימ אנימא הוה
 הינאמ ערקו ליזא אק הוה ,'וכו אתיישוק
 -- אשיקל רב תא אכיה רמאו יכב אקו
 הינימ היתער ףשר דע חווצ אק הוהו
 ,הישפנ חנו הילע ימחר ןנבר ועב

 אבומש תאזה השעמה לכ יכ םא הנהו
 יחסש םוימ תמאב יכ ידגאו יצילמ ךררב
 ורבע לר  רטפנש דע ןרריב ןח 'ת
 ךיראה י"רש עודיב םינשב - תוחשע והמב

 ףא ל"רו ,הנש האממ רתוי םיבר םימי
 היה םינש רשעכ ךרעל ונממ ריעצ היהש
 ונראב ןכו ,הנש 'הכ ןבכ ךרעה יפל ןא
 ל"ר ירחא ףכית ןנחוי 'ר רטפנ אלש
 התיה כ"ע וירחא םינש שלשכ ךרעל יחו
 ,הנש םיעבשל בורק השעמל השעמ ןיב
 ירקע ךא רפסל ל"זח ךרר אוה ןכ לבא
 ,ןפוסו ןתלחת תוישעמה

 לכונ ךיא הלאה. תמאהו םירבדה פ"עו
 םינטק םינב וירחא חינה ל"רש רמול
 הרש םאהו םהיבא ןחלוש לע | ןיולתה
 שרופמ רתוי דועו + דלת םיעשת תבה
 אקוניל ןנחוי 'ר היחבשאש : מ תינעת
 רשע ל"א ךיקופפ יל אמיא ל"א ל"רד
 אקוניל י"ר .היחכשא ותו = ,'וכו רשעת
 לד ,'וכו םדא תלוא רמאו ביתיד ל"רד
 היתקיפא הימיא איתא | היב אזחו היניע
 רבעיל = אלר  הימקמ את \ היל  המא
 ןיאור  ונא הזמו = ,ךובאל 7
 ךיאו ,ןטק ןב וירחא חינה ל"רש שוריפב
 י"ך תוחאש ונל רורב ךא ,תאזכ רשפא
 'רש : ח .תובותכ שרופמכ םונב ל, הדל
 ?הינב ,. .ינתמ --- ירקמ אבא ףב מ
 אקוני ול תמש םש שרופמו ,הוה ל"רד
  .וינפ לע

 רפוסיש | ,זמ ןיטיגכ ול היה תב ןכו

138 

 המ וימימ גאד אלש היה ועבמש םש
 וימי לב) התושו לכוא היהו רחמל לכאי
 עינצהל םצמצמ היה אל רכתשמ היהש המ ?ב
 הישפנ ןבזש ןמזא יאק אלו ,י"שר ,רחמ םויל
 .(םינכו השא דוע ול היה אל זאש יאדולל

 אשנ זא ןנחוי 'ר תוחא ותשא התמשכו
 םינב ול הדלי איהו | ,ותונקז תעל השא
 םינב תמאב חינה ל"ר רטפנשב ןכלו
 ,רפ מ"בב לפנ ןטק תועט ךאו םינטק
 היתתא אתא ל"צ היתחא אתא תחתו
 ןוי"תל" ת"יח :ןיב "בב "ןטק " תועט הוו
 שרפמש י"שר וניבר תעד דגנ אוהש ףאו
 עודי לבא י"רד היתחא התיה איהש םש
 וא הזב וקדקד אל םינושארה וניתוברש
 תוישעמה ינשש רבסש דימלת הזיאמ אוהש
 יתאצמ הזל ךמסו ,רחא המה םשד
 ,וההיבד יאתא י"כמ איבמש ס"קדב

 קבש ל"ר רטפנשב זמ ןיטיג ורמאו
 םירחאל ובזעו הישפנא ירקו אקירומד אבק
 ל"ר ךיראה ונרמאש המ  פ"עו ,םליח
 'רו ,הנש םיעשתמ רתוי ךרעל םימי
 רמפנו שלחנש דע ותרומת אצמ אל ןנחוו
 ,ז"יע

 ,אשוופ ּףב ןועמש ₪

 !רמ .רעב רילח .יא"פ הלינמ = רכומ

 ,רזעלא

 .ןמחנ רב ןועמש 'ר
 םיארומאה תומשב לארשי רצואב איבמ ןכ
 וניאש שרדמ ול ןמרזנו ,וטמהא"פ ר"שהשמ
 'ר םש אתיא ונלש םישרדמב יכ הנומ
 ..עדונה ןמחנ ןב לאומש

 .(הנשמב רכזנ אנת) .איסנמ ןב ןועמש 'ר

 תובותכ חכומדכ מ"ר רימלת היה אוה
 מ"פ יםושמ  המוא .,ירזעלא י ךכ שחר

 ,וירבדרכ רמוא אישנמ ןב ש"ר היה ןכו
 מ"ה םושמ .רמוא  נב"שר . רק. מ"ב)

 ,וירבדכ רמוא מב"שר היה ןכו
 מ"ר םושמ רמוא סוכמוס : אכ הדנבו

 .וירבדכ רמוא מב"שה היח כו
 טופ .תובאב .ב"שרס .לבק מ

 ספרנה
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 רמוא איפסנמ ןב ש"ר |(הנשמב םפדנה)

 ,'וכו חכהו יונה יב"שר םושמ

 מב"שר קעציו קוספ ךתולעהב ירפסבו
 ר"קיו אבומ רמאמהו ,םינקזה ולא רמוא
 אנילפ אתיא םשו םש אמוחנתו דכדוט"פ
 ,איסנמ .. .ןב ..ש"רו .אבא רב \ ש"ה הב
 אבומדכ מב"שרו יב"שר ל"צו ס"ט אוהו
 ,םש הרעהב

 רמא ז"מ א"פ הגיגח הנשמב רכזנו

 אבה הז ןוקתל לוכי וניאש תוועמ והזיא
 :.רזממ .תנממ. רילוהו .הורעה לש

 פ"אפ ומע קלוחש יברל רבחכ היהו
 הובל.(פפנש .םת  הופב ר"ת, - .וב..הציבב
 ןב ש"ר ל"א -- רמוא אישנה הדוהי 'ר
 ,'וכו ורמא ירה איסנמ

 ןיארקנ ויה םלושמה ןב יסוי 'רו אוהו
 ,ר"ה ב"פ ש"עמב השודק הרע םשב
 םייח האר קוספ ט"פ ר"הקב שרופמו
 ךל הנק השודק הדע םושמ 'ר רמא
 ארוק אוה המלו -- הרותה םע תונמוא
 ןב יסוי 'ר ויה םשש השודק הדע ןתוא
 םויה ןישלשמ ויהש מב"שרו םלושמ
 שילש ,הלפתל שילש | ,הרותל שילש
 ,הבאלמל

 ארקנ מב"שר םא אבומ ךיראה ר"הסבו
 הציב אבומה אשידק הלהק םשב םג
 רשאב זל"ז ןיבייש םניא תמאבו ,זכ
 ,אשידק הלהק ךרעב יתראב

 ,במ תבש וניצמ אתיירבב ויתוכלה
 ןימח ןיב תבשב יטבמאב ןתיל רוסאש
 ,ירבו .םוצ ךותל

 : ,םידיה תא אמטמ וניא תלהק ,ז הליגמו
 אל יוזמי הלעמל "וז - תוגש ה קמו

 ,הנותחתה ןמ הלדי
 ולו + כ תובותכ\

 ,המייקל היוארה
 רוש חגנש שדקה לש רוש .טמ ןיטינו

 ,'וכו רוטפ םוידה לש
 ותנתמ ןיא ונב אב םאש -- ,בלק . ב"בו

 ,הנתמ

 השא השאל 'יהת

 איסנמ ןב ןועמש 'ר

 הל ןיא לארשי לש ז"ע ,גנ ז"עבו
 .תימלוע הליטב

 העצקל הילע בשחש אבצוע ,רצ םיחבזו
 ,הנעיצקיש רע הרוהט

 ןברקב םצע רובשל רוסאש : גצ םשו
 ,חומ וב ןיאש םצע וליפא חספ

 ךל ןיא רמוא ח"פ תומורת אתפסותבו
 ,ףכו ברב

 ןב ןועמש "ר ,טנ ק"ב וניצמש : המו
 סנוא איסנמ ןב ש"ר םושמ רמוא הדוהי
 ל"צו ם"ט אוה רעצה תא םלשמ ונוא
 אוה ןכו | ,יאחוי ןב ןועמש 'ר  םושמ
 םש ק"ב ם"קדב אוה ןכו ,טל תובותכב
 ןמ השענו יב"שר בותכ היהו י"כה לכב
 ףיחב ה"הוד הזב קהצ אלו ,ם"מ .-"ויה
 תובותכ ימלשוריב שרופמ אוה ןכו .58 רצ
 ןמ סנואה תא רטפ ןועמש 'ר ה"הר ג"פ
 ,רעצה

 רמא ,אס תוכרב וניצמ הרגאב וירבד
 הדנבו ,'וכו הוחל ה"בקה העלקש דמלמ
 ,ומשב רמא ל"רש רמאמה אבומ : המ

 י"ב ורמשו קוספה שרד : הפ אמויבו

 תבש וילע ללח הרות הרמא תבשה תא
 .הברה תותבש רומשיש ירכ תחא

 הנמיזש רתסא התאר המ : ומ הליגמבו
 ,סנ השעיו םוקמה שיגרי ילוא ןמה תא

 שמש לע לבח רמא ,טנ ןירדהנסבו
 : .םלועה ןמ רבאש לודג

 ה"בקה וליפאש ןינמ רמא גס"פר ר"'בו
 עגי אוהש העשב וילע םימטחר אלמתמ

 ,'וכו הרותב
 חופתש ומשב לב"שר בדכ"פ ר"קיובו

 ,המח לגלג ההכמ היה םדא לש וביקע

 רמאמה אבומדכ ומשב יול 'ר  ל"צו
 ,זיתקוחו גדירחא אמוחנת

 ויניעב דואמ | םילודג ויה ב"בו יברו

 עבש ולא איסנמ ןב ש"רא מדו"פ תובאב

 ומייקתנ ןלוכ םיקידצל םימכח ונמש .תודמ

 תוכיראב אבומ הזה רמאמהו ,וינבו יברב

 ןב ש"ר ג"ה אי"פ ןירדהנס ימלשוריִב

 איפנמ
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 םיקידצל 'וכו חכהו יונה | רמוא איסנמ
 ןב ש"ר ינת ,םלועל האנו םהל האנ
 עבש ולא רמוא [איסנמ ןב ל"צ] לאילמג
 ,יברב ויה םיקידצב םימכח ונמש תודמ
 ר"א ,אישנה הדוהי 'ר אוה יבר ןאמ
 אוה אישנה ןדוי 'ר אוה יבר אוה והבא

 ,וניבר
 56 דצ ב"ה ר"הודב ז"ע המת רבב

 ,תוטשפב הארנ לבא ,םש שבשל הצרו
 רשפאו יבר רבח היה מב"שרש עודי יכ
 יבר תא ךא האר אוהו ,ונממ ןקז היהש
 וינב תא לבא ,הבישו הנקזל עיגה אוהש
 יב םהיבאכ םימי וכיראה םא האר אל
 םגו םימי ךיראה אל נ"ר ונב תמאב
 שודקה וניבר דובככ לודג היה אל ודובכ
 ןכלו ,הרותב ומוקמ אלממ היה אלש
 עבש ולא ללכ ךרדב ןושלה מב"שרא
 'יפ | ,וינבו יברב ומייקתנ ןלוכ תודמ
 'ר לבא ,תודמ עבשה ויה דחיב םלוכל
 תאו שודקה וניבר תא ויניעב הארש ןנחוו
 אל ויתובא ללכל אב .אלש "ג"ר רנב
 הרוהי 'ר היה וימיבו ,המכחב אלו םינשב
 עבש לכ רמא ןכל ,רודה לודג כ"ג האישנ
 העטנ אלש ידכו ,יברב (ךא) ויה תודמ
 ןיארקנ םלוכש םיאישנה ראש לע ותנובש
 'ר אוה יבר ןאמ שרפמ ןכל יבר םשב
 היה האישנ י"רש ףאו ,אישנה הדוהו

 תאז רמאשכ רשפא לבא רודה לודנ כ"ג
 עיגה האישנ הדוהי 'ר ןיידע היה אל
 היחש והבא 'ר לבא ,הביש תונשל
 י"ך תא ריכהל דוע הכזו י"רד ודימלת
 ףיסוהו אב ןכל ותראפתו ותלודגו האישנ
 ,וניבר אוה אישנה ןדוי 'ר אוה יבר אוה

 .תודמ 'זה לכ ומייקתנ וב םגש

 ,אריזנ רב ןועמש 'יר

 'ר רמאש רמאמה לע : גל תבש רכזנ
 ןמזב היעמש רב ףסוי בר אמיתיאו ןוירוג
 אריעז רב קחצי ר"א -- רודב םיקידצהש"

 הארק יאמ אריזנ ןב ןועמש יר הל ירמאו
 ירו

 יב"שר םושמ ןנחוי ר"א ,זצ תומביבו
 וה"עב ויפמ העומש םירמואש ח"ת לכ
 אריעז ןב קחצי ר"א 'וכו ויתוהפש
 ,'וכו הארק יאמ אריזנ ןועמש אמיתיאו

 ןועמש ב"פס םילקש אבומ הזה רמאמהו
 ח"ת לכ רמא קחצי 'ר םשב אריזנ ןב
 ,'וכו

 ארימ רב ז"הס ג"פ ק"ומ ימלשוריבו
 ויתותפש הרמוא םשמ העומש רמואה רמא
 אָריזנ רב .ל"צ .ם"לבו "וכו רבקב  תושחור
 .ת"יט השענ ן"יזו ן"ונמו

 ש"ר אוה אריזנ רבש ןיאור ונא הזמו
 םילקש ותוא וניצמ הז םשבו ,אריזנ רב
 יתשד ןידהכ רמוא אריזנ רב ב"פס
 .'וכו ןידהכ רמוא קחצי 'ר ,ןוטידנוק

 ,דידא"פ ר"שהשב הז םשב רכזנ ןכו
 אחא 'ר ג"ה ב"פ תבשב הכלהב רכזנו

 האשע אריזנ ןועמש 'ר םשב ןומיס 'ר
 ,'וכו הרוהמ רוזמ

 (הנשמד אנת) סננ ןב ןועמש 3

 ,םננ ןב םתס וא

 ש"ר מ"מ ג"פ םירוכב וניצמ ויתוכלה

 ץוח םירוכבה תא ןירטעמ רמוא םננ ןב

 ,ןירטעמ ןיא א"ער ,םינימה 'זמ

 רוע ןיסרופ רמא ח"מ זט"פ תבשבו
 ."וכו

 ןיאיצומ ןכיהמ ומ"מ י"פ ןיבוריעבו
 רמוא "ע"ר ,םננ ןב ש"ר ירבד - דתוא
 הב

 יכו רמוא סננ ןב ה"מ י"פ תובותכבו
 ףא אלא ,הרכשנ הנורחא איהש ינפמ
 ,העובשב אלא ערפת אל איה

 ןימילשמ לכה חרק טג י"מ ח"פ ןיטיגבו
 ,'וכו א"ערו םננ ןב ירבד וילע

 ךכומ .גנא .לבהב הרמ נ"מ זיפ .בבו
 בורמו 'פ א"פ ר"ביאבו) .סננ ןב ירבד -- ךל
 ןינמיסב םנג ןב ירבד ןנתד איההבכ ןרמא הדובע

 .(דהיב תוינשמ 'ב תועמ פ"ע רבחתנו ,וירצמבו

 םותיח רחאל אצויה ברע י"פס םשו

 -- לאעמשי 'ר ינפל אב השעמ תורטש |

 ל"א
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 ? המל ל"א -- הבוג וניא םננ ןב ל"א
 -- לאעמשי ר"א | ,'וכו קנוחה ירה ל"א
 תא שמשי תונוממ ינירב קוסעיש הצורה
 ..סננ ןב

 עדונה ותכלה ה"מ ז"5 תועובשבו
 ידיל ןיאב ולאו ולא דציכ םננ ןב רמא
 ,'וכו אלא אוש תעובש

 תא בכעמ םחלה ג"מ ד"פ תוחנמבו
 אל סננ ןב ש"רא ,ע"ר ירבד --- םישבכה
 ,סננ ןבכ הכלה ש"רא -- יכ

 כו

 ,'וכו הלחג
 ל"א עירכמ ימ ע"רא רומא ארפסבו

 .עירבא ינא םננ ןב
 5 א אתפסותבו

 .ע"רל סננ ןב עייס ,גה"ירו

 ע"ר תקולחמ

 | ןועמשו ע"ר 1 בי"פ תוחמשבו
 .םננ ןב

 אוהש םיערזל ותמדקהב םב"מרה תעדו
 ןירכזנה םימכח ינפל | ןינרה השמחהמ
 ,ח"ר 'יפב םש אוה ןכו | ,:זי ןירדהנפב
 ,ינמיתה ןועמש אוהש שרפמ י"שר לבא
 ונאבהש תומוקמה לכמ יכ ותא קרצהו
 'רלו ע"רל רבח ומכ היהש עמשמ ליעל
 ו= / ,םדימלה אלו לאעמשי

 .יטרפה וייחמ רבד םוש אצמנ אלו

 .איישרג רב ןועמש

 אבא 'ר א"הס ג"פ םיאלכ ימלשוריב

 םשב היישרנ רב ןועמש אנהכ רב

 ןועמש םשב רמאמה ר"הס םשו ,לב"שר

 ,םוקמ םש אוהש רמול בורקו ,היישרנ

 .לאנתנ 1 ןב ןועמש 'ר

 | השמחמ יעיברה דימלת היה אוה
 ,יאכז ןב ןנחוי זברד םילודגה וידימלת
 אוהש וילע רמא וברו ,ח"מ ב"פ תובאכ
 והזיא וארו ואצ םהל רמאשכו ,םימש ארי

 ש"ר רמא םדאה ול רוביש הרשי ךר
 והזיאו  ,דלונה תא האורה לאנתנ |

 | וייחב תחא ותמ :צ תובותב רכזנ ]

 | הצפק רבכ א"ער -- רמוא םננ ןב --

 יאזע ןב ןועמש--איישרנ רב ןועמש

 רמא םדאה הנממ קחרתיש הער ךרד
 ,'וכו םלשמ וניאו הולה

 םש רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו
 התאשכו ,הלפתבו ש"קב ריהז יוה גי"מ
 אלא עבק ךתלפת שעת לא ללפתמ
 ,ךמצע ינפב עשר יהת לאו -- םימחר

 זב"ירש א"ה ב"פ הגינח ימלשוריבו
 שרד ךרע ןב א"רו ךרדב וכלה וידימלתו
 ףסוי 'ר ועמשש ןויכו -- הבכרמ השעמב
 וחתפ םה ףא לאנתנ ןב ש"רו ןהבה
 ל"או ק"ב התציו -- הבכרמ השעמב
 עצומ ןילקרמהו םכל יונפ םוקמה ירה
 תכל ןינמוזמ םכידימלתו םתא םכל
 השעמה אבומ .די הגינחבו | ,תישילש
 ןב ש"ר אלו עשוהי 'ר אסרגה םשו
 ,לאנתנ

 ג"רב השעמ נ"פ ז"ע אתפסותב וניצמו
 לאנתנ ןב ןועמשל ותב תא אישהש ןקזה
 תורהמ השעת אלש מ"ע ומע קפפו ןהכה
 ,ויבג לע

 .ןומיס 'רב ןועמש יר
 אוה ךא ,בההכ"פ םילהת 'דמ רכזנ

 אדיסח ןועמש 'ר םשב ןומיס 'ר ל"צו ם"ט
 ,וכרעב ראובמכ

 ,ינס רב ןועמש 'ר

 ,אנסרב

 .יאזע ןב םתפ םשב וא ,יאזע ןב ןועמש

 וריבחמ הנשמב רתוי הברה רכזנ אוה
 י ,אמוז .ןב

 רמוא יאזע ןכ ר"מ םט"פ תוכרבב
 'בו ותפינכב 'ב ,'ד ללפתמ (ךרבל םנבגה)

 ,ותאיציב
 הזיאב ע"ר לע קלוח ג"פר םילקשבו

 .הכשלה תא ןימרות ןמז
 ע"רל יאזע ןב ל"א ו"מ ד"פ םשו

 ,הרמה איה הניא
 ,שרקמב ויה תומתוח 'ה ג"מ ה"פ םשו
 ו יאזע ןב רמא ג"מ ב"פ אמויבו

 ,ברק היה ובכולה ךרד עשוהי 'ר םושמ ע"ר

 תינעתבו

 רב ש"ר ךרע



 . "אזע ןב ןועמש

 ע"רל ע"ב ל"א ד"מ ד"פ תיפעתצו
 -- ףסומ ןברק הנוש עשוהי 'ר היה ךכ
 .ע"בכ הנוש תויהל ע"ר וב רזח

 ע"ב .ןועמש ר"א גי"מ ד"פ תומר
 בותכו םילשוריב | ןיסחוי תליגמ יתאצמ
 ירבד םייקל א"אמ רזממ ינולפ שיא הב
 אע"ב ןועמש ינת :טמ םש ארמגבו) ,עשוהי 'ר
 שיא הב בותכו םילשוריב ןיסהוי תליגמ יתאצמ
 בק יב"אר תנשמ הב בותכו ,א"אמ רזממ ינולפ
 .(היעשי תא גוה השנמ הב בותכו ,יקנז

 בייח ע"ב רמא ןאכמ ר"מ ג"פ הטוסבו
 התשת םאש הרות ותב תא רמלל םדא

 א"ר לע הזב קלוחו) הל הלות תוכזהש עדת
 .(עשוהי 'רו

 לע ע"רל ע"ב ל"א י"מ ט"פ ב"בו

 קולחל תאבש אלא ןירעטצמ ונא ןיקולחה
 ,ןיושה תא ונילע

 ע"רל ע"ב ל"א ב"מ א"פ | תוירוהבו
 .ותיבב בשויה ןמ הז ש"מ

 ע"ב ןועמש רמא ב"מ א"פ םיחבזבו
 ובישוהש םויב ןקז 'בע יפמ ינא לבוקמ
 אלו -- םיחבזה לכש הבישיב עב"אר תא
 ול ודוה אלו הלועה אלא ע"ב .ףיפוה
 ,םימכח

 יאזע ןב ש"רא ה"מ נ"פ םידי ןכו
 שה"שש -- ןקז 'בע יפמ ינא לבוקמ
 שו"ח ע"רא ,םידיה תא ןיאמטמ תלהקו
 לש וימח ןב עשוהי ןב ןנחוי ר"א --

 ,וקלחנ ךב ע"ב ירברכ
 ע"ר לע | קלוה ה"מ מ"פ תוחובצו

 ,המהב רשעמ ןימרות ןמז הזיאב
 יאוע | ןב ה"מ ב"פ  םימקב]

 ,ןושארה רחא ןיכלוה
 .תואטח 'ב רמוא יאזע ןב ו"מ ג"פ םשו
 ךכ -- עשוהי 'ר רמא א"פר הרפבו

 ,שרפא ינא יאזע ןב רמא םתס יתעמש
 יאזע ןב ,םגלפ והרוק מ"ר ג"מ םשו

 ,'וכו והרוק לאעמשי 'ר ,דקונ והרוק
 א"גהיר הינמיס והזיא ח"מ ה"פ הדנבו

 וריחשישמ רמוא יאזע ןב -- א"ער --
 .תמומיפה

 רמוא
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 אמויכ עשוהי 'ר ויהש הארנ ויתובר
 ע"רל רמאש ר"מ ב"פ תינעת ,ג"מ ב"פ
 עשוהי 'ר היה ךכ וא .עשוהי 'ר םושמ
 ,הנוש

 ירבד םייקל איבמ גי"מ ד"פ תומביבו
 ,עשוהו יה

 ב"פ תיעיבש אתפסותו א"פר הרפבו
 ,עשוהי 'ר ירבד שרפמ

 אביקע 'ר היה קהבומה ובר לבא
 יאע ןב רמאש הנשמב :חנק ב"בכ
 אלא ןירעטצמ ונא ןיקולחה לע ע"רל
 ר"א | ,ןיושה תא ונילע קלחל תאבש
 דימלת יאזע ןב ,הרמא אדע יאלמש
 ,"תאבש , היל רמאקד הוה ע"רד רבח
 והימלת<: היה  .הלחתמר . םב"שרה ופה

 םושרג וניבר 'יפבו | ,וריבח היה ףוסבלו
 '4ך ינפל הרוה דומלל םהינש וכלהש

 רוחב יאזע ןב היהש יפלו ,לודגה רזעילא
 דומלתב ע"רכ ארבס לובפל לוכי היה אל
 ינפל יאזע ןב ךלה רדהו ארמג רמגו
 תועט לפנש הארנו ,ארבס ריבסהל ע"ר
 'ר ינפל וכלהש ל"צו םישורקה וירבדב
 לבא ומשב רמאש ליעל אבומרכ עשוהי
 א"ר םשב רמאיש םוקמ םושב וניצמ אל
 קהבומה ובר תמאב היה ע"ר לבא
 יתסנכנ א"פ יאזע ןב רמאש ,בס תוכרבכ

 םיהפר 'נ ונממ "תדמלו :כ"הבל על <רחא
 ךינפ תזעה ןאכ דע הדוהי 'ר ל"א --
 קהבומה ובר היה ע"רש ףאו !ךברב
 ןב םש רמאש ומכ הז ךא ,כ"ג הרוהי יברד
 "ךברב,, ךינפ תועה ןאכ דע ע"רל יאזע
 ןבר ובר 'םג היה : ירש ףאו "עשוהי יה
 היהש רמול וניא הזה ןושלה ךא ,יאזע
 אלה ל"אש הנוכה לבא | ,ע"רד ובר ךא
 ,ןכ תושעל ךינפ תזעה ךיאו ךבר אוה

 ארקיו ארפסו א"פ אב אתלבמ ןכו
 לע בישמב = יניא יאזע ןב ש"רא ב"פ
 לע ףיסומכ אלא (אביקע 'ר) יבר ירבד
 / ,וירבד

 .'וכו יאזע ןבל השחל ע"ר ;בכ תוכרבו

 היהשבו
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 ,גס תובותכ ורמא ע"ר לצא היהשכו
 יבה -. יאו ןבל = הדבע " ע"רד ."היתרב
 ונייהו (דומלל ךלוש מ"ע הענצב ול השדקתנש)
 אלזא אליחר רתב אליחר ישניא ירמאד
 ,התרב ידבוע ךכ המא ידבועכ

 ,שריפו ביסנ א"בא ורמא :ד הטוסבו
 םגו הרותב לודג ןדקש היהש ןעי ם"לבו
 ןכל ןמקל .ראבנ רשאכו םדרפל םנכנ
 ורמאדכו ,זה"ע יכרדמ ירמגל שריפ
 קפוע וניאש לכ שררשכ :גס תומבי
 תומדה טעממו םימד ךפוש ולאכ רו"פב
 האנ וניאו שרוד האנ התא --ול ורמא
 הקשח ישפנש השעא המו ל"א םייקמ
 ,םירחא י"ע םייקתיש םלועל רשפא הרותב
 ובר ע"ר תב תא שריגשכ הארנה יפכו
 םירדנכ ז"ע ןנואתה כ"חאו ונממ זא שריפ
 אלש יאזע ןב ךלע לבח רמאש ידע
 ,ע"ר תא (רתוי) תשמיש

 לאעמשי 'ר תא שמיש אלש ןנואתה ןכו
 ..אע :ע ןילוחכ

 ףא ע"ר ובר תלודנ דימת ריכהו
 רמאו ורוד ימכח לכמ רתוי לידגהשכ
 ילע ןימוד לארשי ימכח לכ ,חנ תורוכב

 אוה) הזה חרקה ןמ ץוח םושה תפילק
 ,(נזשר ,ע"ר

 ןינד, םשב ןיארקנה 'דהמ היה אוה

 ןב ןועמשו יאזע ןב ןועמש "םימכח ינפל
 יאניכח ןב היננחו .ירצמה ןנחו אמו
 יואר : ב תוירוה ורמאו ,:זי ןירדהנסכ
 ןועמש ןוגכ אבר רמא ןאמ ןוגכ הארוהל
 .ז"ב ןועמשו יאזע ןב

 ןיא דימלת ינאש מ"ע : טמ ןישודיקבו
 ז"ב ןועמשכו יאזע ןב ןועמשכ םירמוא

 הכימס ללכל ואב אלו םירוחבו ויה םודימ בלת)
 ,(י"שר ,הרותב םתומכ םהימיב היה אלו

 : אב תוכרב וניצמ אתיירבב ויתוכלה
 ..הליקסב הפשכמש ןיכומס שררש

 איצומה ,ימד דמועכ ךלהמ : ה תבשבו
 .בייח קרוזהו םישומה ,רוטפ םינכִמהו

 רחאמ אלו הצרי אלב ותוא ,ו ה"רבו
 ,הצרי אלב ורדנ

 יאזע ןב ןועמש

 : אנ תומביבו

 .ןימבי ינשב
 ידכ הריתס רועיש המב הטוסבו

 עשוהי 'רו א"ר םע םש ה הציב תולצל
 ע"רו לאעמשי 'רו

 ,סוריסה ףא רמוא יבר ,הכ ןישודיקבו
 ארמגב םש ורמאו) ןושלה ףא רמוא יאזע ןב
 יברדל העמש אנת הלחתב יבר ירבד ורדיס ןכלש
 הזז אל הנשמו ,ינתו יאזע ןבדל העמשו ,העבקו

 רמאמ רחא רמאמ שי

 .(המוקממ

 הרמאנ היוכ רמוא יבר : דפ ק"ב ןכו
 הרמאנ הרובח רמוא יאזע ןב הלחת
 ,הלחת

 ,ןה תועובש 'ג רמא ,הק םשו
 חלשב ,חי"פ אב אתלכמ רכזנ ןכו

 | "5 םימפשמ ,א"פ

 תובא וניצמ הדנאב םירקיה וירבד
 הרומחבכ הלק הוצמל ץר יוה ,'ג ב"מ ד"פ
 הוצמ תררוג הוצמש הריבעה ןמ חרובו
 גילפמ יהת לאו םדא לכל וב יהת לא --
 ,העש ול ןיאש םדא ךל ןיאש ,רבד לכל
 ,םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיאו

 'ב ךמוקממ דר רמא הכ"פס נ"רדאבו
 הלע ךל ורמאיש בוט ,בשו תולעמ ''גו
 לע ךולמל חונ רמאו ,דר ךל ורמאישמ
 םדא ינב ינפב תונשלו בשילמ םלועה לכ
 ,(ורבב וכות ןיאש ימל) ןינידסב | םיפומעה
 ע"ר םשו הדא"פ ר"קיוב אבומ רמאמהו
 ע"ר ל"צו ס"מ אוהו יאזע ןב ש"ר םשב
 .עב'שר םשב הל ינתמד תיאו

 םדאה לכ הז יכ יאמ רמא :ו תוכרבו
 תווצל אלא ארבנ אל ולוכ םלועה לבש
 .(םימש תארי וב שיש ימל) הול

 ןיכיראמ ןמאב ךיראמה לכ ,זמ םשו
 ,ויתונשו וימי ול

 ול ןיאש לב ה"ע והזיא :  זמ םשו
 .ודגבב תיציצ

 ךוארקי ךמשב רמא חל אמויבו
 ןיא ,ךל ונתי ךלשמו ךובישוי ךמוקמבו
 תוכלמ ןיאו וריבחל ןכומב | עגונ םדא
 אמינ אלמכ וליפא התרבחב | תעגונ

 רשפאו
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 אביקע 'ר ןב ןועמש 'ר

 אל הביפ הזיא ינפמש ןעי תאז רמאש רשפאו)
 ןבש ןעי ז"ע רעטצהל ול ןיאש רמא ןכלו ךמסנ
 .(החגשהב לכהו םימשה ןמ הריזג .אוה

 הכורא אל רתסא רמא .גי הליגמבו
 ,הסדהכ תינוניב אלא התיה הרצק אלו

 הברמה דחא ,יק תוחנמ רקיה ורמאמו
 ,םימשל ובל ןווכיש דבלבו טיעממה דחאו

 ךומכ ךערל תבהאו 'פ םישודק כ"ותבו
 יאזע ןב ,הרותב לודג ללב הז א"ער
 ללכ הזו  ,םדא תודלות רפס הז רמוא
 םירדנ ימלשוריב אוה ןכו  ,הזמ לודג
 ,ג"ה ט"פ

 החכות איה ןכיה דע :זט ןיכרעבו
 ,(עשוהי 'רו א"ר לע קלוחו) הפיזנ דע רמאו

 בשוי היהש דדזמ"פ | ר"קיו רפוסיו
 אמש ל"א ויתוביבס תטהלמ שאהו שרורו
 ואל ל"א קסוע התא הבכרמ ירדסב
 ,םיבותכל םיאיבנו םיאיבנל ת"ד זירחמ אלא

 ,הל הכוסכ תינוי ןושלב יקב היה ןכו
 ןושלב ןכש רודיא אלא ררה ת"א רמאש
 ה

 לכ לע רמאש : בס תוכרבכ תויעבטבו
 בשומ לכ לע ,עקרקה ןמ ץוח בכש בכשמ
 ,אצו ברעהו םכשה ,הרוקה ןמ ץוח בש

 ארפסכ וריבח ומכ היה ילילגה יסוי 'רו
 ל"א השרפ ג"היר ל"אש ,בנקדערוצמ
 םירדנ ומע קלוחו  ,םכחל םישרפמ ןיא
 בייק רב חש

 ןיבוריעב אירבטב היה עובקה ומוקמ
 יקושב יאזע ןבכ ינירה אבר רמאש ,טב
 ,ןכ ייבא רמא ,כ ןישודיקבו ,אירבמ

 ןנחוי 'ר ראפתה | ב"ה ב"פ" םיחובבו

 ,אכהד יאזע ןב אנא רמאו (אירבטב היהש)

 םידימלת םע הברה הרות םש ץיברהו
 ,ע"בל השחל ע"ר ורמאש ,בכ תוכרבכ
 ,קושב וידימלתל הנשו אצי יאזע ןבו

 וניצמ לבא םתומשב ורכזנ אלש ףאו
 ר"א :אכ הרומתכ ומשב רמא יסוי 'רש

 לאעמשי 'ר םינקז 'ג םושמ םירבד 'ג יסוי
 ,יאזע ןבו ע"ר
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 רסוא .יפוי ה ,,םנ ק"ב ךניצמש הר

 ל"צ תונוזמ יכנ רמוא יאזע ןב ,היח יכנ
 רימ ורמאש המ ןכו  ,ילילכה יה .םש
 ורמאר אנת אוה ע"ב םושמ ןנחוי 'ר ,הס
 י"ךא הסיפת רועיש המכ אינתד םש
 .'וכו ע"ב .םושמ

 קסוע היה הרותב ותלודג דבלמ הנהו
 השעמו הבכרמ השעמב תורתסנב םג
 םררפל וסנכנ 'ד :די הגיגחכ תישארב
 ע"רו | ,ע"רו רחא | ,אמוז ןב  ,יאזע ןב
 ינבא לצא ןיעיגמ םתאשכ ל"או םריהוה
 ךא לבא םימ םימ ורמאת לא רוהמ שיש
 ןב לבא ,םולשב אציו  םולשב םנכנ ע"ר
 רקי רמוא בותכה וילעו תמו  ץיצה יאזע
 ץיצה אמוז ןב ,וידיסחל התומה 'ה יניעב
 ,ךופיהל .אתיא םש ימלשוריבו | ,עגפנו
 תומשפ יפלו ,רוחב תמש שריפ י"שרו
 הנבי .ימכח ןמזב יכ הנקו ימול עיגה
 ןונדהמ .היהשי רודה :.ולודנמ | רָבכ,,היח
 הדוהי יבר לדגתנש רע יחו םימכח ינפל
 .בפ .תוכרבב םירבח .ךרהכ התא ! הבידו
 , ה תומכי

 'ר תא שמישש | עודיש ןתנוי 'ר ןכו

 ר"א :1 ןילוח וניצמ וימי ףוסב לאעמשי
 המו יל םנ --יאזע ןבל ול יתמנ ןתנוי
 ,'וכו רמוא לאעמשי

 ד"ביאו גידט"פ םילהת שררמה תעדו
 ינורהמ היה .יאוע. ןבש | עלב .'פ .ם"פ
 הטוס שרופמ ונלש ארמגב לבא ,תוכלמ
 ןינרקשה ולטב יאזע ןב תמשמ ומ"מ מ"פ
 המ ןכו ,ץראה לכ ךרדכ רמפנש עמשמ
 תמו ץיצה יאזע ןב :די הגיגחב ורמאש
 ,ןכ עמשמ

 יאזע ןבהאורה : זנ תוכרב וילע ורמאו
 ,תודיפחל הפצי םולחב

 ,אביקע 'ר ןב ןועמש 'ר
 ע"רב השעמ ו"פס תוכרב ימלשוריב

 תיבח לכ לעו ונב ןועמשל התשמ השעש
 ,זס תבשבו | ,'וכו אבמ ארמח רמא --

 ,ונב םש רכזנ אל ךא השעמה אבומ

 ךא
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 ח"פ תוחמשכ וייחב תמ רקיה ונב ךא
 הלוח ע"ר לש ונב ןועמש 'ר היהשכ
 ודיפפה תמשכו ושרדמ תיב לטיב אל
 בה"ע ןב אוהש ינא עדוי רמאו ויבא
 ,םיברה תא הכיוש

 .הישקע ןב ןועמש 'ר
 הנשמב רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנ

 ןניקזזמש ז"ב ה"ע ינקז רמאש םינק ףוס
 הרות ינקז לבא -- ןהילע תפרוטמ ןתעד
 תבשיתמ ןתעד ןניקזמש ז"כ אלא ןכ וניא
 ,ןהילע

 ,יזפ ןב ןועמש 'ר
 בר הדו ,טמקי ב7" 'םותה :תעדי הנה

 תומביכ אייח 'ר תב השא םש אוה יזפש ירמ
 ,תולהא ףוס ש"רהב אבומ ןכו | ,: הס
 (ס'קדו י"ע תסרגל) ,גי הליגמ וניצמ לבא
 "יזפ אבא, חתפ הוה יב 'זפ ןב ש"רא

 הינימ .יאעבי + ןמ ייפרעבז ירצו ולתדב

 'וכו המשל החכות יזפ 'רמ יזפ ןב ש"ר

 ןיאור .ונא הזמו ,(תצבוקמ הטיש תסרגל)

 ,שיא םש אוהש רוריבב
 הירב הדוהי :!ר/" ךרעב יתראב :'רפכו

 היה יזפ 'ר החפשמה יבאש יזפ ןב ש"רד
 ונבו" יפר ןמזב ידועי היחוי רול 'ףיעב רד
 לב"ירל קהכומ ידימלת היה ןועמש 'ר
 ש"רא דימת וניצמרכו דולב כ"ג .היהש
 5 תבש +, ,רל"תיברפכ לב"ירא רזפ וב
 ,?חל הבוס +,וכ" םיחפפ | ,חיק 4 הק. וע
 וכי קיפי כי ויריייהציב = כ הלל
 הל הע ןוזפ 1 שי םירדנ

 ומור כח" אתא יוכי! גי תובותב \ךפו
 יב רק ,זנ םשו  ,לבלירא ,יופי ןב ש"רא
 ,לב"ירא יזפ ןפ ש"רא ןיבר אתא

 ,* תוכרבכ הרגא יפחד .ל"בירמ .לבקו
 הל ירמאו אבקוע רב ימיש בר  ורמאש
 (אתולג שיו אבקוע רמ הז ןיא) אבקוע רמ
 הוהו | יזפ ןב .ש"רר הימק | חיכש הוה
 ,לב"ירד הימק אתדגא (יופ ןב ש"ר) רדפמ

 ארפק רב םשב רמאש וניצמ ןכו
 אס םיחבזכ (םוררב כ"ג היהש)

 הורכ ב. כ ןועמש ה

 היהו הדגאב ךא וניצמ וירבד לכו
 רמאש ,המ תוכרבכ ארקמב לודג יקב
 ולוק היבגהל יאשר םגרתמה ןיאש ןינמ
 ,אס םשו ,'וכו רמאנש ארוקה ןמ רתוי

 ,ירצימ יל יואו ירצוימ יל יוא רצייו
 הרותה ןמ תורבק ןייצל זמר ,ה ח"ומו

 וכו יל"תיןינמ
 ₪ ביחכד ש"בד "מ גי תומביבו

 ,'וכו תמה תשא היהת
 ףינתהל רתומש שרד :אמ הטוסכו

 ,'וכו רמאנש זה"עב םיעשרל
 ,שיאה ירשא קוספה שרד :חי ז"עבו
 ויקה ירו והבא 'ר ויה וירבח

 ןיקלוחש ינמחנ רב קחצי 'רו ,,חל הציבכ
 תועובש ,:י ןיררהנס ,,גב הליגמב דימת
 ₪ רש 94 ךהנ קהצי רב  נ'רו ,: זמ
 ,יזפ ןב ש"ר אוה ןועמש (םתס) וניצמש

 'ר םשב עדונה לודג ןב וירחא חינהו
 ,:ט תוכרבב הדוהי

 לב"שרא .אמסיק ןב ןועמש 'ר
 ,: הע תבש

 .תיחמק ןב ןועמש
 ןלוכו םינב העבש הל ויה תיחמק ומא

 אמוי ימלשוריב רפוסיו | ,ג"הבכב ושמש
 ןבולר"'פ .ר"קיו .םג אבומו : ד"א"ה א"פ
 ןב ןועמש אצי א"פש וכ"ב"פ ר"מב
 ךלמ םע רברל | (ג"הב זא היהש) תיחמק
 וידגב לע ויפמ ארוניצ אזתינו םיברעה
 ויתחת שמישו ויחא הדוהי םנכנו ותאממו
 הינב ינש םפא התאר םויה ותואו ג"הכב
 יהב

 4 כ"ה רג | םכחה .תעדו
 לקנו ,קידצה ןועמש םשב ארקנה אוהש
 ינולפו ינולפ ראתל י"הד בתוכל דואמ
 ,רבדה רואמ רבכ ל"וחל לבא ,קידצ םשב
 היהש קידצה ןועמש ךא ונל | ןיא ונאו
 .ןודקמ רדנסכלא ןמזב

 .(תינתמו אנת) ,יבר רב ןועמש 'ר
 שודקה וניברד ריעצה ונב היה אוה

 לבקו



 יבר.רב :ןועמש.,ר

 מ"ב . .(;איק ק"ב . וניצטדכ  גנממ| ל
 היל ,ינתמ , 2 גי .תוירוה 1 בנש 5
 ,הירב ןועמש 'רל יבר

 ,הציב ףוס יברמ יעב
 וניע םש ןכל וב הכרב יכ האר ויבאו
 דחיב וימי לכ ונממ זו אלו לערב
 :רסק  ב"בב, .יברד ..ודימלה רש
 םילהת רפסב ארדיס קיספ יבר רב ש"ר
 בתכ רשוימ המכ יבר רמא יבר הימק
 הדוהי אלא היתבתכ אנא ואל ל"א הז
 .'וכו ר"הלמ ךלכ ל"א ,היבתכ אפטייח

 יבחי | יִבְּ רֶב ש"רו יול. מושבו
 ,'וכו ארדיס יקספקו יברד הימק

 ארדיס קיספ הוה בר :זפ אמויבו
 אשירל רדה אייח 'ר  לייע .יברד הימק
 ש"ר אתא אשירל רדה ארפק רב לייע
 ,'וכו .אשירל רדה ובס הב

 יבר רב ש"רו אייח 'ר :הק תובותכבו

 ללפתמה רמאו והיינימ רח חתפ יבתי ווה
 'ך אתא -- הטמל | ויניע ןתיש ךירצ
 אתא יכהדא --- והייבגל יסוי 'רב לאעמשי
 וביתי ילילק יוהד והניא אתביתמל יבר
 .'וכו והתבודב

 ארפק רבו יבר רב ש"ר ,זמ ק"ומו
 אתעמש והל אישק ,יסרנקו ינתי ווה
 ,יבר ךירצ הז רבד ארפק רבל ש"ר ל"א
 לזא ,ז"ד רמוא יבר המו ארפק רב ל"א
 תוארל הצר אלו דפקיא הובאל רמא

 ,ארפק רב תא \
 רב ש"רל אייח 'ר ל"א :דכ הליגמבו

 ןמ התא לוספ התא יול ילמלא יבר
 רמאו אתא ,ךלוק יבעד םושמ | ןכודה
 עיגמ חתאשכ היל אמיא ליז ל"א יברל
 בו

 'רו אייח 'ר היה "לבש ףא הנהו
 הברה ונממ טישישק יסוי 'רב לאעמשי
 'ר בשי א"פש ,גל ןישודיק וניצמ כ"פעא
 הימק יבר רב ש"ר ףילחו ץחרמב אייח
 רמאו אתאו ,דפקיאו ונממ םק אלו
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 ארפק רב ותו ,ינפמ רמע אלו םינהכ
 הוה יפוי .ר"ב לאעמשי 'ר הל ירמאו
 אלו יבר רב ש"ר ליזאו לע ץחרמב ביתי
 ינש יברל ל"או אתאו רפקיאו הימקמ םק
 ,ינפמ רמע אלו כ"ותב ול יתינש שילש
 ותמכח בור ול רפמ יברש ןעי היה הזו
 אלו ,ונממ ולבק םהו וירימלת לכמ רתווי
 ,! חפ תוחנמ וילע יבר רמא םנח לע
 ."לארשי רג, ,י ןיכרע

 פ"עו הפוחל וסינכהל הכו יברו
 םייחב מ"ר דוע היה זאש ימלשוריה
 ש"רל בסמ הוה יבר ב"ה ה"ב הציבכ
 ןיחפממ ןהש ןוהלק עמשו מ"ר רבע הירב
 % תבשה הרתוה ,וניתובר רמא תבשב
 ילבבמ לבא ,מ"ר קרעו הילק יבר עמש
 :תויהב היה יבר רב ש"ר תנותחש עמשמ
 .עלקיא יול .ח תובותככ אישנה יבר רבכ
 םירדנבו ,יבר רב ש"רד אלולהכ יבר יבל
 :הירב ש"רל אלולה היל דבע יבר אנ
 התיה רבכ זאו ארפק רבל הינמזא אלו
 ,השעלא ןבל תאשנ ותב

 תובותכ ורמאש המ רמול דואמ בורקו
 ךאו אייח 'ר םע ןתחתה יברש :בפ
 םע אוה ,ח"רד ותב התמ הפוחה םדוק
 התיהש וניצמ ןכלו | ,יבר רב ןועמש 'ר
 ,חכ הציבכ אייח 'ר ןיבל וניב הוחאו הבהא
 מ"ויב הנמ דגנכ הנמ ןילקוש | ויהש
 'ז ותא א"פו (םהיניב רשב ןיקלוה ויהש)
 ןהמ שמחש חכתשאו יבר יבל יתיניב
 ,יבר רב ש"ר דפקיא אלו אייח 'ר חקל

 ישמה רחסמב ןיפתוש םהינש ויה ןכו
 רב ש"רו הבר אייח 'ר | בדזע"פ ר"בכ
 ןמ ואצישכ ,ןהתריבע ןובהיו  ןיבסנ יבר
 וניבא תונמוא םופתנו ךלנ ורמא רעשה
 (המ רבד ונחבש ילוא תוארלו רוזחל בקעי)
 ,ישמ לש הליבח וחכשש ואצמ ורזחשכו

 תוכמ ףוס הנשמב רכזהל דוע הכז אוהו
 םרא לש ושפנש םרה םא המו רמאש
 רכש לבקמ ונממ שרופה ונממ הצק

 ,בו"כאע -- תוירעו לזג | .תרותב ול יתינש םישמוח ינש ויבאל

 ףאו
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 ארמגב רכזנ כ"פעא הנשמב רכזנש ףאו
 :מ ןיבוריע ,,הל תוכרבכ רמתא ןושלב
 הזו" ,'זכו יבריירב 'ש"רו  אייחי 'ר מתיא

 המלשנ רבכ הנשמה יאנת תפוקתש ןעי
 ררסמ "ךא היה "יברוי ,יבר :םדוק- רוע
 ,וכרעב ונראב רשאכו הנשמה

 'ר אוה דימת טעמב ותוקלחמ לעב
 ןיבוריע ,: בנק תבש ,,הל תוכרבכ אייח
 ןילוח ,: ומ תועובש ,.בי תינעת ,.בע :מ
 ..בל - תורופב ו פלק

 : גי תוכרבכ ארפק רב םע קלוח ןכו
 קבר :ירברב

 ךל אנבירצ :גק תובותכ רמא יוללו
 ,ךתעלטמלו

 ,גמ תומבי ךא וניצמ ע"פב ויתוכלהו
 דלוהש ותשורג ריזחמב םידומ לכה רמאש
 ,הנוהכל םונפ

 הצרו רדנ א"פש רפוסי ,נכ םירדנבו

 ול .אצמל יןנבר ולכי אלו : ורדנ  ריתהל
 הירב תינמטב אצמש דע הטרחה התפ
 ,וריתהו תינטב ןב לואש אבאד (ב"במ)

 תובותכ רפוסי שודקה וניבר רטפנשכו
 ךירצ ינא ןטקה ינבל .רמא יברש : נק
 ףאו ,המכח ירדרס ול רסמ ולצא םנכנשכו
 לבא ויחא ג"רמ לודג רתוי םכח היהש
 אס "שרי ,"ןבל- דוכבהי 'היח "נ"רש עי
 םכחה היה ויחא ןועמש 'רו תואישנה
 םימי ךיראה אוה לכא | ,ותואישנ תחת
 םכחה היה יכ ג"ר ויחאמ רתוי הברה
 הברה האישנ הדוהי 'ר תואישנ תחת םג
 בר קלסשכ" ,טנ םיחבז  וניצמדכ םינש
 תא אצמ י"אל (בוד רבח דימלת) אנהכ
 לאעמשי 'ר םושמ רמאקד יבר רב ש"ר
 ארק .ונייה אנהכ בר רמאו -- י"רב
 תנשבש ונכראה רבכו ,ברל היל טמתשיאר
 המש רסיו לבבל בר דרי תורטשל לקת
 שמיש אנהכ ברו ארוסב הלודגה ותבישו
 הז היה כ"א ,תודחא םינש ארבסב ברל
 תריטפ רחא הנש םישלשב ךרעה יפל
 וםייחב רבה רב שר: דוע הוה  זאו יבר

 חטש ןב ןועמש

 אחא 'ר ךא וניצמ ומשב םירמואה

 ,ב"ה ב"פ אמויכ ומשב אנניח 'ר
 ורחסמש ךא וניצמ םיטרפה ויארקממ

 ,ליעלדכ אייח 'ר םע ישמב היה
 ורמאש ,ופ תוחנמכ לודג רישע היהו

 הב לבממ יבר רב ש"רו הל קרז ח"ר
 ,ןיצמקמ םירישע ךנמיפו

 תב הדלי ותשאש ךא וניצמ ב"במ
 ךא םלועל האב איבר ל"א ומחינ ויבאו
 ךומחינ לבה לש ןימוחנת ל"א ארפק רב
  זמו ב"בביךובא

 ךאו םוקמ םושב ותריטפ רכזנ אלו
 הלהתל םיארומאה יפב ראשנ בוטה ומש
 רב אייח 'ר וילע רמאש א"ה ר"פ ז"עכ
 ומאל ירשא 'יפ ,רב הימיאל תיאו הוו
 ,ותומכ ןבל התכוש

 ,חטש ןב ןועמש

 ןב הדוהי ורמא ח"מ א"פ תובאב
 ןב עשוהימ ולבק חמש ןב ןועמשו יאבט
 לבקמה היה אוהו ,ילבראה יאתנו היחרפ
 ,'זכה

 יאבמ ןב הדוהי ב"מ | ב"פ הגיגחבו
 ןב ןועמשו (ם"ויב ןברק) ךומסל אלש רמוא
  :ם םש ארמגבו ,ךומסל רמוא חטש
 אישנה יאבמ ןב הדוהי היה מ"ר ירבדלש
 םימכח ירבדלו ,ד"באה חטש ןב ןועמשו
 ןב הרוהיו אישנה היה חטש ןב ןועמשש
 תמא םהינש ירבד תמאבו ,ר"באה יאבט
 ,ןמקל ראבנ רשאכו

 הילילעה ברו הצעה לודנ שיא היה אוה
 רשא תעב םורממ חלוש עישומ ךאלמכו
 ויה ןיררהנפה לכו ןורזה חרפו עשרה ץצ
 ותמכח נורב אוה ךאו ,םיקורצה תכמ
 ךשאכו ,ה תלחנב תפתסהלמ םשרג
 ,ראבנ

 נ"הכ ןועמש ןב ןנחוי ימי ףוסב

 לעילבה י"ע םיקורצה תכל רבחתהשכ
 ,לארשי ימכח תא גרהו הריעופ ןב רזעלא
 חרב היחרפ ןב עשוהי ןיררהנסה אישנו

 אבומדכ םירצמ לש אירדנסכלאל

 ןירדהנס



 חטש ןב ןועמש היה וא :זק ןירדהנס
 הכפהמה ךותמ לצינ אוהו וידימלתמ דחא
 התיהש ןינומלש ותוחא הניגה וילעש ןעי
 ןנחוי לש רוכבה ונב סולבוטסירא תשא
 .ג"הב

 םידוהיה תוינומדקב תוכיראב רפוסיו
 ךולמת ותשאש הוצו  ג"הכ ןנחוי תמשכ
 וירבדל םולבוטסירא עמש אל  ויתחת
 ,בערב התמש דע ומא תא רובב תמצוו
 תא םגו ,םירוסאה תיבב ןתנ ויחא תאו
 תוכלמ רתכ םשו גרה ויחא  סונגיטנא
 רתוי הברה דוע ערה אוה | ,ושארב
 םעה תחלצהל ךאו | ,ויבאמ םישורפהל
 ותשא הלפנ תמשכו ,תחא הנש ךא ךלמ
 איהו ויחא ינפל םוביל ןינומלש הכלמה
 רדנסכלאו ךלמה יחא תא ישפחל האיצוה
 תמש ויחא תשא תא םביי םהנש לודגה
 ,תוכלמהו גה"כה ול הלפנ הזבו ,םינב אלב
 רומג יקודצ היה אוה םגש ףא הנהו
 הלעפ ותשאי תמכח י"ע לבא ויחאכ
 ויבאכ םישורפה תא ףודרי אלש וילע
 ןתנ היחא חטש ןב ןועמשלו | ,ויחאו
 ןיררהנפה ןיב בשי םנו  ,ורצחב םיכלהמ
 םיברקע ןיב יכ הארש ףאו | ,םיקודצה
 יכ ולכש ןיעב האר אוה לבא ,בשוי אוה
 םיבוט םימיל הוקו ,ילטבד אדיבע הרזנ
 ,הלאמ

 י"פ תינעת תליגמב שרופמכ היה ןכו
 אתשינבב אביתי תבטב אינמתו םירשעב,,
 ןיבשוי ןיקודצה ויהשכש ינפמ ,אניד לע,
 ןינומלשו ךלמה יאני ,םהלש ןירדהנסב,
 לארשימ יוחא אלו ולצא תבשוי הכלמהו,

 ןב ןועמשמ ץוח םהמע בשווי (ןישורפה)

 אלו תוכלהו תובושת ןילאוש ויהו ,חטש,,
 ל"א ,הרותה ןמ היאר איבהל ןיעדוי ויה,
 איבהל עדוי אוהש ימ לב ש"ב ןועמש,
 בשיל יואר אהי הרותה ןמ  היאר,
 השעמ לש רבד לפנ א"פ -- ןירדהנסב,,
 איבהל | ןיעדוי ויה אלו | םהיניב .דחא,
 היהש דחא ןקזמ ץוח הרותה ןמ היאר,,
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 רחמלו ןמז יל ןת ל"א ,ורגנכ טפטפמו
 שייבתנ רחמל --- ןמז ול ןהנ ,ךבישמ ינא
 ןמ דחא ש"ב ןועמש דימעהו -- אובלמ,
 ומוקמב ובישהו | (םישורפה) םידימלתה,,
 םויו םוי לכב םהל השוע היה ךכו --,
 ירדהנס הבשיו םלוכ וקלתסנש דע,
 והואשע -- םויה ותואו ,ותעד לע לארשי,
 לבש ט"ו

 איהש עצמאב הכלמה די התיה ס"לבו
 ףודרי םנח לעש ךלמה הלעבל התארה
 םתמגמו םצפח לכ רשא םישורפה תא
 ברעתהל םיצור םניאו הרותה ךא אוה
 עמש יאניו ,הכולמה ינינעב ללכו ללקכ
 ףודרלמ לדחו קדצב םירמאנה הירברל
 ץפחש ש"ב ןועמש הארשכ זאו ,םתוא
 וברל בתכמ חלש זא :חילצה ודיב "ה
 ןירדהנפ שרופמכ םילשוריל אביש שודקה
 ןב ןועמש היל חלש אמלש הוה יכ :זק
 יכיל .שרוקה ריע םילשורי ינימ חמש
 יורש ילעב ,יתוחא םירצמ לש ירדנסכלא
 מ"ש רמא :,הממוש תבשוי יכנאו ךכותב
 ורמאש המ הזו ,אמלעב אמלש אכיא
 אוה) ךלמה יאני גרהשכ ,וס  ןישודיק
 םלועה היהו לארשי ימכחל | (ג"הב ןנחוו
 הרטע ריזחהו ש"ב ןועמש אבש דע םמש
 הרגא ךרדב רפופי םש ארמגבו ,הנשויל
 תמאב לבא םפוסו םישעמה ישאר ךא
 חרבש םוימ םינש המכו המכ ורבע
 ןועמש ודימלת י"ע רזחש רע פ"ב עשוהי
 שב

 היחרפ ןב עשוהיש קפס םוש ילבו
 לע הלעתנ ואו ,ץראה לכ ךרדכ רטפנ
 יחא חטש ןב ןועמש ודימלת ומוקמ
 ינפ אשנ אל תואישנל הלעשבו ,הבלמה
 אפרל ךא היה וצפחו ותמגמ לכו לכ
 הרותה חכב ךאש האר אוהו תורבשנה
 חכ שלחי זא 'ה יידומל ויהי םעה לכ םא
 ןקיתו זוע לכב לדתשה : ןכלו  ,םיקודצה
 שרופמכ רפסה תיבל וכלי תוקוניתה והיש
 עשוהי ךרעב יתראב רבכו ,ח"פס תובותב

 ןב
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 הריתס םוש ןיאש תוכיראב אלמג ןב
 עשוהיש ,אכ ב"ב ורמאש המ ילבבהל
 ןועמש פ"ע ךא תמאב יכ תאז ןקית ג"ב
 ןעי ךא ,הוה לודגה רבדה התשענ ש"ב
 ארייתהו בר לשממ םיקודצה וררש זאש
 יאדוב הלאה םירבדה ואצי ויפמ םאש
 השע ןכל ,וכרד לע םיבר םילושכמ וחינו
 היה אלש ג"הכה ג"ב עשוהי י"ע תאז
 והודשח אל םיקודצהו  ,רודבש ח"תה ןמ
 הרצקב םש שרפמ ןכו ,טעמב וא ברב
 ,רורב הזו ןברק ירישב

 וחכ תא קוחרמ וחירהש םיקודצה הנהו
 ,ןמאנ םוקמב רתי עקת רשאו קזהה
 וארייתהו ,החכ לכב וילע הניגת הכלמהו
 ךלמה בל תא וכפהיו םהל עלובי ןפ
 ךיא  תוינומדקב רפוסי | ,ישורפ תויהל

 תוזבמנ תואת ירחא ךלמה בל תא ובסהש |
 (ונממ הברה הנקז התיהש) הכלמה ותשאש דע
 התשמ השע לכ יניעלו ויניעב הנח הדבא
 המחלמ ול היה םגו וישגלפ םע םינמש
 ותוא וסאמש םעה םע הדבכו הכורא
 המ לכב קיעה ם"לבו | ,םהילע ךולממ
 וארייתהש דע ןירדהנפה לע םג רשפאד
 השע רשא לככ םפדרל ליחתי ןפ ונממ
 ,ויבא

 רפוסי רשא השעמה עריא זאש רשפאו
 שפנ יאני רבע גרה א"פש ,םי ןירדהנס

 דעוהו םייקל ד"בל אבל יאני רחא חלשו
 דומע ,ךלמה יאני ,ל"א אבשכו ,וילעבב
 התא ונינפל אלו | ,ךב ודיעיו .ךילגר לע
 םלועה היהו רמאש ימ ינפל אלא דמוע
 המכ אלא התא רמאתשב אל ל"א --
 ושבכ ונימיל | הנפנ | ,ךירבח ורמאיש
 ילעב ש"ב ןועמש ל"א --- עקרקב םהינפ
 ערפיו תובשחמ לעב אבי ?םתא תובשחמ
 יכ .ןיעב ןיע ואר זא ינמו | ,'ובו םכמ
 רשא קזחו ץימא שיא םע םהל המחלמ
 תולובחת ושקב זא  ,לכ ינפמ שוחי אל
 ןימאת תאצמו תעגי  ,ונממ רטפל ךא

 ז"יע רשאו ןטק רבד עריא יכ ל"זר ורמא

| 

 ,םילשורימ חורבל ש"ב ןועמש ךרצוה
 ה"פ ריזנו ב"ה ז"פ תוכרב רפוסי רשאכ
 םילשוריל םיינע םיריזנ תואמ 'ג ולעש ג"ה
 תינברק תואמ עשת בירקהל וכרצוהו
 ךלמה יאני ינפל ש"ב ןועמש אבו ,םנידכ
 ןתי ךלמהש ונייהו הזב םהל רוזעיש ושקבו
 ךלמה ול ןתנו ,הצחמ ןתי .אוהו הצחמ
 ןיב היה אלש ש"ב ןועמש לבא ,ותלאש
 רמאש המ ורבד תא םייק וקלח םירישע
 אצמש המב תונברק הצחמ ןתי אוה םגש
 ןרטפו םיריזנ נ"קל .רתיה ותמכח י"ע
 קתנל םוקמ םיקודצה ואצמ זאו ,ןכרקמ
 ךלמהו ש"ב ןועמש ןיב הבהאה מוח תא
 ןתנ אל אוהש ךלמל וילע ונישלה יכ
 ש"ב ןועמש חרב זאו | ,םיריזנהל םולכ
 ,ושפנל

 מ"ב רמאנ ןמזה ותוא לעש רשפאו
 ץפע תכאלמב קסעתמ היהש ה"ה ב"פ
 רומח ורונע ונק וידימלתו | ,אנתיכב
 היולת תוילגרמ אצמו דחא לאעמשימ
 ,הילעבל תוילגרמה ריזחהו רומחה לע
 ךורב ילאעמשיה רמאש םשה שדיק הובו
 ,חטש ןב ןועמש יהלא

 ןועמש היה אלש אוהה ןמזה לכבו
 ילב ןירדהנפה הראשנו םילשוריב ש"ב
 ןב הדוהי תא תונמל זא ושקב אישנ
 ןועמש תמש ובשח יכ אישנל וריבח יאבט

 לוע וילע לבקל הצר אל אוה ךא ,ש"ב
 חרב ןכלו ,ולאה םיערה םימיב תואישנה
 הדעה ינקז ךא ,םירצמ לש אירדנסכלאל
 רפוסיש הזו םילשוריל אביש וירחא וחלש
 ןווה יאבט ןב הדוהי ה"ה ב"פ הגיגח
 םילשוריב אישנ היתינמ ןועב םילשורי ינב
 .םשל ובתכו ,אירדנסכלאל היל לזאו קרע
 ,םכלצא בשוי "יסורא, יתמ דע

 .א"ח ד"ודבו 19 רצ ןילמ ךרע רפסבו
 ימלשוריב לפנ תועטש ורמאי 198 רצ
 ןירדהנפ רפוסיש המ השעמהש ובשחו
 עשוהיל ארקל חלש ש"ב ןועמשש :זק
 .אבומש השעמהו ,אירדנפכלאמ היחרפ ןב

 ימלשוריב
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 השעמ יאבט ןב הדוהי לע ימלשוריב
 ,תועט לפנ ימלשוריב ךאו .אוה דחא
 םשש ,האורב וגשש םדובכמ הליחמבו
 ש"ב ןועמשש שרופמ פ"ב עשוהי יבג
 ול בתכו םעה לכ םשב וירחא חלש
 היהש ןעי הזו ךכותב יורש "ולעב,
 ימלשוריב רפוסיש המ לבא ,אישנ רבכמ
 ינב ךאו ש"ב ןועמש רכזנ אל המש
 . יתמ דע םהל ובתכ םשו ,ובתכ םילשורי
 ו"פ ןירדהנפבו ,םכלצא בשוי "יסורא,
 הוו : ,הגיגחב .ומב .ל"צו ס"מ לפניה ה
 תוקוחר ויה תוישעמ ינשש ונראבש ומכ
 חירבהשכ םשו ,םינשב תורשע הזמ וז
 ןיררהנסה ןמ םיקורצה תא ש"ב ןועמש
 בושיש שודקה ובר ירחא חלש זא
 ןועמש אבחתה ןאכ לבא | ,ותואישנל
 וא תמש םעה לכ ורבסו ומצעב ש"ב
 וצר ןכלו | ,ץירעה ךלמה י"ע = גרהנש
 חרבשכו יאבט ןב הדוהי וריבח תא תונמל

 יסורא יתמ דע םשל וחלש אירדנסכלאל
 סורא ומכ ךא היהש ןעי ,םכלצא בשווי
 תמאב היה ןכו | ,אישנל ותונמל וצרש
 תנוכ הזו ,אישנל הנמתנו םילשוריל בשש
 היה יאבט ןב הדוהיש :זמ הגיגחב מ"ר
 ,אישנ

 ךיא ב"ה ז"פ תוכרב ימלשוריב רפופיו
 יאניל ואב א"פש ,חטש ןב ןועמש בש
 ויהש םרפ תוכלממ םילודג םירש ךלמה
 בטיה וריכהו וילא אבל דימת םיליגר
 לוכאל ובשישכו ,ותמכחו ש"ב ןועמש תא
 רמוא היהש ןקזה ןכיה יאני תא ולאש
 השעש המ ךלמה םהל רפיסו המכח ירבד
 ול .לוחמיש ונממ ושקבו והמירש ול
 ינתימר המל ולאש אבשכו וירחא חלשייו
 םגו ךיתימר אל ל"א + םיריזנה .רבדב
 םהל תעשוה התא ךא הצחמה יתתנ ינא
 תחרב המלו ,יתרות תמכחמ ינאו ךנומממ
 ןעי ל"א + תישעש המ יל תרפיס אלו
 קוספה יתמייקו ילע תסעב יב יתעמשש
 ,םעז רובעי דע עגר טעמב יבח
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 יאניל היה אלש רפופי ,חמ תוכרבבו
 יל עבשת םאש ותשא ל"א ךרבל שניא
 ,ךל | אניתויא יחאל היל תרעצמ אלד
 ךלמ ןיב ובישהו היחא תא האיגהו
 ,הכלמל

 יאבמ ןב הדוהי תא אצמו אבשכ ס"לבו
 ורובכב עגנ אל אישנ תלעמל הלעתנש
 עריא לבא ,ןידירומ אלו שדוקב ןילעמש
 הדוהיש : זט הגינח | רפוסיש המ כ"חא
 אלש) םמוז דע גורהל קספ יאבט ןב
 איצוהל (וגרהל הוצו ןהמ דחא אלא םזוה

 ןיא  ןירמוא .ויהש םיקורצ לש | ןבלמ
 ,ןודנה גרהיש רע ןיגרהנ  ןיממוז םידעה
 אל םא המחנב הארא ש"ב ןועמש ל"א
 ןיא םימכח ורמא ירהש יקנ םד תכפש
 ,םהינש ומוזיש דע ןיגרהנ ןיממוז םידעה
 שוריפב רמא ירהש ןידב העט ט"ב הדוהוש אלו)
 לבא ,םיקודצ לש ןבלמ איצוהל ידכ תאז השעש
 היה םאש תמאה לע ודומעה חטש ןב ןועמש

 לובי אתלמ רדגמ םושמ זא לק אטה ואטח
 ךא םזוהשכ ןאכ לבא ,רומח שנועב םג ושינעהל

 קידצו יקנ אוהש תויהל לוכיש רשפא דחא רע
 ר"הוד ,אתלמ רדגמ םושמ הזב ךייש אל ןכלו
 העטש הארש ט"ב הדוהיו ,(.הפר דצ א"ח

 ןיד םוש קוספל אלש וילע לבק ותארוהב
 ןירדהנסבו ,חטש ןב ןועמש ינפב אלא ודבל
 וילע לבקש ררובמ רתוי ןושלה ג"ה ו"פ
 ןועמש יפמ,, אלא ןיד םוש קוספל אלש
 רזחוהו ודובכ תא "לחמש ונייהו "ש"ב
 ,אישנ תויהל ש"ב ןועמש

 ותומ ינפל הוצו ךלמה יאני תמשכו
 ןתילו  ויתחת ךולמת ןינומלש ותשאש
 ויה זא םישורפה ידיב הלשממה ןסר תא
 רשאכ לארשיל םיבוט רתויה םימיה
 ונל שי ןכו םידוהיה תוינומדקב רפוסי
 ותכרב ןתנ הש לר ירברב ה בוסה
 ימולשמ התיה רשא הבלמהו ,לעממ
 חטש ןב ןועמש היחאו לארשי ינומא
 היה ןא לארשי ימכח תרזעב .הצעוו
 ימי קבב הרשואמ רתויה תעה תמאב
 ימיב .גכ תינעת ורמאש הזו  ,ינש תיב

 ןועמש
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 ןועמש ימיב הל"פ ר'קיובו) חטש ןב ןועמש
 ילילב םימשג ודרי (הכלמה הצמלשו חטש ןב
 םימח ושענש דע תותבש ילילבו תויעיבר
 םישדעו ,םיתז יניערנכ םירועשו תוילככ
 תוחודל אמבגוד "המ, הרצה = בה) .ירנחכ
 ,םרוג אטחה המכ עידוהל

 תודבכנו  תולודג תונקת ןקית זאו
 הבותכ ןקית חטש ןב ןועמש : די תבשב
 אהיש ןקיתש :כפ תובותכ שרופמכו) השאל
 .(התבותבל ןיארחא יסכנ לב הל בתוב

 ירמאדכו תוכתמ ילכ לע האמומ רזגו
 הכלמה ןויצלש התשע א"פש :זטמ םש
 לכ ואמטנו הנבל התשמ | (ותוחא איה)
 ורזחי םימכח ורמאו -- ןתרבשו הילכ
 ,הנשי ןתאמוטל

 ו"מ ו"פ ןירדהנס וילע רפוסי | ןכו
 ,ןולקשאב (תופשכמ) םישנ םינומש הלתש

 ימלשוריב תוכיראב השעמה | רפוסיו
 ןכו היה היפ .ןירההנפו היה ביפ | הנינגח
 ןיאש ףאו :דמ ןירדהנס י"שרב אבומ
 התיה העשה לבא דחא םויב םינש ןינד
 .ףכל' הפירצ

 לגעמה ינוח לודגה דיסחה היה וימיבו
 ש"ב ןועמש ול חלשש ח"מ ג"פ תינעתב
 לבא יודנ ךילע ינרזוג התא ינוח אלמלא
 ינפל אמחתמ התאש ךל השעא המ
 בותכה ךילעו -- ךנוצר ךל השועו םוקמה
 ,'וכו ךיבא חמשי רמוא

 ימור שיא סודות םכחה זא היה ימורבו
 חטש ןב ןועמש ול חלשש ,טי תוכרבכ
 יודנ ךילע ינרזוג התא סודות אלמלא
 .'וכו

 תובא רקיה ורמאמ ונממ ונל ראשנו
 תא רוקחל הברמ יוה .רמאש ט"מ א"פ
 םכותמ אמש ךירבדב ריהז  יוהו םידעה
 .רקשל ודמלו

 רמוא .יאתסוד ןב .הרוהי \'ר .,ז .תוכמו

 ל"וחל ץראמ (הצווה) חרב םאש ומשמ
 ץראל ץראל ץוחמ ,וניד תא ןירתוס ןיא
 ,ייא לש התוכו ינפמ | וניד תא  ןירתוס

 "רב יאתסוד סרוגש הנוכנ רתוי ס"קד תסרג ךא)
 .(ןועמש 'ר םושמ רמוא הדוהי

 היעמש ויה םילודג רתויה  וידימלתו
 תובאכ הרותה ונממ ולבקש ןוילמבאו
 ומ א"פ

 עודיב ותוחא םדוק רטפנ הארנה יפכו
 תיבה ינפב הנש 'ק אישנ השענ ללהש
 ןב היהשכו | ,הנש םינומש ןב זא היחו
 ןוילמבאו היעמש ינפל דמל םיעברא
 סופיזויבו ,תיבה ינפב הנש 'מק ןמ ונייה
 דימ םילשורי תא דכל םויפמופש אבומ
 63 תנשב ןונומלשו יאני ןב סולבוטסירא
 ,תיבה ינפב גלק ונייה םימעה רפסמ ינפל
 כ"א הצחמו םינש 'ג ךלמ סולבוטסיראו
 ,תיבה ינפב זלק תנשב ןינומלש הרטפנ
 ןוילטבאו היעמש | ויה רבכ 'מק תנשבו
 ןועמש רטפנ רבכ כ"א ןירדהנסה ישאר
 תיבה ינפב אמק תנשב ךרעל חטש ןב
 'מ הכלמש ותוחא ינפל םינש 'ד ונייה
 ,רורב הזו ,םינש

 ימיבש רמאי ,םכ דצ י"א אשמבו
 זא היה םולבוטסיראו סונקרוה תמחלמ
 ,הגגש אוהו אישנה ש"ב ןועמש

 םוש םוקמ םושב וניצמ אל ב"בו | וינבמ
 ןירדהנפ י"שרב אבומש המ ץוח רבד
 ןועמש הלתשכ אסכימ איעבד ה"ד :דמ
 ואנקתנ ןולקשאב תופשכמ םינומשה ש"ב
 לע ודיעהו םהמ םינש ואבו םהיבורק
 רמגנו התימ בייחש ש"ב ןועמש לש ונב
 ןוע יב שי םא רמא לקסיל אצישכו ,וניד
 ןכ וניא םאו ,הרפכ יתתימ אהת אל הז
 ולא ועמשו ,םידע ראוצב יולת רלוק --
 תמחמש םהירבדל םעט ונתנו םהב ורזחו
 ,רטפנ אל כ"פעאו ,ןכ ושע םישנה תאנק
 הגיגח ימלשוריב השעמה לכ אצמנ אלו
 אבה בפ

 .אפקש ןב ןועמש 'ר |
 ,ומשב ןדוי 'ר אי"פר א"פ ר"הק רכזנ

 ,אפילחת ןב ןועמש 'ר
 לש חלק רמא : איק תובותכ רכזנ

 םורכ



 קידצה ןועמש --הטולוב ןועמש 'ר

 םידרויו םילוע ונייהו אבא ונל חינה בורכ
 ןב ש"ר א"רגה תסרג לבא ,םלוסב וב

 ימלשוריב אוה ןכ יב ותא קדצהו אתפלח
 ,ג"ה ז"פ האפ

 .המולוב ןועמש 'ר <
 אחא רב בקעי 'ר ד"פר םיחספ רכזנ

 .אנינח 'ר םשב הטולוב ש"ר

 'ר תועטב אתיא ב"ה ר"פ | תינעתבו

 ךרע ןייעו הטולוב ש"ר ל"צו הטאלוב

 ,אטוולב

 ,אנייד וא אמיד ןועמש 'ר
 ש"ר ינת ו"פר האפ ימלשוריב רכזנ

 י"ה ד"פ םירדנבו ,אריעז 'ר ימוק אמיד

 = .אנייד ש"ר אסרגה
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 : בנ ריזנב וניצמש המש איבמ ןיפתויה

 תמשמ םא ע"ר לע רמא ןועמש 'רש

 ןמד ש"ר אוה ,עדוי יניא ע"ר וב רוח

 ,ונלש תורמגב ומש אצמנ אלו ,רוטצק

 .אתפפותד ןועמש 3

 ןירדהנסבו | ,ב"הס ג"פ .תוכרב | רכזנ

 ,אתפפיסד לאומש 'ר סרוג ב"ה ב"פ

 .(אתיירבד אנת) דיסחה ןועמש 6

 הדגאב ןלוכו םימעפ שלש רכזנ

 'ט ולא ריסחה ש"רא אינת : גי הגינחב

 תוארבהל וטמוקש תורוד ד"עו תואמ
 ,םלועה ארבנש םדוק

 ןיב .דיסחה ש"רא | אינת .י הטוסבו
 ,הוה המא םישש ןושמש לש ויפיתכ

 אתרות רב אנוה בר רמא ,זכק ןילוחבו
 יתאבשכו -- שחנ יתיארו דעול יתבלה א"פ
 ה"בקה רמא יל רמא דיסחה ש"ר ינפל
 ,'וכו יתארב אלש הירב ואיבה םה

 ר"א אינת י"כמ אסרג איבמ ם"קדבו

 ןיאו ,הרשי אחסונ הזו ,אתרות ןב ןנחוי
 ,ארומא היהש אריסח ש"ר הז

 .יזוחמה ןועמש 'ר
 'ר םושמ ןנחוי 'ר "= ,המ הבופ לבו
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 .יתוכמה ןנחוי 'ר םושמ יזוחמה ןועמש

 .אישנה ןועמש 'ר

 ארמגב יעב .וט םשו ,: די ןימיג רכזנ
 :רמאק אישנר הימשמ וא הוה אישנ יא

 .ינוסמעה ןועמש
 לכ שרוד היהש ורמא :בכ םיחספב

 'ה תאל עיגהש ןויכ הרותבש םיתא
 ,יבר וידימלת ל"א שריפ ארית ךיהלא
 ל"א ןהילע אהה המ תשררש םיתא לכ
 ינא ךכ השירדה לע רבש יהלבקש םשכ
 ע"ר אבש דע ,השירפה לע רכש לבקמ
 ,ינוסמעה חימחנ ךרע ןייעו ,'וכו שררו

 .(א:ת) ,ילוקפה ןועמש
 ףירפהש ?ןו- הלינמו : חכ תוכרב רבו

 רדסה לע לאילמג ןבר ינפל תוכרב 'חי
 ןטקה לאומש ךרעב יתראב רבכו ,הנביב
 הנביבש ורמאש המו ,ןקזה ג"ר ןמזב ויהש
 ןילוכי ויה אל אוהה ןמזבש רשפא והונקת
 ,םיקורצה .ולשמ זאש םיְלשוריב ןקתל
 הנביב תאז ונקתו םישורפה וצבקתה ןכלו
 ןהיתומשו ,הרותל זכרמ כ"ג היה םשש
 םדוק תיבה ןמזב | ויהש ןהילע  ןיחיכומ
 ארקנש המו ,"יבר, םשב ארקל וליחתהש
 רכתשמ היהש :זי הליגמב י"שריפ ילוקפה
 אוהש רשפאו ,אלוקפ ארקנש ןפנ רמצב
 ,םוקמ םש

 .קידצה ןועמש

 רשא הזלה םיקנעב לודגה ימי ירבדב
 לארשי ימכח לכמ | דחוימהו דיחיה אוה
 הלודג הכובמ הלפנ ,הזכ לודג םשל הכוש
 הזיאבו קידצ םשל הכוש ןועמשה אוה ימ
 ראבנ ונתכאלמ לגרל ונחנאו ,היה ןמז
 ,תמא ירבד דומלתה ירוקמ פ"ע

 ב"מ א"פ תובא ורמא וניתובר הנה
 ,הלודגה תסנכ ירישמ היה קידצה ןועמש
 רמאי הקזחה דיל ותמדקהב ם"במרהו
 קידצה ןועמש היה (גה"נבמ) םהמ ןורחאהש

 הרה  לבקו .,פ"קה ..ללכמ .תוח- .אגהו

 פ"עביט
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 רחא ג"הכ היה אוהו םלוכמ פ"עבש
 ,ארזע

 רמאש המ םירצקה וירבד ןיבהל ידכו
 וניצמ אל רשא ארזע רחא ג"הכ היהש
 ראבנ ג"הכב שמיש ארזעש םוקמ םושב
 .קירצה ןועמש תחפשמ תא הרצקב

 ןעמשש רמאי םידוהיה  תוינומדקב
 והארקי ןכו ,עודי ןב וינוח ןכ היה קידצה
 ,וינוח ןב ןועמש םשב אריס ןב רפסב
 יבתכב רוע רכזנ עודי ויבא יבא הנהו
 ןב) עושיש .בי הימחנ בותככ שדוקה
 תא םיקיו = ,םיקיוי תא | רילוה (קרצוהי
 תא עדיויו ,עדיוי תא בישילאו ,בישילא
 ויבא יבא אוהו | ,עודי תא ןתנויו ןתנוי
 לכמ םכסומו עודי רבכו ,קירצה ןועמשר
 תיב ימי תלחתב ג"הכב ושמש ולא לכש
 היה אוהש ם"במרה רמאי ךיא כ'או ,ינש
 םלועמ שמיש אלש ארזע רחא ג"הכ
 ,ג"הכב

 יתראב רבכ רשאכ תמאהש רורב הארנו
 טעמב ויה יגש תיבבש | תומוקמ המכב
 ,הרצקב ראבנו ,נ"הכ ינימ ינש דימת

 יכלמ ובשיש ןושארה היב ימי לכב
 דימת היה הכולמה אסכ לע דוד תיב
 תונברקה תדובע יניינע לכל שארה ג"הכה
 ,ה תרות םעה תא רמללו שדקמבש
 המ ץוח ,ברעתה אל הכולמה ינינעבו
 ןהכ עדיוהיש אי 'ב םיכלמב | וניצמש
 ויפ לעו הכולמה ינינעב ברעתה שירה
 הכולמה אסכ לע בישוהו והילתע התמוה
 ךלמה ןתח היה עדיוהי יכ ןעי ,שאוי תא
 תיב ערזמ ןורחאה רצנה תא ליצה אוהו
 לבבמ ולעשב ןכ אל לבא ,ןוילכמ דוד
 לאיתלש ןב לבבורז ויה םילועה ישארו
 היה אה לד תב ומ ' ,הינכי .ןב
 המהו ג"הכה קרצוהי ןב עשוהיו ,החפה
 ארזעב 'ה חבזמ תא םינובה ישאר ויה
 יב ינחכ 'ה שדקמ תא המה ונב ןבו 'ג
 דוע ולוק עמשנ אל לבא | ,'ח ארזעו
 יכ םא סרפ יכלמש רמול דואמ בורקו

 וצר אל לבא לארשי לע בוט היה םבל
 ןפ םילשוריב היהי ד"ב יכלממ | רצנש
 ,לארשי לע הכולמ תושעל אשנתי ילואו
 וחלש המהו לבבל אביש ותוא וארק ןכלו
 ['ה הימחנ] רמא רשאכ םירחא תוחפ
 לע ודיבכה ינפל רשא םינושארה תיחפהו
 בש לבבורזש אטוז ע"פב ורמא ןכו .םעה
 עצוממה שיאה היה זא ינמו ,םש תמו לבבל
 ןהכה ,ולצב וסחש ךלמהל לארשי ןיב
 תאמ סמה תובגל ךירצ היה אוה ,לודגה
 ,םדעומב הכולמה יזנגל איבהלו םעה
 ינינע לכל איבמהו איצומה היה אוהו
 ,ץוח

 רמאש 'ו הירכזב זמורמ תאזה הרשמהו
 תורטע תישעו בהזו ףסכ תחקלו איבכנה
 ןהבה קדצוהי ןב עשוהי שארב תמשו
 חמצ שיא הנה -- וילא תרמאו : לודגה
 לע לשמו בשיו דוה אשי אוהו -- ומש
 םולש הצעו ואסכ לע ןהכ היהו ואסכ
 זמורמ םירבדה ולאבו ,םהינש ןיב היהת
 םילשוריב ד"ב יכלממ רצנ םוש ראשנ אלש
 היהי אוהש ג"הכה שאר לע ומש הרטעהו
 ךאו העש יפל לשומ וא ךלמ םוקמב
 ,םכיהלא 'ה לוקב ןועמשת עומש םא היהו
 אוהו חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא וא
 .לשומ דוה אשו

 התיה ץראהו םינשו םימי ורבע לבא
 ךאלמה אב אל ולו ,דוע הממושו הבוזע
 זא החפה הימחנו רפוסה ארזע עישומה
 ינש ךאו ,םהל המוקת םג התיה אל
 תולודג תמאב ושע ולאה םילודגה םישנאה
 םעה תא ורהיטו ולידבהש תואלפנו
 רשא גה"נכ תא רפיו ,םיוגה תובורעתמ
 בושחל תחתו ,םעה לכל הרוא האצי םהמ
 התיה אלש המ ךלמ םהילע ךילמהל
 םהיפ חורב וארב ,ךכל היואר העשה
 היה הזו ,'ה ידומל םע ,ןובנו םכח םע
 ,גה"נכ לש םיריבכה םהישעמ

 עשוהי היה י"אל ולעשכ ןושארה ג"כהו
 זא היה ארזע רטפנש דעו ,קרצוהי ןב

 עודי



 קידצהי ןועמש

 המהו ,קירצה ןועמשד  ויבא יבא עודי
 אל ןכלו ,לשומ םוקמב םעה לע ולשמ
 עריוי ינבמש 'גי הימחנ וניצמש המ אלפל
 ,ינרחה טלבנסל ןתחתה ג"הכה בישילא ןב
 לשומה םוקמב היה ג"הכה יכ ןעי הזו
 חכולמה ירש םע מו"מ דימת ול. היהו
 ןכלו  ,םהישעמ ודמליו םיוגב וברעתיו
 דמועה הזכ שיא יכ רמאל | בייחמ לכשה
 ןפוא םושב רשפא יא וזכ הרשמב תרשל
 הדובעה רובעלו | ןוילע שורק * היהיש
 תונוע לכ לע רפכלו פכה"ויב שדקמב
 ,אפייס אל ארפס יא יכ ,לארשי תיב

 ירחאש ז"פ םידוהיה תוינומדקב רפוסיו
 הדוהי ויתחת ןהיב ג"הכה בישילא תומ
 אוה) ןנחוי ןהיכ כ"חאו ונב (עדווו  אוה)

 ,עשוהי םסשב חא ול היהו ונב (ןתנוו
 סרפ ךלמ שורושחא אבצ רש םזגבשו
 הנוהכה ול תתל יחיטבהו ויבהואמ היה
 'ה תיבב ויחא ןנחוי םע בריו  ,הלודג
 ,והגרהיו וילע םק  ןנחוי ףא | תורחבו
 לוע םיסרפה ומש הזה חצרה ללגבו
 לכ לע סמ םשיו םידוהיה לע  תודבעה
 תא ץצר םינש עבשו ,ובירקי רשא ןברק
 ,ויחא תא ןנחוי גרה רשא ללגב םעה
 יל

 ר"פ םיטפשמ אתלכמב שרופמ הז ןידו
 הצורש חצור ןהכש :הל ןיררהנסב אבומו
 ,ד"בב ןוריל ותוא ןיאיבמ הדובע רובעל
 ,: בל תוכרבכ | ויפכ תא אשי אל ןכו
 ? הרובעה דובעל זא והוחינה ךיא כ"או

 א"חב ו"האר ברה ז"ע הרס רביד רבכו
 תא גרהש ןנחויש,, ןעי רמול הצורו י"פר
 ןיאור ונא ותנוהכמ רבעוה אל ויחא,
 הרותה תקח די התיה אל יכ רוריבב,
 חצורהש הכלההש וא ,ג"הכה לע הפיקתו
 אלו תומל חקוי חבזמה לצא ודמעב ףא,
 ןירדהנס שרופמ יב תועט הז) הדובעה םילשי,

 לעמ והודירוי אלש דבלבו םש  י"שרב :הל,
 יחבזמ םעמ ביתכד ליחתה רבכ םא שממ חבזמה,

 יכ -- ןמז רחא דע הדסונ אל (לעמ אלו,

 ןפופ

 וחינה עודמ הזכ קח אוהה ןמזב היה ולא,
 רמול לכונ אלו + ותנוהכב ןנחוי תא,
 תושעל וחרכוה החפהו ךלמה םעטמש,
 ודגנמ היה החפה ךופהל אוה אלה ,ןכ,
 היה ולא רבד רמוא היה אלו וילע ףצקו,
 .ל"כע וריבעהל םיצור ןיד תיבה,

 רשפא ךיא הזב שי תואינש המכו
 םעמ, אוה שרופמ ארקמ אלה ןכ רמול
 היה זא אלה דועו ,"תומל ונחקת יחבזמ
 ךיאו ג"הנכ לכ םע םש רפופה ארזע
 תוחפה לכלו | ,הזכ לורג ןועל  ושירחה
 ,וריבעהל לדתשהל וכרצוה

 ונרמא רשאכ וכרד הרוי תמאה לבא
 טעמכ ויה ג"הכ ינימ ינשש רחא םוקמב
 םקמב < היה .דחא =ינש תיב-ירמו- ילכב
 לבא ,לודג-ןחכ םשב היה וראותו לשומה
 םירופכה םויב טרפבו שדקמב הדובעה
 רודה ימכח דובי :הרופמ :התיהי חו "הבר
 ריפתו קירצ שיא ריב דימת והורפמ המהו
 תגהנה םע ול ןיא רבד רשא םעמ םרומו
 התיה .'ה תהובע .ךאו ,םיסמהו ::הבולמה
 .ויניע .דגנ דימת

 ג"הכב השעמ : אע אמוי שרופמ ןכו
 ע"וכ ילזא ווהו שדקמה תיבמ אציש דחא
 ןוילטבאו היעמשל  והניזחד  ןויכ הורתב
 ףוכל או"ש רתב ילזאו הידידל .והוקבש
 ל"א ג"הכד תינימ ירוטפיאל או"ש ותא
 ןותיי ול ורמא ,םלשל .ןיממע ינב ןותיי
 ןרהאד אדבוע ןידבעד םלשל ןיממע ינב
 ריבע אלר םלשל ןרהא רב יתוי אלו
 ןוילטבאו היעמשש 0 ,ןרהאד אדבוע
 ויה םהו סונקרוהו סולבוטפירא ןמוב ויה
 היה ..ג"הבה :םאג: ,גלתכה .םנו .םילשגמה
 הזה רבדה םעה ושע ךיא םולבוטסירא
 הומו .,,הלאה .םורבדב | עז .ןרב לאה
 היה \.;,אושנה -- "חכה .הבלמש + ררובמ
 סולבוטסיראש ןעיו ,הרובעה רובעל ג"הב
 ג"הכה תא ."םג "הנמ = ןכל ' יקוהצ היה
 ףוס ןכו ,ותרבחמ שיא כ"ג שמשמה
 ג"הכה היה ךלמה יאני ימיבש תותירכ

 רכששי
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 .רורב הזו ,יאקרב שיא רבששי \פכ

 החפהו ויחא תא גרה ןנחויש ףא ןכלו
 קיעהלו ערהל אצמ הליעו וילע ףצקתה
 םקוה ס"לב ג"בהש ןעי לבא ,לארשיל
 לוכי היה אל ןכל םרפ ךלמ תאמ
 תערב םנו ,ותרמשממ וחידהל החפה
 יכ ,נ"הכמ וחידהל היה אל רודה ימכח
 ,שרקמב הדובעה םע רבד םוש ול היהאלי
 הארה ם"לב ויחא תא גרה רשא תאו
 תושעל הצר ויחאש ןעי ,ותא קרצהש ר"בל
 ךרעב ונכראה רבכו ,החפה םע רשק
 .הז ןינעב אלמג ןב עשוהי

 הנמ סרפ ךלמש 'ו ארזע שרופמ הנהז
 םעה לכש אתד רפס אנהכ ארזע תא
 םינהכה לכו תדה יניינע לכל ול ועמשי
 םיטפוש הנמי אוהו ותעמשמל ורוסי םיולהו
 רוד רחא רוד ןהכ היה איהו ,'וכו ןיניידו
 כ"או ,ןושאר תיבב שמישש ןהכה קודצמ

 'ה תדובע דובעל יואר היה ימ ס"לב
 יאדו ?ונממ רתוי לארשי לכ לע רפכלו
 ג"הכה אוה היה יח היה ארזעש ו"כש

 הכולמה ינינעב ברעתה אל אוהו שמשמה
 .עודיב הלודגה תסנכ שאר היה ךאו

 רטפנ יתמ שרופמ ןיאש ףא הנהו
 בותכה ןמ ונל עודי לבא ,רפוסה ארזע
 ולעיש השרה סרפ אלמ שרוכש ,א ארזע
 זאו .'ה תיב תא ונביו םילשוריל םידוהיה
 ןב עשוהיו לבבורז םילועה ישאר ויה
 לכ הדובעה התבשנ כ"חאו ג"הכ קרצוהי
 ,שורושחא תוכלמ ימי לכ ןכו ,שרוכ ימי
 ירחא שפחל הוצ אוהו שוירד ךלמש דע
 אוה ןכש ואצמו שרוכ השרהש הלינמה
 תוכלמל שש רע תיבה תונבל וליחתה זאו
 ךלמ אתסשחתרא תוכלמב כ"חאו ,שוירד
 בישילא רבכ היה זאו ארזע הלע וא ,םרפ
 זחני הימחנ שרופמכ ג"הכה

 ינבמש הימחנ ףוס םש רפוסי דועו
 טלבנסל ןתח ג"כה בישילא ןב עדיוי

 תוירכנה םישנה ןמ םתוא לידבה רפוסה
 ,'י ארזע שרופמכ

 דכלשכ םידוהיה תוינומדקב שרופמו
 זא היה סרפ תוכלמ תא ןודקמ רדנסכלא

 תא תקל רשא השנמ םשב חא ולו עודי |
 רבכ היה הזו ,ןורמש תחפ טלבנס תב
 קידצה ןועמשר ויבא יבא עודי היהשכ
 םידוהיה תוינומדק תערל אצי אוהש ג"הכ
 אצי ל"זח תעד יפלו ,רדנסכלא ינפ לבקל
 ירבד ךא ,קירצה ןועמש ודבנ ותארקל
 תמאב היה אישנה-ג"הבה יכ תמא םהינש

 זא היה ןועמשו ,ןועמשד ויבא יבא עודי |

 שיא היהש ןעי ךא םימי לוע דוע ס"לב
 הלודגה תסנכ ירישמ היהו  דיסחו קירצ
 נ"הכ רותב שדקמב שמשל םקוה ןכל
 ןיעמשש ם"במרה תנוכ הזו ,שמשמה
 ,ארזע רחא ג"הכב שמיש קירצה

 יח דועב קידצה ןועמשד וימולע ימיבו
 הכפהמ היהנ ג"הכה עודי ויבא יבא
 הרבעש טעמכ ז"יעו סרפ ץראב הלודנ
 ונל חלש אלול הדוהי ץראב ברחה םג
 רשאכ ,קידצה ןועמש תא ברו עישומ 'ה
 ולפבב ל"צו) תבמב ה"כב .טס אמוי רפוסי

 םיזירג רה םוי (ט"פ תינעת תליגמבו ס"קדבכ
 וניהלא תיב תא םיתוכה ושקבש םוי ,אוה
 ,םהל ונתנו ובירחהל ןורקמ רדנסכלאמ
 השע המ ,קירצה ןועמש תא ועידוהו ואב
 ומע םילשורי יריקימו הנוהכ ידגב שבל

 דומע הלעש ןויכ וכלה הלילה לכו -- |
 (וידבעל ןודקמ רדנסבלא) םהל רמא רחשה

 ןויכ -- ךב ודרמש םידוהי ל"א וללה ימ
 ותבכרממ דרי קידצה ןועמשל הארש
 ךתומכ לודג ךלמ ל"א ,וינפל הוחתשהו
 ונקויד תומד ל"א ? הז ידוהיל הוחתשי
 ל"א ,יתמחלמ תיבב ינפל תחצנמ הז לש
 ןיללפתמש תיב רשפא ורמא ,םתאב המל
 ךועתי ברחת אלש ךתוכלמ לעו ךילע וב
 ל"א וללה ימ ל"א + ובירחהל םו"כע
 ירה ל"א ,ךינפל םידמועש וללה םייתוכ

 רהל ועיגהש ןויכ -- םכדיב ןירוסמ םה | ארזעש עודיו ילעמ והחירבאו ינרוחה

 םיזירג

 ו 0

 ויו ושרי ריד יי רו
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 ךרדכ ןינישרב | והוערזו והושרח םיזירנ
 ,וניהלא תיבל תושעל ושקבש

 ןושלה הזב רפוסי ט"פ תינעת תליגמבו
 רוכמיש ןודקמ רדנסכלאמ םיתובה ושקבש
 הירומה רהב ץרא םירוכ םישמח םהל
 ודגנ אצי קידצה ןועמשו -- םהל  רכמו
 י"בש כ"הא ךפהנו ול הוחתשה ךלמהו
 אבומ ןכו ,םיזירג רה תיב תא ובירחה
 ,גי"פס ר"קיוב הרצקב

 רפוסי םיזירג רה תיב הנבנ יתמ
 רשאב ,הלאה םירבדכ ח"פ תוינומדקב
 תא שובכל ןודקמ רדנפכלא ליחתה
 םילשוריב זא היה יסרפה שוירד תוכלמ
 רשא השנמ םשב חא ולו ג"הכה עודי
 השאל ןורמוש תחפ טלבנס תב תא חקל
 בישילא ןב עדיוי ינבמו הימחנ ףוס שרופמ ןכו)
 (ילעמ והחירבאו ינרוחה טלבנסל ןתח ג"הכה
 ,ק"מהבב דובעלמ והושרנ לארשי ינקזו
 רסיא רסאיו םלוקל עמש ג"הכ עודי םגנו
 ךליו ,'ה חבזמ לא דוע בורקמ השנמ לע
 והושרג יכ ול רפסיו ונתוח טלבנס לא
 םע םייח הארי םאש וחחימביו 'ה תיבמ

 םגו ג"הכל ומישיו לדתשי | ותב | אזוקיו
 היה טלבנס יב ,ןורמוש ץרא לכב החפל
 שוירד ןוישרב יכ הוקו ,לודנ ןקז זא
 םיזירג רה לע שדקמ תיב הנבי ךלמה
 ונתח השנמו םילשוריבש שדקמ תינבתכ
 ,ג"הכ רותב םש ןהכי

 רדנסבלא יכ שוירדל דגוה איהה תעבו
 שוירד רהמיו וצראב ?רפתמ | ןודקמ
 טלבנס אצמ זאו -- תרפ רהנ תא רובעיו
 ונממ שקבלו וינפ תוארל רשוכה תעש
 לבא ,םיזירג רהב שדקמ תונבל ןוישר
 ,שוירד ליח לכ תא הכה ןודקמ רדנסכלא
 ול חלשיש עודי ג"הבל בתכמ חלש זא
 היהש םיסמה ול םלשלו םחלו ליח ישנא
 ג"הכה עודי לבא ,שוירדל .הכ דע ןתונ
 אצי אלש שויררל עבשנ רבכש ובישה
 ול הלילח יח אוהש ןמז לכו ודגנ ברחב
 תא רדנסכלא עמששכו ,ותעובש רפהל

 לכ תא בירחיש עבשיו ופא הרח ותבושת
 דוגביו רשוכה תעש זא אצמ טלבנסו ,י"א
 תנומש ול חלשיו רדנפכלאב קבדיו שוירדב
 ןח אצמ ז"יעו ורזעל ליח ישנא םיפלא
 תושר ול ןתיש ונממ שקב זאו ויניעב
 יחא השנמ ונתח רובע שרקמ תיב תונבל
 םידוהיה ודרפתי הזבו ,םילשוריבש ג"הב
 קורפל חכ ורצעי אל זאו תותב יתשל
 ,ותלאש תא ול ןהיו ,ותוכלמ לוע םהילעמ
 םיזירג רה לע שדקמ הנביו שח טלבנסו
 ןיב ,ג"הבל םקוה השנמו רצק ןמז ךשמב
 טלבנסו םישרח הנומש ורבע הכו הכ
 עודיו םילשורי לע הלע רדנסכלאו  ,תמ
 תוכיראב םש רפוסיו ,ותארקל אצי ג"הכה
 תא ול ןתיו ויניעב ןח ג"הכה אצמ ךיא
 דובעמ םתוא עירפי אל שיאש ותלאש לכ
 אלש םגו הרותה יקוח יפכ םיהלא תא
 ףיפוה ןכו ,הטימשה תנשב סמ ומלשי
 ידמו לבבבש םידוהיה לכ םגש ושקבל
 םתרות רומשלו םיהלאה תא דובעל חיני
 אלו ,ותלאש לב השעי יכ ול חיטבהו
 רה שדקמ רבדב רבד םוש םש  רכמ
 .י"נב ובירחהש םיזירג

 ורפסב גרובנרעד םכחה איצוה הומו
 שרקמ סרה רבדש 16 דצ י"א אשמ
 ירחא הנש םיתאמכ היה הו  םיתוכה
 ,ובירחה ג"הכ ןנחוי ךאו ,ןורקמ רדנסכלא
 ימיב זאש ל"זח תודע ונילע ונמאנ לבא
 שדקמ תא י"ב ובירחה ןודקמ רדנסכלא
 ,מלבנס י"ע רצק ןמזב הנבנש םיזירג רה
 ומיקה רדנפבלא תמשכ כ"חא ס"לב לבא
 ויהש ןוישרה תרות פ"ע שרחמ |ותוא

 רמע אוהה שדקמהו רדנפכלאמ םהל
 ןנחוי אבש דע הנש םיתאמב תמאב
 רפס תוינומדקב שרופמכ ובירחהו ג"הכ
 | ,ם"פ ישילש

 אצי ימ ולפנש םיונשה רברב הנהו
 ןועמשש ל"זח תעדש ןודקמ רדנסכלא דגנ
 יבאש תוינומדק תעדו ודגנ אצי  קידצה
 ליעל ונרמא רבכ ודגנ אצי ןועמשד ויבא

 הרצקב
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 היה זא יכ ,תמא םהינש ירבדש הרצקב
 ןועמשד ויבא יבא עודי אישנה --- ג"הבה
 ןועמשו ,לודג ןקז רבכ וא היה אוה לבא
 וימולע ימי  רחבמב זא היהש קידצה
 רותב שדקמב רבכ שמישו לודג םכנחו
 ךיא ורפסי ל"זח ןכל ,שמשמה ג"הב
 אצי קידצה ןועמשש רבדה היהנ תמאב
 ךיא השעמה רפסי םופיזויו ,ךלמה דגנ
 אבשכ ןכל עודי יח ןיידע זא היה תמאבש
 עודי ואיבה ס"לב םילשוריל רדנסכלא
 התראפתב תיבה תא ול הארהו שדקמל
 וילא רשא אישנההג"הבה היה | אוה יכ
 ירבד ןכלו ,סמה ול חלשיש בתכמה חלש
 .המא םהינש

 רפס ףוס םש תוינומדקב רפוסי הנהו
 תלשממ ימיב תמ ג"הכ עודיש ןושאר
 םקוה ונב וינוחו רדנפכלא תואבצ ירש
 ימלת םג ארקנה) יגאל ימלת ימיבו ג"הכל
 םג לושמיו הנש םיעברא םירצמב ךלמש רעטאז
 קירצה ןועמש היה וא  (הדוהי ץרא לע
 ,ג"הבה

 לע עודי ןב וינוח ןב ןועמש הלעשכו
 ,לארשיב תושדח השענ הלודג הנוהבה אסכ
 לארשיב אישנה ךא ג"הבכה היה הנה דעש
 היהש הז ןועמש לבא הכולמה ינינע לכל
 תפנכ ירישמ היהו הרותה ילבקממ םג
 לכ-וצבקני ובו: "דיסחו \ קידצוי'  ,תלודגה
 רמאש ומכו תובוט תודמהו תולעמה
 םלועה םירבד השלש לע ב"מ א"פ תובא
 ,ח"ג לעו הדובעה לעו הרותה לע רמוע
 שמיש אישנההג"הכה היהש דבקמש ןבל
 שדקמב ותואישנ ימי לכ ומצעב אוה םג
 :םל אמוי שרופמכו שמשמה ג"הכ היהו
 הטוס אתפסותבו ג"ה ו"פ םש ימלשוריבו
 קידצה ןועמש שמיש הנש םיעבראש גי"פ
 / ."וכו ג"הבב

 דצ י"א אשמ ורפסב גרובנרעד םכחהו
 ןועמש וניא קידצה ןועמשש רמאי 7
 ןב ןשסש | והכצ ךא" עור ךכ- יעח .ןב
 ןועמש םשב ארקנה אוהו ןועמש ןב וינוח

 קידצה ןועמש

 היה אוהו ,ג"הנכ ירישמ היה אוהו קידצה
 שיחכהש דבל אלו ,עדונה עשרה ןאזי יבא
 לבא תיתימאה םתלבקו ל"זח ירבד תא
 רמאיש םופיזוי ירבד תא שיחכי םג
 היה עודי ןב וינוח ןב ןועמשש שוריפב
 ,קירצה ןועמש םשב ארקנ

 80 רצ א"חב ו"הארה דואמ הוב קדצו
 סיכוימנא ןמזב היהש ינשה ןועמש ימיבש
 אלו לארשיל םיבוט םימי ויה זא לודגה
 לבא ,ג"הנכ .לטבתתש הביס םוש .התיה
 ןב ןועמש ןמז היה זאש יגאל ימלת ןמזב
 לע הלודג הרצ תע התיה עודי ןב וינוח
 הלטבתנ ןכלו (ןמקל איכנ רשאכו) לארשי

 .,גה"נכ ירישמ אוה היה ןכלו גה"נכה זא

 ר"הודב תורורב תויארב חיכוה רבכו
 ותואישנש דבל אל ינשה ןועמשש ט"פ א"ח
 קירצ היה אל ,םינש שלשכ ךא הכשמנ
 ונברוה -:דגנ  ףסוי ינבל קדצ ןתנ יכ
 לע | תובר . תורצ איבה ז"יעו םהיחא
 ,לארשי

 'ותנוהב ימיש ליעל ונרמא רשאכ הנהו
 קירצה ןועמשו יגאל ימלה ימיב םילפונ
 קופעל .ךא היה וצפחו ותמגמ לכש
 ובל םש אל ח"גבו הדובעבו הרותב
 .בשוח ינאל ימלת רשא ויביבס רשאל
 רפוסיו ,הדוהי ץרא לע תוער תובשחמ
 תבשה םויבש א"פ ינש רפס תוינומדקב

 :אל שיאו ריעה רעשב וליחו ימלת אב
 םידוהיה בל לע הלע אל יכ ,וינפל בציתה
 ילב ריעה תא דכלו הערל ותבשחמש
 םרכמיו שיא ףלא האמ ןהמ בשיו ,למע
 תורצוא לכ תא וזבו תוחפשלו םידבעל
 ,ול ךליו ריעה תמוח תא סורהיו 'ה תיב
 יראכ קידצה ןועמש רבגתה זאו ,ל"בע
 תיראש תא אפרל לרתשה וחכ לכבו
 ותכאלמ תישארו םתופירה םיקהלו הטילפה
 הזו  ,םילשורי תמוח הנבו בשש | היה
 וימולע ימיב הכז רשא אריס ןב ונל רפסי
 רמאי ןכו ,קידצה ןועמש תלודג ריכהל
 וינח ןב ןועמש לודגה ןהכה ,נ"פ ורפסב

 זא



 ןועמש 6

 רשאכו קידצה ןועמש םשב דוע ארקנ אל זא)

 -- ק"מהב תא ןקת וייח ימיב (ןלהל ראבנ

 ביבסמ ףיקת רשא המוחהל דוסי חינהו
 תוסירה םיקהל גאד אוה ,שדקמה תא
 דומעל לכות יכ ריעה תא רצביו ומע
 לא תכורפל תיבמ ותאצב ,ביוא דגנ
 דובכה ידגב שדקה דוהב קירבה םעה
 זא 'ה חבזמ לא שניו שדקה רזנ ץיצו
 הזו ,'וכו והארמ דוהב ביבסמ ריאה

 םיתלעג אלו ורמאש ,אי הליגמב זמורמ
 .קירצה ןועמש םהל יתדמעהש םינוי ימיב

 אל תובאב רקיה ורמאמ דבלמ הנהו
 אל רשאכ ויתוכלהמ המואמ ונל ראשנ
 תורודמ וניתובר לכ תוכלה ונל ראשנ
 םוש ילב התיה םתרותש ןעי  םינושארה
 .תקולחמ וא יפוד

 רשא הריהב יאר ונל ראשנ לבא
 הרקיהו הרוהמה ושפנ תא ןיאור ונא הנממ
 קידצה ןועמש רמא :₪ םירדנ וניצמדכ
 אלא אמט ריזנ םשא יתלכא אל ימימ
 םורדה ןמ ריזנ דחא םדא אב א"פ ,דחא
 -- יאור בוטו םיניע ופי אוהש יתיארו
 תא תיחשהל תיאר המ ינב ול יתרמא
 אבאל יתייה העור ל"א + האנה הז ךרעש
 ןייעמה ןמ םימ תואלמל יתכלהו יריעב
 ירצי ילע זחפו ילש האובב יתלכתסנו
 יתדמע דימ ,'וכו םלועה ןמ ינדרוטל שקבו
 וברי ךומכ ינב ל"א ושאר לע ויתקשנו
 ,לארשיב תוריזנ ירזונ

 ג"ה ו"פ םש ימלשוריו :מל אמויבו
 היה קירצה ןועמש שמישש הנש םיעברא
 ךליאו ןאכמ ןימיב [דימת] הלוע לרונ |

 ,לאמשב םימעפו ןימיב הלוע םימעּפ
 -- ךליאו ןאכמ ןיבלמ תוריהז לש ןושלו
 -- ךליאו ןאכמ ,קלוד יברעמ רנ היהו

 ,'וכו עיגמ היה אל חלתשמה ריעשו
 אוה וז הנשב והל רמא תמש הנש התואו
 פכה"וי לכב ל"א עדוי .אוה ןינמ ל"א תמ
 -- םינבל שובל דחא ןקז יל  ןמרזמ היה
 | ןקז יל ןמדזנ םויהו ימע אציו ימע םנבנ

193 

 אלו ימע םסנכנ -- םירוחש שובל דחא
 םימי תעבש הלח לגרה רחא ,ימע אצי
 .םשב ךרבלמ םינהכה ויחא וענמנו תמו

 ג"ה ו"פ אמוי ימלשוריו :טק תוחנמבו
 הנמנ ימל קידצה ןועמש תא ולאשש רפוסי
 (וינוח תוחנמבו) ןוינוחנ ירה ל"א ךירחא
 ויחא ןועמש וב אנקתנ | ,םכינפל ינב
 הלודג תקולחמ ווהתנ ז"יעו (יעמש תוחנמב)
 םירצמ לש אירדנפכלאל חרב וינחש דע
 תיב םשב עדונה שרקמ תיב םש הנבו
 ,וינוח

 ירחאש רפוסי םידוהיה תוינומדקב לבא
 םשב ןטק ןב חינה קידצה ןועמש תומ
 הלעתנו ,ןהבל דוע חילצה אלש וינוח
 וימיבו ,קירצה ןועמש יחא רזעלא ויתחת
 השנמ היה וירחאו ,תינויל ת"פה הקתענ
 ןועמש ןב וינוח ןהיכ וירחאו ,ג"הכל ודוד
 קידצ שיא היה אל וינוח קידצה
 ןועמש רכנ היבוט ןב ףסוי םק וימיבו
 תוצראה יפמ לכ רכח אוהו ומא רצמ
 ןיפכומ תכ  ומק י'עו) םירצמ ךלממ אירוסד
 ואצי םהמ רשאו הפ לכב לארשי תא ולבא רשא
 וכוס שיא םונניטנא היה זאו ,םיקודצה תכ

 דומעל םייואר ויה אל ג"הבה יכ הרותה לכקמ
 ומקוה כ"חאו ,קידצה ןועמשב ןירדהנסה שארב םג

 .(תוגוזה

 ירחאו
 יפב וימיבו)

 הו

 ןהיכ | וינוח
 ולחתוה הארנה

 קידצה ןועמש םשב ןושארה

 לכה ועדיו וינוח ןב םשב ךא ארקנ היה
 םשב כ"ג היה ומשש ודכנ ןהיבשב לבא ,אוה ימ

 דכנה ןיב לודגה לדבהה וארו וינוח ןב ןועמש
 ןושארה ןועמש ארקל וליהתה ןכל ויבא יבָאל
 ,(וינוח ןב ןועמש םשב ינשהו קידצה ןועמש םשב
 ירחאו וינוח םשב ןב ול היה הז ןועמשו
 וינח םשב ןטק ןב חינה וינוח | תומ
 עשוהי םשב ינשה ןועמש ןב הלעתנו
 םיאנומשחב אכומדב) ןיזאי םשב ומש ארק רשא

 כ"חאו ,םואלינמ עשרה | כ"חאו ,(ד"פ 'ב
 ,סומיקלא םשב עדונה עשרה הנוהכל הַלָע
 ינשה ןועמש ןב וינוח ןב וינוח הארשכו
 ערזומ היה אלש שיאל ג"הכה ןתינש

 ג"הכה

 וינוח ןב ןועמש

 ןועמש תא ארקל

 אוהה ןמזה דע יכ
 יאגרווריפו
 |ןוא'==
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 םירצס  :ךלמ מסת ,..לא ..תרב . "הכה
 ותיא ולבק המהו הכלמה הרטפאילקו
 ץראב שדקמ תונבל ול ושרהו הבהאב
 רשאו םילשוריבש שדקמה תינבתכ םירצמ
 ,וינוח תיב םשב עודי

 םש ימלשוריבו ,גל הטוס וניצמ הנהו
 קידצה ןועמש עמשש השעמ גי"ה ט"פ

 םיינ גרהנ רמאו ק"הק תיבמ אצוי ק"ב
 וארק םש הטוסבו ,ויתוריזג ולמבו סקילוג
 ,גי"פ המטוס אתפסותב אבומ ןכו סגלקסנ
 השעמ םדוקמ אבומ תומוקמה ולא לכו
 -- אילמ וחצנ ק"ב עמשש ג"הב ןנחויב
 ןועמשד השעמה אבומ כ"חאו ,איכיטנאב
 ,קידצה

 םא קוספ ח"פ ר"שהשב אבומ ןכו
 אבומ כ"חאו ג"הכ ןנחויב השעמ ,המוח
 .קידצה ןועמשד השעמה

 ל"זו י"פ תינעה תליגמב אוה רוקמהו
 רמאד אתדיבע תליטב (טבשב) היב ב"כב
 ,רפסימל אלד אלכיהל האתיהל האנס
 םימלצה תא םגלקסג חלשש םוי ינפמ
 םילשוריל העומשה התאבו לכיהב םדימעהל
 קידצה ןועמש ל"א גח לש ןושארה םט"ויע
 לכמ דחא ןיאש החמשב םכידעומ ושע
 דימ -- םיוקי םתעמשש וללה םירבדה
 רמוא אוהש ק"הק תיבמ אצוי לוק עמש
 האתיהל האנס רמאד אתדיבע תליטב
 ,ויתוריזג ולטבו םנלקסג ליטקא ,אלכיהל

 אל קידצה ןועמש ימיבש עורי הנהו
 םא דועו ,םנלקסנ ומש היהש ךלמ היה
 ירישמ היהש ימ קידצה ןועמש אוה
 ןועמשד השעמה רפופי המל כ"א גה"נכ
 לכב + ג"הב ןנהויד השעמה ירחא קידצה
 השעמה רופיסש תוא הזו ,תומוקמה ולא
 השעממ תרחואמ התיה קידצה ןועמשד
 ,ג"הכ ןנחויד

 רצ ב"חב ץרג תעד רורב הארנ ןכלו
 ימור רסיק אלוגילאק םויאק אוהש 7
 אוהש עודיו ינשה םופירגא ןמזב היהש
 היה זאו לכיהב םלצ דימעהל רזג תמאב

| 
 עונצה ןועמש---ינודצה ןועמש 'ר

 "כ"ג היהש םורתכ ןועמש םשב ג'הכה
 .היהש רמול דואמ בורקו ,לודג קירצ
 :היהש ןועמש תינעת תליגמב | בותכ
 םשמו קידצה ןועמשל שבתשנו קידצ
 ןועמש םש כ"ג ימלשוריהו ארמגהל קתענ
 [* .קנקירצה

 אוהש 147 רצ ןילמ ךרע תעד אוה ןכ
 .ר"וד תעד אוה ןכו (23ןגפ (8 ומ

 ,89:דצ 'א"ה
 "יכלמ הנומש בשוח ל"פ הבר ע"סבו

 ד"רה תעדו םגלקסג אוה ןורחאהו ]וי
 ,ש"ע אלוגילאק סויאק אוהש רנטר

 איבמ ט"פר רשעמ 'הב ם"במרה הנהו
 קידצה ןועמש רחא היה | ג"הב ןנחויש
 אלש יקופאל םש הנשמ ףסכב בהתכו
 .ג"הכב שמישש ג"הב ןנחוי ותוא רמאנ

 םישודקה ויתומצעמ הליחמבו ,הנש םינומ
 ץוח ןנחוי םשב ג"הכ היה אל םלועמש
 ףוסבלו הנש 'פ שמישש ג"הכ ןנחוימ
 אל והיתתמ יבא ןנחויו | ,יקורצ השענ
 אל והיתתמ ונב םג יכ ג"הכ םלועמ היה

 ךא ג"הכל חשמנ הדוהי םגו ג"הכ הי
 ירבדל ןיבו | ,ותומ ינפל םינש שלשכ
 רחא היה אל םופיזוי ירבדל ןיבו ל"זר
 תעדל יכ ,ןנחוי םשב ג"הכ קירצה ןועמש
 תערלו ונב יעמש ג"הבב שמיש | ל"זר
 ,קירצה ןועמש יחא רועלא ןהכתנ םופיזוי
 ם"במרה תנוכש וכרד הרוי תמאה ךא

 קירצה ןועמשבש ליעל ונראב רשאכ אוה
 -ג"הבה היה אוהש רחי תורשמה 'ב וצבקנ
 ג'הכ היה םנו ,ךלמל םעה ןיב אישנה
 -ב"נ היה הזכ רבדו ,קמה"בב שמשמה
 םידוהיה אישנ היה אוהש ג"הכ ןנחוי לצא
 .םירופכה םויב ג"הכב ומצעב שמיש םגו
 .רורב הזו ,וכרעב ראובמכ

 ,ינודצה ןועמש 'ר

 ,ס"קרו י"ע תסרגל ,חיק םיחספ רכזנ
 .ינולישה ש"ר ונלש אסרגו

 ,עונצה ןועמש
 -אתפסותכ שרקמב רוע שמישו ןהב היה

 םילכ

. 



 0 ינחיחה ןועמש--ינולישה ןועמש ירך

 רזעילא 'ר ינפל רמאש א"פר ק"ב םילכ
 אלש תבזמלו םלואה ןיבל יתסנכנ ינא
 | התא ביבח ימ ל"א  ,םילגרו םידי ץוחר
 התא שוב ל"א קתוש היה | ,נ"הכ וא
 ל"א ךנמיה ביבח ג"הכ לש ובלכש רמול
 ג"הכ וליפא הרובעה ל"א + תרמא ,יבר

 אלש השעת המ ןיריזגב וחומ תא ןיעצפ |
 .לופה לעב ךאצמ

 ,ינולישה ןועמש 'ר
 תחא הרקי השרד ונממ ונל ראשנ

 רצנדכובנ .ליפהש העשב ,חיק םיחספב
 ןשבכ ךותל הירזעו לאשימ היננח תא
 ה"בקה ינפל דרבה רש ימקרוי דמע שאה
 רמאו לאירבג חתפ העש התואב ,'וכו
 םלועל 'ה תמאו רמוא ןתנ יבר ,'ה תמאו
 היהש הזמ עמשמו  ,והורמא םיבש םיגד
 ורמאש המו  ,וילע קלוח ןתנ 'רש אנת
 ירדסממ אוה "אנוה ברדכ, כ"חא םש
 ,ארמגה

 .(אנת) ,ינומכשה ןועמש
 ר"א ,טיק ב"בב ע"ר - רימלש הב

 רבח יל היה ינומקשה ןועמש אקדח
 ינומקשה ש"ר היה ךכו ע"ר ידימלתמ
 תונבש וניבר השמ היה עדוי רמוא
 םא עדוי היה אל לבא ]ה תושרוי דחפלצ
 היוארו ,ואל םא הרוכב קלח תולטונ
 השמ י"ע בתכיל  תולחנ תשרפ התיה
 ךדמלל -- דחפלצ תונב וכזש אלא
 ,'וכו יאבז י"ע תוכז .ןילגלגמש

 .(ןתינתמד אנת) ,ינמיתה ןועמש

 הנבי ירדהנסב רודה ילודנמ היה אוה
 זא היה ךא ,לאילמג ןבר תואישנ תחת
 ןיררהנסכ דוע ךמסנ אלו םימי לוע ןיידע
 'ע יניבהש .'ד ויה הנביא וקש די בב ו
 ןועמשו ,ע"רו עשוהי 'רו א"ר  ,תונושל
 היה דימלת) עקרקב םהינפל ןד ינמיתה
 נ"רו ,(י"שר ,הנקז ללכל אב אלש ךמסנ אלו

 ינפל ןינדה השמחה ןיב :ובשח קחצי רב

 ינמיתה ןועמש | ,ז"ב | ,יאזע ןב םימכח
 .יאניכח ןב היננחו ירצמה ןנח

 העבראב השעמ ר"פ תוכרב אתפסותבו
 /ר לש רעש תיבב ןיבשוי ויהש םינקז
 ע"בש ,ח"ב אנינח ,מ"ב רזעלא ,עשוהי
 הנשש המב ןיקסוע ויה ינמיתה ןועמשו
 ,ע"ח .ןהל

 ןיעירתמש ז"מ ג"פ תינעת הנשמב רכזנו
 םימכח ול ודוה אלו רבדה לע ףא תבשב
 ,(היה הנמתמש ינמיתה ַאוקנש ,טי םש י"שריפו)

 ע"ה לש .קלוח שמ .רעפ כ תומביבו
 הכלהו תותירכ יבייחמ אוה רזממש ל"סו
 ,וירבדכ

 ,הנשמ םתס לע קלוח ג"מ א"פ םידיבו
 רמואש :טכ תובותכ ויתוכלה ורכזנ ןכו

 ,היוה הב שיש השא
 רמאש ע"ר םע פ"אפ קלוח :צ ק"בו

 םרפ -- ןכאב והער תא שיא הכהו
 יכו ע"ר ל"א םידעה די תחתמ התצישל
 .'וכו: והכה "ב ונפב

 וידי ויהיש ןינמ .רמוא : בל םיחבזבו
 ,'וכו ל"ת טחשנה ןמ םינפל טחוש לש

 ינמיתה ןועמשב השעמ ,אכ הציבו
 ואצמ תירחשב דמה"בל שמא אב אלש
 תאב אל המ ינפמ ל"א ב"ב הדוהי 'ר
 ונריעל האב תשלב ל"א + רמה"בל שמא
 םהל ונטחשו ריעה לכ תא ףוטחל השקבו
 ,םולשל םונרטפו םונלכאהו לגע

 אצמ .יתליע " 117 רש "בת: הירדבו
 ואלמ ינמיתה ןועמש רמאיו וילע לפנההל
 תריקעב העשה ךרוצל השעמ תושעל ובל
 לושבו הטיחש ט"ויב וריתהב הרות רבד
 תעד דגנ וריעל ואבש ליח ישנא ךרוצל
 אב אהלכמ \ רורה מפח לכו. ובר ע"ר
 ודיב 'אוה- תועמו | ,ל"כע :'כ הציב מ"פ
 טוחשל רתומ אלה התיה הרשכ לגע םאש
 יחש ,אכ הציב םש ורמארכו ע"ּכל
 לגעש ארמגה תנקסמל ףאו ,הינימ לכימל
 גה"ירכ רבופש :ורמא אלה | יאוה הפרט
 וניא םאה ע"רמ לבק םאו ,ע"רכ אלו

 לובי
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 וילע :קלוח אלה ?וילע קולחל לוכי
 אצמ :היאו (יאצ :ק"בו נ"מ ד"פ יתומביפ
 ?הרות רבד רקעש

 חלשב אתלכמב ךא וניצמ הדגאב וירבד
 תוכזב רמוא ינמיתה ש"ר ג"פ יהיו 'פמ
 ,'וכו םיה תא ערקא הלימה

 ,דיסחה ןועמש 'ר

 י"ע  תורקי תודגא ונממ ונל ראשנ
 ומשמ רמאש אנזיב רב אנח בר ודימלת
 השמל ה"בקה הארהש דמלמ ,ז תוכרבכ
 ,ןילפת לש רשק

 ומצע ליפיש םדאל ול חונ :גמ םשו
 וריבח ינפ ןיבלי לאו שאה ןשבכ ךותל
 ,םיברב

 יעיברה םוצ -- ביתכד יאמ :חי ה"רבו

 אנזיב רב אמה בר תועטב םש י"שרבו) ,'וכו
 ,(אנח בר ל"צו

 ,'וכו םישרח 'ד והנינ ןאמ :בנ הכוסבו

 ודימ םילחנ וננטצנ אלמלא ,זע אמויבו
 ,'ובו בורב לש

 לכ! קיצה נפל" .םוריבעה + פ/ תומביבו
 היואר איהש עודיב | תוקירומ | הינפש
 .לעביל

 | האריש ךירצ ללפתמה ,בכ ןירדהנסבו
 יתיוש רמאנש ודגנכ הניכש ולאכ ומצע

 ,'וכו

 - ש"רא אנזיב רב אחא בר :נ תוכרבבו

 ותמממ הלעמל יולת היה  רונכ אריפח
 .(ב"ב אנח בר פ"קד תפרגו) דוד לש

 רבחכ אנזיב רב אנח ברש עודיו
 ש"ר< היה .כ"א-.:בנ הכוסב .תשש ברל
 ,םיארומאל ינש רודב אדיפח

 ש"רא אריוע רב אבא בר  וניצמ ןכו
 ג"ר היה רטופ רמאש ה"ר ףוס אדיסח
 ,תודשבש םע וליפא

 ק"ב אדיפח..ש"הא .לליב הב ..יביב,.בר
 .רוסא םו"כע לזג + גיק

 ,אמהא"ה;ה"פ .תוכחבפב .ומשב ..הנגי "ה

 אהב .ה"הו זה סוקי דירב ,.אנירמ לב
 ינימ .ארוב רמוא אדיסח ש"ר | ,לכהש

 -רוייר
 וואו

 ארד עבפ ה--.ריפתהי ןועמש יה

 'ר ףוסב ,הליחתב ןאכ דע -- םינדעמ
 ש"ר םשב הנוו
 לע י"אב יח לכ שפנ ןהב ןדעל םינדעמ
 ,הינדעמ לעו ץראה

 הנוי 'ך רמא ב"ה א"פ תורשעמ ןכו
 .רופא ןהיבאב במר ירוקינ ומשב

 יכ ה"ר ףוס ומשב ידיא רב בקעי 'ר
 אדיסח ש"רא ידיא רב י"רא ןיבר אתא
 ,'וכו ג"ר .רמפ אל

 םיעורב ומשב רמא ו"ה ר"פ תוכרבו
 ,'וכו

 רקיה ורמאמ ונל ראשנ ןומיס 'ר י"עו
 ומשב רמאש גע"פס ןשיה םילהת 'דמב
 (תבשב) םינאת טוקלל ךלוה םרא זה"עב
 איה ל"על לבא ,םולכ תרמוא הנאתה ןיא
 םדא זה"עב ,םויה תבש תרמואו תחווצ
 ,ותבכעמ ותטמ ןיא הדנ ותטמ שמשל ךלוה
 ,איה הדנ תרמואו תקעוצ -- ל"על לבא
 םשו רבוב םילהת 'רמב אבומ רמאמהו
 ל"צו אדיפח ןומיס 'ר םשב ןועמש ר"א
 ,אדיסח ןועמש ר"שב ןומיס ר"א ךופיהל
 ןגוהב אבומו | ,הזב שיגרה אל  ב"שרהו
 ,וטש זמר הימרי טוקליב

 םשב ןועמש 'ר בדהכ"פ םילהת 'דמבו
 ונשדחמ התאש הממ: רמוא ןומיס 'ר
 התאש ןיריכמו םינימאמ | ונא םירקבל
 אבומדכ ל"צו ,מה"חתל וניתמשנ ונל ריזחמ
 םשב ןומיס 'ר בסת זמר םילהת טוקליב
 ,אריפח ש"ר אוהו ,ןועמש 'ר

 < ןועמש 'ר ךרע .אגיסאי ןועמש 'ר

 ,אניסוי ןב

 רב  ש"ר ךרע .אנסרכ ןועמש 'ר
 | ,אנסרב

 ,איידגל ןועמש 'ר
 ןומיס 'ר םשב רמא הדנ"פ ר"ש רכזנ

 ,שיקל שיר םשב

 רפיששת₪ ךהע-  .אר'זג ןועמש יה

 ,אריזנ

 ןועמש

 ינימ ארב רשא אדיסח

 ו

 45: כ מ שק 7

 7 ה ד הק יי <-ה יי וכ יריד שי רק --ורכ וו וקיירו-כ-ר ווק וריקי יט שוה רוש

 ו וקירור יידי רו רעשי יי יייועיייייוק

 יי. יי האש



 ירוזש ןועמש 'ר--אישרנ ןועמש

 רב ןועמש ךרע .אישרנ ןועמש
 ,איישרנ

 ,הצוע שיא ינבס ןועמש
 יאכז ןב ןנחוי ןברל רמא ד"פס ר"הקב

 ןיחישו תורוב רפוח היהש ךומכ לודנ ינא
 עומשל בורקו קוספה וילע ארקו ,םילשוריב
 ,'ובו םיליסכה תתמ

 .סנכרטד ארפמ ןועמש יר
 וריע ינב ל"אש ה"ה ר"פ הליגמ רכזנ

 ידכ קוספ יצחב הרותב ארוקשכ קוספיש
 אנינח 'רל לאש אתא ,ןהינב םע וארקיש
 עמשת אל ךשאר וכתחי םא וליפא ל"א
 לבבל דריו ותורפס ןמ והוריבעהו | ,ןהל
 ול רפיסו הניסוי ןב ןועמש 'רל אבו
 אוהה הוה ולא ז"ר רמא -- השעמה
 ,םיכח היתינמ יומויב ארפס

 .אירממק ןועמש
 אייח 'רל לאש ב"ה ט"פ תוכרב רכזנ

 םילשוריל קילפו רמח אנאד ןיגב אבא רב
 ,'וכו םא ל"א ערקנש "והמ הנש לכב
 אירטמק ןועמש אנוח 'ר ורמא כ"חאו

 ןב ןתנוהיו ,ןמחנ רב לאומש 'ר םשב
 ןב הכז םא יולת ן"ונ השנמ ןב םושרג
 ,'וכו השמ

 .(ןתינתמד .אנת) ,ירוזש ןועמש 'ר
 רקנש םיערזל ותמדקהב ם"במרה תעד

 ,(רשמ שש ומב) ותבאלמ ש"ע ירוזש

 והש רמאי רמ"פ חרפו רותפכ רפסבו
 ,ריע םש

 ירווש ןב ש"ר םשב רכזנ : הע ןילוחבו
 איצניוו סופדב ןב תבית ופיפוה שובשבו
 ולידבהל ידכ ןכ ארקנו  ,ם"קדב אבומרכ
 | ,ונמזב היהש רחא ש"ר ןמ

 תוחנמכ ןופרט 'ר דימלת היה אוה

 םש ימלשוריו ה"פ יאמד אתפסותו ,אל
 לבמ יל ברעתנ א"פ ירוזש ש"רא ה"פס
 ל"או ןופרט 'ר תא יתלאשו יתאבו ןילוחב
 .'וכו חקו ךל
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 ףא רמאש ר"פר יאמד הנשמב רכזנו
 ,ויפ לע ולכואו ולאוש לוחב

 ירצמה .לופ רמוא ח"מ ב"פ תיעיבשו
 ,'וכו וערזש

 (פ"שב םסרופמה ותכלה) ה"מ ו"פ ןיטיגבו
 ,ןכופמה ףא

 'ה ןב וליפא רמוא ה"מ ד"פ ןילוחבו
 ותרהטמ ומא תטיחש הרשב שרוחו םינש
 .(העוקפ ןבל)

 ונבב וליפא ריתמש :הע םש ארמגבו
 נבין

 ש"רו ירוזש ש"ר ד"מ ד"פ תיתירכבו

 לע (עשוהי "רו  א"ר) וקלחנ אל םירמוא

 ,'וכו דחא םש םושמ אוהש רבר

 ,יסוי 'ר לע קלוח א"מ חי"פ םילכבו

 ירבד לע ףיסומ ב"מ ג"פ תורהטבו
 לע קלוח ,אל תוחנמ פ"שה ירבדלו ,מ"ר
 כה

 רמאש ,וכ תבש ויתוכלה ורכזנ ןבו
 ,טפנבו תועוקפ ןמשב ןיקילדמ

 ןיליבטמ ןיא לוחב ףא רמוא ,טי הציבו
 ,ותוא

 לע שדחה ןמ ןירשעמ ןיא : גי ה"רבו
 רמאי הנשמה יכודבו) ,הליב שי רבוסו ןשיה
 .(דעומ רדס לכב אצמנ אלש

 ןנח אבא םע פ"אפ קלוח ,המ ריזנבו
 ,רזעילא 'ר םושמ רמאש

 ,הדוהי 'רו מ"ר םע קלוח : ל תוחנמו
 ,רזעלא 'ר מ"ר םע קלוח א"פס םילקשו
 : ל תוחנמב רמא אנינח ר"א אלועו

 ,ותומכ הכלה ירוזש ש"ר הנשש מ"בש
 : גי ה"רב ךא וניצמ ומשב םירמואה

 ןיפחויבו > ןמשפ י רמא ,. רפיכ . ב" לסנ "ל

 ןמוב :היה :ב"ב הסויה אלה 0 עו המה
 םשב רמאי ךיאו עשוהי 'ד יחא ןב היננח
 ףאש ידימ השק אל לבא ,ירוזש ש"ר
 לבבל ההוהי רו: מ"ר !יניהפח" .גהוהלשש
 םינש דוע רבעי אלש י"ראב היננחל
 ירווש ש"רו ,וימי ףוסב רבכ היה הז לבא
 היהש כ"ב | יפוי :'רמ  ןקזו לודג היה

 ודימלת
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 ,ומשב רמא ןכלו ןופרט 'רד ודימלת
 ,רבד םוש וניצמ אל םיטרפה וינינעמ

 תסרגאוה ןכו .5 ק"ב ם"קר תסרגל ץוח
 םיתב ילעבמ ירוזש ש"ראש םש ל"שרהמ
 אסרגו ,אבא תיב ויה ןוילעה לילגבש
 .לאעמשי 'ר ונלש

 ,(הדזט"פ 'ב לאומש ,ארג ןב יעמש) .יעמש

 תוחנמ קידצה ןועמש לש לודגה ונב
 ,קירצה ןועמש ךרע ןייעו : טק

 (ה-בו"פ 'א ה"ד ,איבנה היעמש)

 .(ה"כה ילבקמ) .ןוילטבאו
 אסרנהש עטר ,ךרעב .רנראבי רכב

 וינב ינבמש :זנ ןיטיגבכ אוה תיתימאה
 ןאמו םילשוריב הרות ורמל ברחנמ לש
 ידימלת ויה המהו ןוילטבאו היעמש ןוניא
 ,חטש ןב ןועמשו יאבמ ןב הדוהי

 ולעתנ כ"פעא םירג ינב ויהש ףא הנהו
 תויהל לארשיב הובג רתויה הנרדמל
 ךלמ ךלמ דועב ןירדהנפב ד"באו אישנ
 עצמאב םילפונ םתואישנ ימי יב לארשיב
 תוחא) ןינומלש הכלמ רשא םיבימה םימי
 לע תוא הזו לארשי לע (חטש ןב ןועמש

 יבי וריכה םעהו ,האריבו הרוהב םתלודנ
 ןיביבח ויהו הרותה לגד יאשונ המה ךא
 אטוי רפוסי רשאב ג"הכמ רתוי ןהילע
 תיבמ אציש דחא ג"הכב השעמ :אע
 הירתב אמלע ילוכ ילזא ווהו שדקמה
 והוקבש ןוילטבאו היעמשל והניזחד  ןויכ
 ותא ףיסל או"ש רתב ולזאו הידידל
 ןותיי ןהל רמא ג"הכד הינימ יריטפיאל
 רשא תא ג"הבל הרחש) םלשל ןיממע ינב
 ינבמ םהש םריכזהו או"ש ירחא וכלהו ותוא ובזע

 םלשל ןיממע ינב | ןותיי ול ורמא (םירג
 ןרהא רב יתיי אלו ןרהאד ארבוע ןירבעד
 .ןרהאד אדבוע דיבע אלד םלשל

 םשב יאתרוד ןב הדוהי תאמ וחבתשנו
 ןינשרדו = ,םילודג םימכח | ,רודה ילודנ
 .:ע םיחספכ םילודג

 ךא םמש לע ונל וראשנ םהיתוכלהמ

 היעמש

 ןוילטבאו היעמש---יעמש

 רעשמ םידרג ינשש נ"מ א"פ תוידעב
 'גש םמשמ ודיעה םילשוריבש תופשאה
 ,הוקמה תא ןילסופ םימ ןיגול

 היבקעל םימכח ל"אש ו"מ ה"פ םשו
 החפש תימכרכב השעמ לאללהמ ןב
 הוקשהו םילשוריב התיהש | תררחושמ
 ,ןוילטבאו היעמש

 הננקש היח לע םמשב ודיעה ,הכ הציבו
 .'וכו סררפב

 לסופ רבועהש) תודע וז ,זס תומביבו

 ומכ אוה) יפמ יסוי 'ר דיעה (ליבאמ וניאו

 ,ןוילטבאו היעמש (הימשמ

 בוהא רמוא היעמש י"מ א"פ תובאבו

 לאו תונברה תא אנשו הכאלמה תא
 םימכח רמוא ןוילטבא ,תושרל עדותת
 תולג תבוח ובוחת אמש םכירברב ורהזה
 םידימלתה ותשיו םיערה םימ םוקמל ולגתו
 םימש םש אצמנו ותומיו םכירחא םיאבה
 .,ללחתמ

 הרמפנשכ וארש ןעי רמול דואמ בורקו
 וליחתהו םישנב הרשכה הכלמה ןינומלש
 םולבוטסיראו סונקרוה הינב ינש  בירל
 וירחא ךשמ דחא לכו ,הכולמה . רברב
 זאש םופיזויב רפוסי רשאכו םעה תא
 תורשמ לכו ,לגעמה ינוח דיסחה גרהנ
 ןכל ,םיקודצה ידיב תינש הלפנ הכולמה

 תונברה תא אנשל רודה ידיסח תצע התיה
 םהירבדב רהזהלו ,תושרל עדותהל אלו
 םאו ,םיקודצל .וכפהי םהל .ורבחתי םאש
 ןיבו ,תולג תבוח ובוחי זא םדגנ ושרדי
 ,ןדי לע .ללחתמ ש"ש אצמנ הכו הכ
 חתפ לע רמוש ודימעה ןכלש רשפאו
 םישנא המש ופנכי אלש ידכ שררמה תיב
 ןרסומל ואצמי הליעו ןרבכ ןכות ןיאש
 ,םעה ישאר לכל עלובי זאו תובלמל
 היה ללהש :הל אמוי רפוסי רשאכו
 ןתונ היה ויצחו םוי לכב קיעפרטב רכתשמ
 רכתשהל אצמ אל א"פ --- דמה"ב רמושל
 פ"ע בשיו הלתנו הלע ,םנכהל וחינה אלו
 םייח םיהלא ירבד עמשיש ירכ הבורא

 יפמ

 0 יקי .-=קר=*--:ל2->
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 ש"ע םויה ותואו ןוילטבאו היעמש יפמ
 ,גלש וילע דריו היה תבט תפוקתו היה
 ןוילמבאל היעמש ל"א רחשה דומע הלעשב
 םויהו ריאמ תיבה םוי לכב יחא ןוילמבא
 הבוראב םדא תומד וארו וציצה -- לפא
 ,נלש תומא 'ג םור וילע ואצמו ולע
 והובישוהו והוכסו | והוציחרהו  והוקרפ
 וילע ללחל הז יואר ורמא הרודמה רדגנכ

 ,הבשה תא
 םהימי לכ םשרדמ תיבמ שמ אל ללהו | |

 רפוסי רשאכו ,םהירבד תא אמצב התשו
 ימ הריתב ינבל ללה ל"אש ,ופ םיחספ
 אישנ היהאו לבבמ הלעאש םכל םרג
 םהשמש אלש םכב התיהש תולצע םבילע
 ,ןוילטבאו היעמש רודה ילודג ינש

 קהבומה םדימלת היה אמש ןכו
 יאמשו ללהש ורמאש בי"מ א"פ תובאכ
 ,ןהמ ולבק

 אל ןוילטבאו היעמש ורטפנשב ךא
 ולחתוה זאש ד"בא אלו אישנ אל םקוה
 סורפיטנא י"עו ןיחאה ןיב תוירורעשה
 אבצ רש םויפמאפ ארקנ םודרוה יבא
 שרפ אוהו ןיחאה ןיב םולש תושעל ימור
 תצע י"עו  ,הדוהי ץרא לע ותלשממ
 שמחל ןירדהנפה הקלחתנ םורפיטנא
 םירבדל ללכב תואישנה תגהנהו ,תומוקמ
 םישנאה ידיב הרפמנ םיצוחנ רתויה
 עיפוה רשא רע | הריתב ינב | םירקיה
 אישנל הנמתנו ןקוה ללה עישומה ךאלמה
 ,וכרעב ראובמכ

 .היעמש
 הרפ אתפסוה היעמש ןב | רזעילא 'ר

 ט"פ
 .: גל תבש היעמש רב ףסוי בר
 ,ודשגיו אמוחנת היעמש רב הימרי 'ר

 .היעמש 'ר
 שיש לב רמוא ו"פ מ"ב אתפסות רכזנ

 ,'וכו תיבירב ןתוא הולמ ןיאו תועמ ול
 .רזעלא ןב ש"ר וע םש ילבבה תפרגו

 לבא ,ורמא היעמש םושמ :גנ אמויבו
 ,יב"שר :םושמ ס"קד תסרג

 רמוא היעמש 'ר וזט"פ א"רד יקרפבו
 ,'וכו

 .היעמש

 ןיחא ינש ויהש ורמא :חי תינעתב
 ויה םידיסח י"שריפו היחאו היעמש םשב

 רמוא גרה ךרע ךורעבו ,םה ימ שריפ אלו
 43 .םיחספ : םירפונהו דולי טורה "המהש
 ו .ם"בו

 ,(א היעמש בר

 רמאש הרנ ףוסכ אבא 'רד וריבח היה
 ךילע ל"א -- אממיב אמיא אבא 'רל
 היה אבא 'רש עודיו | וכו ארק .רמא

 פר נה היה .ילואו \ הרוחל . בהד הדומלפ
 : םל ןישודיק וניצמדכו ודימלת היעמש
 ,הדוהי בר רחא רכזנש

 .היעמש ברדכ םתה נ"רא ,בל ןיבוריעבו
 ףסוי ברל ייבא ל"א | ,זמ ןירדהנסבו
 ,היעמש בר ינתר --

 ;היעמש בדי.ינתדו ו הירניצמ כו

 ןתואב רמא היעמש בר :זכ- םיחספ ןכו
 .'וכו אינתד הזינג ןינועטש

 הק כ תושבי, רב .ןכו

 .(ב היעמש בר
 ל"אש ,מ ןיבוריעב אברד ודימלת היה

 הל ףיקתמ -- אניברל אפילחת רב אבר
 קספו אברל ולייש ולזא -- היעמש בר
 ,היעמש ברכ

 ,ותישוק ץרית אברו השקה ,הכ םיחספו
 ,אברד עב לע יאק ,בנ רף הכו

 רמאו פ"ר רחא רכזנ ,טמ םיחספו
 ,עבר .ךמ | רפ היל: ורקו

 םתה ינאש רמאש ,גכ םיחפפ רכונו
 ,הכג יםפריצק קאש

 ,ינתוע רפב שיא היעמש

 'ר"א (לדנמרקוצ) י"פ הרפ אתפסות רכזנ

 ינתוע רפכ שיא היעמשב השעמ רזעילא
 ףיגהו תאטח ימ אלמ ןיגל וריב היהש

 תא



 אבא 'ר לש ונב אשש 'ר---אריעז רב היעמש בר 10

 יולת תמ אמט אממ חתפמש תלרה תא
 יאכז ןב ןנחוי ןבר תא לאשו אבו הב
 ,ךימימ תא הזהו אצ ,היעמש ל"או
 אוהו היעמש ןב רזעילא 'ר ונלש אסרגו
 ,ם"ט

 .אריז וא אריעז רב .היעמש בר

 ןיבוריעכ אברו ייבאד ירימלתמ היה
 היעמש בר ריב ייבאל אבר היל חלש ,גצ
 רב אתיא ,אפ תובותכבו ,אריעז רב
 : ,אריז

 .ותיישוק ייבא ול ץרית ,זטק ןילוחבו
 היעמש בר רמא ,ז םיחספ רכזנ ןכו

 םילשורי יקושו ליאוה מ"מ אריז רב
 תכ בהם לבב ובבתהל ,ןייושע
 ,אריעז רב אפרגה

 רבי .ןועמש בר .ינת .:רע .ןישוריקבו
 בר ר"הס תסרג ,יול יבד ןישודיקב אריז
 ,היעמש

 קלב יתח,יחכומ  ההופה היעסש רה
 ,: חפק ,ופק

 ,ונבלקמ היעמש בר
 ןירדהנפכ םוקמ םש אוהו) .אכ אמוי רכזנ

 .(.וצ םיחבז י"שריפ ןכו  ,ונבלקב תב אלוע : גס

 ,םריעב בר .ךרע ,םרועש בר

 ,יאטפש 'ר
 ,(דחג'פ 'ב לאומש ,דוד ןב היטפש)

 ןנחוי ר"א יאמפש 'ר ,בל הליגמ רכזנ
 אבומ וירמאממ דחאו ומשב םירמאמ 'ה

 ,ומשב י"ה ג"פ םירפוסב

 ,שיל ןב ןופיפש
 ונממ השעמ אבומ רבס ךרע ד"הסב

 אצמנ אלש ןעי ךא ,לודג םכח היהו
 ,יתרצק ןכל םישרדמב

 .ךיפש .בר
 בר יבל= ייעלקיאו בח אי קומי 'ףכונ

 ,ריפש רב סרג ס"קדבו ריפש

 ,וכרע ןייע לאומש אוה ,דוקש

 תובותכ אלקש רב ןדוי 'ר .אלקש
 .י"ה מ"פ

 ר"הק אפקש רב ןועמש 'ר .אפקש
 ,אי"פר א"פ

 .(דדט"פ הימחנ ,היביש) ,היברש בר

 ,.דס מ"בכ אברו ייבאד ודימלת היה
 ץרית ייבאו ייבאל השקהש ,טי תורוכב
 ,ותישוק ול

 הימשמ אניבר רמא :ולק תבשבו
 - רמא אברד הימשמ איברש ברו אברד
 יכה אבר רמא אתרואב אניבר ל"א
 אוער אהי ,הותירש ל"א היב רדה ארפצל
 ,אברת ורשתד

 אתיירבמ אברל השקה ,ביק תומביבו
 ,אינת אינת יא ל"א

 אתיירבה ירבד ץרתמ ,הצ םיחספ רכזנו
 ,ייבא רהא

 רחא אתיירבה ץרתמ ,גנ תומביבו
 ,אבר

 יברע ייותאל היעמש בר רמא ,אע םשו
 ,לוהמ

 .איה גה"יר ינמ אה רמא : חנ םיחזבו

 אמיתיאו אניבר הל ףיקתמ : גי אמויבו

 ,איברש בר
 התעדמ אלשו המשל ובתכ : ט ןישודיקבו

 איברש ברו פ"ר -- ירמא אניברו אבר

 ,תשרוקמ חניא ירמא
 ויתיקיפס חלש םשמו וריעב ןייד היהו

 ,:וסק ב"בב ייבאל
 ,: ל תועובשכ היברש רב בר וניצמו

 ,(זטדז"פ 'א ה"ד ,שרש) .םושרש

 ,; בל ב"ב םושרש רב אבר

 .אבא 'ר לש וגב אשש 'ר
 ,(מדו"פ ארזע ,ישש)

 ו גתוכ יה "רב"פר רש :רכזנ
 'הלה הביתה ןמ) הלעמלמ ד"מלו הטמלמ
 לבא ,אבר רב םסרוג ןיסחויבו .(תאז ולמגת
 הלינמ ימלשורימ .אוה שרדמה רוקמ
 הירב 'עשוי 'ר אתיא םשו : אידמ"ה א"פ

 3רד
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 עודיכ רקיע ימלשוריה תפרגו ,לאננח ברד
 ,רפוס היה לאננח בר םגש

 הכוס והבא 'ר ןמזב דחא ןימ ,ןושש
 ,: חמ

 .(רל-ביפ "א ה"ר ןשש) .ןושש

 ך"שבו ,:רס תכש ןושש רב לתקהמ
 ,השש ר"ב לאיננע "רוש

 ימיד בר .אנשש
 ..בס

 ןיטיג אנשש רב

 .העשש 'ר
 לאומש 'ר א"ה םי"פ הבש ימלשוריב

 'ר- לצא לומל | ךירצ היה ימודפא רב
 אנמ 'רל לאשו ןיכסה חבשו ונב העשש
 ף"ירבו ,רזעלא ןב קחצי 'רל לאשו --
 ,אנשיש 'ר םרוג םש

 שש בר

 הכז אל יכ םא הזה לודגה ארומאה

 ילודגמ היה לבא | אתביתמ שיר תויהל
 הברה הרות ץיברהו ה"רד !ידימלת
 ויה - יעיברה  רודד  יארומא יל
 | .וירימלת

 | ונל עדנ אל ויבא תיבו ותחפשממ
 ויבא היה אל הארנה יפכ ךא המואמ
 תשש בר- רמאש 35 ן"ע תכומדכ- תלת

 ומצע לעו ,'וכו רגנ רב אלו רגנ אל אנא
 ןכ רמאי ךיא לבא  תוינע ךררב ' רמא
 היה אל ויבאש עמשמ הזמו ? ויבא לע
 ,הח"ת

 םעב תשש ברש !₪מ ב"ב הרבמ גמא

 היתעד שלחו ימא רב יובדחא בר לע
 רקיתאו ימא רב יובדחא בר קיתשיא
 אקו (תשש ברד) הימיא איתא הידומלת

 הב חגשא אלו החווצ החווצ הימק איכ
 אעב והיינימ תיצמר יידח ינהל יזח ל"א
 לבא ,י"שריפל הז | ,יסתיאו הילע ימחר
 ינבדחא ברד הימיאש םש 'סותה תעד

 האב התיהו תשש ברד תקנימ התיה

| 
 אלש תשש בר לע רמול רשפא ךיא
 הכרצוהש רע ומא תקעצ לע חיגשה
 ,והיינימ תיצמד יידח ינהל יזח ול רמול

 אבא רב הימרי ברמ לבק ותרות תא
 תשש בר רמא וניצמדכ (בוד רבח דימלת) |

 ,:בי ןיבוריעכ בר .רמא אבא .רב י"רא
 ,.טל .תוחנמ

 הימרי ברל תשש בר ל"א ,טס הדנבו
 +? היתעמשל הרמא יאתוככ בר ,אבא רב

 םשב תשש בר וניצמ ה"ה ב"פ ז"עבו
 בר תבית עצמאב רסחש הארנו בר
 ,אבא רב הימרי

 דע כ"ב וילע תובושח ויה בר תוכלהו
 אלו ברד הימשמ הכלה וינפל ורמאנשכ
 ביכשו םיינ יכ דימת רמא ויניעב ורשי
 :רּכ תומביכ אתעמש אהל רמא בר
 .בר יפמ אציש ןימאה אל יכ ,:טק ,אצ

 בשי ארוסב בר אסכ לע ה"ר בשישכו
 .חלששב ,טס תובותככ תשש בר וינפל
 הוה "ןירבח אנוה, וארקו ה"רל ןנע בר

 אמיא ליז ה"ר ל"א הימק תשש בר ביתו |
 היל רמא אלד ןאמ אהי אתמשבו ,היל
 ל"א ,.ןנע ברד .חימקל השש. ..בר. לןא =
 תברח הובר וה בהו . הבר ,0אגק) המ

 .ןוב]

 ןכו
 ,ה"רמ

 רקעיא תשש ברד ורמא : כס .תימביבו
 ,ה"רד היקריפמ

 : ה םיחבזבו
 ,והייבג תשש בר

 ,: בע ם"בכ .ה"רא תשש בר וניצמ ןכו
 .ב "ה ביפן יביביש

 רמא ה"ר :בק םיחספ וניצמש המו
 היהש) הדוהי רב ה"ר ל"צ תשש בר
 ל"צ ןכו ף"ירה תסרגכ (תשש ברד ודימלת
 ,,טל תוחנמב

 ל"או וקופ תשש בר ל"א : גמ אמויבו
 ריתעמשל הלר .תסנרת ,רבכ קשה ל

 תשש בר הינימ יעב :הפ ב"ב

 בותה 2 רו ה" ביתה

 לככב | יכ םתא קדצהו  ,הנּב לע ללפתיש וינפל

 | ןכו



 בר 4%

 יסא בח רפא תשש בר רניצמ | ןכו
 ,(בצ ןילוח  קכל .ןירדהנפכ

 ד תוטביכ א"רא" תשש בר

 ןיבוריעכ הירזע ןב א"ר םושמ תשש בר
 ,חיק םיחספ ,: דס

 ,ביה נ"פ .ןיבוריעכ 'אייח ירך םשב
 .:זל תבשכ ןנחוי ר"א תשש בר
 רע :ךכ לכ: הקדג . הרוהב  .ותרטתהו

 אתולצ ןדיעב וליפאש ,ח תוכרב ורמאש
 ,םירגו היפא רדהמ היה

 ןימוי ןיתלת לכש ורמא :תס םיחספבו
 ארביעב יאקו ילהו היזומלת היל רדהמ
 ךל יארק ךי יאשפנ יארח רמאו אשרר
 .יאנת

 ןואג םכחה ברה ידירי יפמ יתעמשו
 יבכמ לדנו םיח | ר"רה | םינשרדה

 ברש ןעי הוו ,לבקתמו האנ רבד י"נ
 רוטפ אמוסו עודיכ רוהנ יגס היה תשש
 ,הרותב ךכ לכ למע כ"פעאו תוצמה ןמ
 םולשת ילב המשל ךא תמאב היה הזו
 יארק ךל יאשפנ יאדח רמאש הזו לומג
 קרו ךא היה הרותב ודומלש ,יאנת ךל
 .הרז הבשחמו לומג םולשת ילב הישפנל

 תוינשמ תואיקבב ךכ לכ הלעתנו
 ברש ,זפ ןיבוריע ורמאש דע תותיירבו
 אתינתממ היתוופיש ןעתרמ הוה ארסח
 יערייהיבר .ה"רר :הירבר םגז ,תשש ברד

 :אמ תיעובש נ"ר תודעכ יניס ומכ אוהש

 אתכיה אנינתר תשש ברו אנא רמאש
 ,ארמג הלוכו אתפסוהו ירפכו ארפס

 תופביב ורטא ההוהי 'בר רורה לודג ,םנה
 איבה (םירבח ךודב) תשש ברמ יעבשכ :אי

 השק היהשכו ,'ינתממ תומישפ י"מות ולי
 ברל ך"ה אהינתמ ןתנ רב יפא ברל
 ז"ע ורמא ןכו ,,חע םיררנכ השרפל תשש
 במ
 ,ינתו

 הירב קחצי ברש רפוסי ,וצ םיחבזבו
 רב .ימרד | היטל \ ליגר הוה . הדוהי ברד
 רח אמוי ,השש ברל ליואו היקבש אמח

 אתיינתמ ירמוח תשש בר טקנמ

 המ ינפמ ולאשו אמח רב ימרב ענפ
 יל טישפ אתלמ אניעב יכ רמ ל"א ,ובזע
 אתינתממ יל טישפ תשש בר -- ארבסמ
 ופה

 אנימא אנמ רמול דימת וכרד היה ןכו
 ,;בצ םיחספ ,:גכק תבשכ אינתר הל
 ב%5/ ,.ףס ק"ב. ,,תפ תובותכ ,:ז אמוי
 והותינת וא ,:ומק ,גמק ,במק טבק
 ,ּהנ ןירדהנכ ,:אק ..צ מ"בכ

 רמא אתלמ אה םרמע בר רמא ןכו
 'ינתממ ןינייעל והנירהנאו תשש בר ןל
 ו ב"ב + .הפוס ,,חנ ,ונ ,הל תומביכ

 בר קיתשש עמששכ בר דגנ וליפאו
 אינתד אה היל עימש אל קיתש ט"מ רמא

 מפ ,מ"בכ "וכו
 ונממ המלעתנש םימעפל עריאשכ ןכלו

 יא רמאו שוב היה תותיירבהמ תחא
 : אי ןיבוריעכ והל אמית אל | והל יזחית
 מל

 המלעתנש ישילש םוקמ איבמ ד"יפ ג"ח דו"דבו)
 אוהש ודובכמ הליחמבו .הצ ק"במ אתיירב ונממ

 םשש ארמגב ןייע אלו ס"שה תרופממ קיתעה

 .(תשש בר אלו אדכח בר רמא

 לודנ ףירח םג היה ותואיקב דבלמו
 השקה הבר וילע רמאש :הצ תוחנמכ
 .תשש בר ונמו לזרבכ השק אוהש השק םרא

 רב .ימר וילע רמא :בנ תורוכב ןכו
 םעט בוט) הלחנ םע המכח הבוט אמח
 ,(י"שר ,תותיירבה תלהנ םע הרומאה תופירח תמבה

 הלאה םירבדה תא דוד םשיו הילע ירקו
 יג המ .תועובשכ בלב

 אחא בר ,ארבז רב אבא 'ר ויה וירינח

 ₪ ו לחור | ,לדיג בר  ,םקעי ר
 רבל ה"רד היקריפמ ורקעיא והלוכש :רּפ
 ,בקעי .רב אחא ברמ

 :ה םיחבזכ וריבח הנהמ רב ארא בר ןכו
 ידהב וילע רמאש :בנ הכוסכ אנח בר

 הדנאב יקב אוה 'יפ) יל המל אתדגאב אנח

 ! רב

 ,(י"שר ,ינממ רתוי

 ועגפשכ ורמא ,זס ןיבוריעב ,א וכח בר

 היתוופיש ןעהרמ ארפה] ברכי ,יזנוהב

 אתיינתממ



 תשש בר

 עתרמ תשש ברו ,תשש ברד אתיינתממ
 ,אדסח ברד הילופלפמ היפוג | הילוכ
 תוכרב רפוסיו ,,חס ןיטיגכ רמ זל"ז וארקו
 תשש בר יפקו אדפה בר רמאש ,טמ
 תשש ברמ יעב | ,איוחכ ילע היעוקל
 ,ל תוכרבכ ןתוקלחמ ,,גל תוכרבכ

 ברו הבר ביתי :הס ןיבוריעב ףסוי בר
 רמא -- תשש ברד היקריפ יהלישב ףסוי
 ועטיל ןנברכ יברבר ירבג ירת ףסוי בר
 תשש בר חפנמ :דלק ב"בו ,אתלמ אהב
 .ףסוי ברד ליאוה היל לזא רמא הידיב

 : דכ < ק"ומב | '\רמא \ אחפנ "קהצו"ר
 עמש -- אתולג שיר יבד היחתפא שררש
 ? איה הידיד וטא רמא דפקיא תשש בר

 קלוחו רומג רבחכ היה ןמחנ בר םעו
 אבומרכ 'וכו :אמ תוכרבכ ס"שה לכב ומע
 בר קספשב | ?הצ :תובותכבו :(3"/ עב
 ןמחנ בר ול רמא נ"רכ אלד ןידה תשש
 ,הבישיהו אתולג שיר פ"ע) אנייד אנאד אדח
 ,אנייד ואל רמו | (י"שר

 הבר :גכ ןישודיק וניצמש ףא | ,הבר
 ןיבוריעכ םירבחכ ויה לבא ,תשש בר רמא
 שישק ס"לב היה תשש בר לבא ,,הס
 = ,ונממ

 תשש בר היחכשא ,לאומש רב הבר
 תרוצב ידימ רמ ינת ל"א ש"ב הברל
 ןיבוריע תושודקב ,:אי  ןיבוריע חתפה
 ,:המ תועובש ריכשב ' ,: טל

 ומוקמ לע בשי ה"ר רטפנשכ הנהו
 ב"פ ןב זא היהש ארוסב ארספח בר ןקזה
 אתידבמופב הדוהי בר םוקמ לעו  ,הנש
 תשש ברו ודימלת הבר ריעצה ךלמ
 תרגאב שרופמכ יחלשב הרות ץיברה
 וירבדמ .הארנש יפכו .ב"פ נח 7
 אזוחמו יחלשו ביצנכשו אעדרהנ ויה
 הליגמ וניצמש הוו ,ז"לז תובורק תורייע
 אתשינכ יבב ביתי הוה תשש בר .טכ
 אלו הניכש איתא אעררהנב ביתיו ףשד
 רמא היל אהעבמ אקו שה"למ ותא קפנ
 ימ בולע וניאשו בולע ע"שבר וינפל
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 היה זאו ,הוקבש ל"א ימ ינפמ החדנ
 .בולע ע"א ארק ןכלו ,רוהנ יגפ רבכ

 אישק ןתנ רב יסא בר ,חע םירדנ ןכו
 הימקל אעדרהנל אתא אתינתמ אה היל
 הירתבא אתא ,היחכשא אלו תשש ברד
 .'וכו ול רמא אזוחמל

 'יפב שרופמ רוהנ יגס השענ ךיאו
 תבושתב אבומ | ןכו תוחנמ ףוסב ג"ר
 אל ברש ח"עקס הבושת ירעש םינואגה
 גוהנל וצרו ץראה ןמ ויניע היבגמ היה
 .ןירוהנ יגס ושענו ןכ תשש ברו ףסוי בר

 יגס תשש בר ,חנ תוכרב שרופמ ןכו
 ילובקל | ע"וכ ילוא אק ווה  ,הוה רוהנ
 ,השש בר והיידהב לזא םקו אכלמ יפא
 ארהנל יבצח ל"א יקורצ אוהה היחכשא
 יפמ אנעדיד יזח את ול רמא ,אייל ינגכ
 אקתש אק יכ יאתילת ףלח --- ךנימ
 --אכלמ יתא אתשה יאדו תשש בר ל"א
 ,'וכו היל ךרבמ אקו תשש בר חתפ

 אריגרג תשש בר רמאש ,טק תבש ןכו
 אילעמ אנא םיניע רואמד) .ילעמ ידירל וליפא
 .:זמק םיחספ שרופמ ןכו :,(י"שר ,יל

 רוע היה אלש ורב הו רבד לבא
 בר ורמאש | :ןנ תוכרבכ ןטבמו הדילמ
 ,וגרהו שחנ ומולחב האר תשש

 יידח ינהל יזח ומא ל"אש ,ח ב"ב ןכו
 ,והיינימ .תיצמד

 םע הברה הרות ץיברהש ףא הנהו
 ינתש אנת וינפל בשי םנו םידימלת
 תוירוה ,,ופ ןירדהנס | ,,זנ תוכרבכ הימק
 : דצ תובותכב ןיידל הנמתנ אל לבא ,,ט
 רמו אנייד אנאד אדח ןמחנ בר ל"אש
 ,רוהנ יגס היהש ןעי רשפא הזו ,אנייד ואל

 .וירמאמ ירמואו וידימלת
 ו"פ תבשב ומשב ןהכ רב אבא 'ר

 ,א"הס

 ןבכ .תותירכב | תשש ירא יההבא זר

 תוביתככ .תששי ברמ יעב אניבא יה

 ארט  תורובבב ל" ב 5
 בד
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 אדא בר
 .ל מ"בב

 תשש בר רמא ה"רד הירב אחא בר
 הינימ יעב ,: הס ןיבוריע  ,,בל תוכרבכ
 ,: בפ ,,גמ ןירדהנס ,.ע ב"ב

 -- תשש ברמ יעב ימא רב יובדחא בר
 השעמה ןכו  ,.הנ ןירדהנסכ ןתסבק ל"א
 תשש בר רמא ,ליעל אבומה ,ח בנ"בד
 ,:זל הדנכ

 עמש (י"שר ,הישמש) היפרפ ידיא בר

 הרמא אלו אשרדמ יבל לזאו ונממ הכלה
 ,: אל תורוכבבכ תשש בר ולליקו הימשמ

 אתינתמ אה היל אישק ןתנ רב יסא בר
 ,חע םירדנכ תשש ברד הימקל אתא

 .: אי ןיבוריעכ היעמש אדג בר
 תשש ברמ יעב אנניח רב אנוה בר

 | ,פ"ג :כ ןישודיקב

 ןיבוריעכב תשש בר רמא הדוהי רב אנוה בר
 ,;;ק :גס תובותכ ,,הכ אמוי  ,,טפ :וכ
 :בק םיחספבו ,:םל תוחנמ ,:גנ מ"ב
 ,הדוהי רב תבית רסח תשש בר רמא ה"ר
 ברד הירב ה"ר .ע אמוי ,,וכ ןיבוריע ןכו
 הדוהי רב הירב ה"ר ל"צ תשש ר"א עשוהי
 ה"ר .דב תבשבו ,ם"קדו ף"ירה תסרגכ
 ירוכדאל רבס אבר יבל עלקיא הדוהי רב
 .'וכו תשש בר ל"א םילשורי הנובב

 ןירדהנפכ תשש ברל ביתוא אנונמה בר
 ,זס ןיבוריעכ אנונמה וארק תשש ברו ,,גל

 (: גל ןירדהנפכ תשש ברמ יעב ארויו 'ר
 וארק תשש ברו ,.אכק ןילוח ,,אי .תוירוה
 .וס ןיבוריעב הבר ארבנ

 תשש בר רמא יבה נ"רל רמא ינט
 .דל הרומתכ

 ןיבא רב אייח ב

 תשש בר רמא אמח רב

 תובותככ תשש ר"א
 : אי

 תבשכ תשש ר"א אמח רב יסוי בר
 ,:וכ ז"ע ,,גצ ק"ב  ,:אב הטוס גס

 תשש ברמ לאש אבא רב יסוי בר
 תשש בר ל"א  :ביק .ק"בו ,: בע .ם"בכ

| 

 / תשש בר

 ךירצו ךל ארכסא והבא רב יסוי 'רל
 ,אבא רב רמול

 ,ב"ה .ג"פ ןיבוריעב ומשב הסוי 'ר

 ל"א :ז ןיבוריעב אבא רב ףסוי בר
 .ךל ארבסא תשש בר

 תשש ברל השקה אמח רב ףסוי בר
 ,יגס תבשכ תשש בר רמא ,:בע מ"ב

 .:וכ ז"ע ,:אכ הטוס

 - ןיטיגכ תשש ר"א ימוינמ רב ףסוי בר

 ולצא דמל הדוהי ברד הירב קחצי בר
 ,וצ םיחבזכ

 .: פ תבשכ תשש ר"א אניברד הירב רמ
 ,: ז:כ תוכרבכ הימשמ ארטוז רמ

 ןל רמא אתלמ אה רמא םרמע בר
 ןתינתממ ןינייעל והנירהנאו תשש בר
 ,:גנ ב"ב ו הטוס ,,חנ ,ונ ,הל תומביכ
 ,ווע ז"ע ירב םרמע וארק תשש ברו

 תא אתידבמופמ אמלד ול רמא א"פו |
 ,: חל מ"בכ אמחמר אפוקב אליפ ןנילייעמד |

 תובותכ ,: גכ תוכרבכ תשש ר"א אבר

 ל"צ ןכו :,  בצ ןירדהנס ,,חפ ק"ב ,:גס
 ,:הנ תומבי אבר ול השקה ,,בע ב"בב

 תשש ברל אניזח אבר רמא : דל תוכרבו
 לע אבר רמא ,זטמ מ"בו  ,יכה דיבעקד
 .'וכו אניזח אק ארבג תשש בר

 ר"א אנוה ר"ב אחא ברד הירב אבר

 אל הדנ תשש

 (הבר וא) אבר

 ,רל םיחספכ
 .בל ןיטינ תשש ר"א וביא רב הבר

 .דכ תותירכב ל"צ ןכו
 תשש ברל השקה נ"רד הירב ןיבר

 ,:טק תומביב
 אה תשש בר לע רמא אמח רב ימר

 אנידל אבו ,,זמ מ"בכ אתבוית אהו ארבג
 ,:דצ תובותככ תשש ברד הימקל

 תשש בר ל"א אבא רב לאומש בר
 .:1 ןיבוריעכ ךל ארבסא

 תשש ר"א הנתמ רב

 ותסנרפ



 תשש בר

 תורקיה  ויתודמו ותסנרפ
 ,םיטרפה ויארקמו

 רופחל םודרק הרותה תא השע אל אוה
 ןנתונ היהש םידגבב רחוס היה ךאו הבי
 הוה תשש בר ורמאש :די ןיטיגכ הפקהב-
 םילברס ןתנש) אזוחמב ילברסד אתרשא היל
 ,(י"שר | ,עובק ןמזל תועמה ול תתל יארשאב

 תיתאד ירהב אמח רב ףפסוי ברל ל"א
 ,ילהינ והניתייא

 חכומדכ רישע היהו וידי ישעמ ךריב 'הו

 ןרסומ היהו ,תוחפש ול היהש ,זמ הדנ
 .לארשי תונבב ונוזי אלש ידכ םיברעל

 יאד .,חק םיחספכ לודג םינתסיא היהו
 הוה אל אתרואל ,ארפצב ידימ םועמ
 ברע הנעתמ היה ןכקו אלכימ היל ינהמ
 ,ברעב הצמ לוכאל לוכיש ידכ הספ

 .: בל תוכרבכ ישיב ינז היסירכ ילמ רמאו
 רמאו ומכש לע תורוק אשונ היהו

 הילעב תא תממחמש הכאלמ הלודנ
 יגס היהש ןעי הילעב תא תדבבמש רמא אלַו)

 ומצע תא ארקו ,(ולצא ךייש דוביב המו רוהנ

 ,םכ הליגמב בולע
 אתולג שירה לצא תויהל ליגר היחו

 ג"עא אתולג שיר ל"אשכ :ומ תוכרבכ
 הרועס יכרצב יאסרפ ,ןותא ישישק ןנברד
 אתינתמ אנא ול בישה וכיינימ יאיקב
 ,אנעדי

 אדסח ברו נ"ר םע היה ,טל ןיבוריעבו
 רצינש יבצ אבוהו ,אתולג שיר לצא
 ברו ינש ם"ויב טחשנו ןושארה ט"ויב

 .לכא אל תשש

 ט"מ אתולג שירה ולאש ,חס ןיטיגבו
 ךידבעש ןעי ול רמא ןבג רמ דיעס אל
 ? רמיי ימ ל"א ,יחה ןמ רבא לע ידישח
 היעמשל ל"א  ,ךל אניוחמ אתשה ל"א
 המהבמ לגר דה יל *תחא בנו לו
 הוצ כ"חאו ,היל יתייא םויה הטחשנש
 הרסחו המהבה יחתנ לכ וכרעיש םידרבעהל
 םילגר 'ג תלעב אה ול רמא תחא לגר
 המהבמ תחא לגר וכתחו וכלה %יאוה

 ןקכרפ

 לגרה תשש בר איצוה זא ,ואיבהו היח
 המהבה םאה ל"א החינהו חקל הישמשש
 שירה ל"א זא + איה םילגר שמח תלעב
 לבהש הארי ושמשש) הימק ושעיש אתולג
 אכת ובירק ,ייחל ול רמא (ושבהב השענ
 הימק וביתואו ארשיב הימק ותייאו והיימק
 אוהש ןעי ורבפו) אתמח אקנחד אנתסיר

 הילקשו היששג | (קנחיו שיגרו אל | רוע
 עדיל וצרו) ליכאד רתבל הירדוסב הכרכ
 אסכ ]ל  בינגיא ל"א (הירדוסב ךירכ המ
 רשבש היחכשא ינייעמ אקר ירהב אפסכד
 ךא תאו תישעש ל"א הירדוסב ךורכ
 יתלכא אל ןכל ךא ,אל םהל רמא ןרעצל
 ןיחש תלעב התיה המהבהש ןעי רשבה
 אריב ורכ קיפנ אק יכ  ,וירבדכ ואצמו
 אוהש ורבסו היוליע אתפיצ היל  ודשו
 בר ךא רובל לופיו םוקמ ותוא לע ךלי
 בר ל"א | ,הירוחאמ היל רחנ ארסח בר
 הטנ ל"א ךקוספ יל קוספ אקוניל תשש
 אהפה בר ל"א :--- ובו ::ךנימו לע. ףל
 רמ יל רחנד אדח ל"א ,רמ עדי אנמ
 ידישחד דועו אקוספ אקוני יל קספ דועו
 ,ולעמ אלדר ידבע

 ותודיסח לדוג תא ןיאור ונא הומו
 ןיבפהל קדוב היהש וניצמ ןכו  ,ותמכחו
 ,: זי ןילוחכ הינשיל שירב הטיחש לש

 ןיליפת תוצמ תימייקד יל יתית רמאו
 ,:חיק תבשכ

 תוכרבכ םשור דימת התשע ותיופקהו
 יובדחא בר םע :ח "בו ,יקודצה םע ,חנ

 ,ימא רב

 בס :תומבוכ םירכו >םינבל " הכז אלה
 השא אשי אל ט"מ ןנבר והולאששכ
 הפה יתרב נב םהל .בישהו םינכ/ ךילזהל
 רקע השענש היה תמאהו | ,םינבכ יל
 ,הירד ייהיקרפמ

 א"פש ,חכ ק"ומ הרצקב רכזנ ותריטפו
 אקושב ל"א אקושב (מ"המ) היל יזחתיא
 ,אתיב יבגל אתיא ?המהבכ

 בר



 הירב תשש בר 16

 ד תשש 4

 .ישיש בר

 עשוהי ברד הירב תשש-בר
 בר ל"צו ס"מ אוהו ,ושק םיחספ רכזנ

 ךרע א ברד תירב

 :פ "קד תספרגכ ידיא ברד הירב אשיש

 .אזימרקמ תשש .בר
 ישא בר -- עלקיא :אכ הליגמ רכזנ

 עלקיא ס"קרו ף"ירה הסרגו ,ח"נמ ךירבו
 =; .תשש ברד הימקל

 .ה
 ;אדת יר

 ,יאדת ר"א אבא 'ר :הל תבש רכזנ
 יאדת | יף-;רטא - ימא יי :חל-  םשו

 ,ריבעד אוה הימרגל
 ןומיס 'ר ח"ה ו"פ תוכרב ימלשוריבו

 .[יול ןב] עשוהי 'ר םשב יאדה 'ר\
 ,ירתד ןומיס 'ר א"ה נ"פ תבשבו

 ,יאדת רב ןומיס 'ר םלשה ןיסחוי תסרגו
 'ר םשב אוהו ר"ב בותכ היה ס"לבו
 ,יאדה

 ,: נכק תבש יארת ןב רזעלא ''ר שיו
 ,א"פר ר"אד יאדת ןב יפוי 'ר

 .לדת ןב ךרע .לדת

 שיא םודות

 תוכרבב
 ,וחור

 שיא סודות ףסוי בר ינת .טי
 םיידג לוכאל ימור ינב תא גיהנה ימור
 ול חלש ,(ל"וחב) םיחספ ילילב ןיפלוקמ
 התא סודות אלמלא חטש ןב ןועמש

 אבומ .גנ םיחספבְו ,יודנ ךילע
 ועבו ,ול חלש ימ רבזנ אל םשו רמאמה
 לעב וא היה הבר ארבנ םודות םא םש
 דוע ש"ה ורמאו ,ןיפורגא

 הירזעו לאשימ היננח ואר המ ימור שיא
 ,'וכו םשה תשורק לע ןמצע ורסמש

 ליטמ היהש רטא ןיבא רב יפו
 .היה ח"ת לש םיכ יאלמ

 הוהד ז"פר םיחספ ימלשוריב אוה ןכו
 .יתסנרפב םימכחל
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 עייס

| 
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| 

 הרפב |

 | סודות שרד וז

 אילחה .ב---=ויא רה

 ,אפורה םודות

 השעמ ר"מ ד"פ תורוכב הנשמב רכזנ

 'ר הליכאהו הלש םאה הלטנש
 םימכח ינפל השעמ אבו םיבקכל ןופרט

 אפורה סודות רמא ,הוריתהו (ארמג ,הנביב

 דע אירדנפכלאמ האצוי הריזחו הרפ ןיא
 ,הלש םאה תא ןיכתוח םהש

 השעמ ד"פ תולהא אתפסותו ,בנ ריזנבו
 לש נכה"בל תומצע האלמ הפוק ואיבהש
 סודות םסנכנו ריואב הוחינהו םייסרמ
 ןאכ ןיא ורמאו םיאפורה לכו אפורה
 תוכרבב השעמה אבומו ,דחא תממ הררש
 ,ע"ר היה םשו :ודא"ה 'א"פ

 .(אתיירבד אנה) ,יאמות

 -- תשש בר רמא :זט ןישודיק רכזנ
 .ובוח לעבל אלו ול רטוא יאטות אינתד

 ,ינמות רב ךרע .ינטות

 .אתרות

 ,זכק ןילוח אתרות רב אנוה בר
 ,מ אמוי אתרוה רב ןנחוי 'ר

 ןב רועלא ךרע .השירפ ןב אניחת
 ,יאניד

 ,אפיל לה ות

 ןיבוריע אפילחת רב (אבא וא) אהא בר
 ,,נס

 .:ח תומבי אפילחת רב אנוה
 ,:זצ ןירדהנפ אפילהת רב ןנח בר

 .: ל ןילוח אפילחת רב הנוי 'ר
 חע א אמוי אפילחת רב הימרי 'ר
 :ח ןיבוריע אפילחת רב אנהכ בר
 ,:זמ תוכרב אפילחת רב אישנמ בר
 .אק םיחספ אפילחת רב ןנע בר
 .,מ ןיבוריע אפילחה רב אבר
 ,:איק תובותכ אפילחת רב ןועמש 'ר

 ,אפילחת בר
 ה"רל היתיזח אנא רמא ,הכ ק"ומב

 רמאמה לבא ,'וכו היירופא בתימל יעבד
 אוה ןכו ובלח בר םשו :בל תוחנמ אבומ
 יס "קדו ןיסחויב

 וניצמו



 בקעי רב אפילחת 'ר---אפילחת 'ר

 לאש אפילחת 'ר ב"פר תבש וניצמו
 .'וכו יבר ןפלא ןכ אל ארסח ברל

 רב אליש ר"א אפילחת בר .וט ז"עבו
 ,ברד הימשמ (אניבא וא) ימיבא

 בר תקולחמ ז"ה ד"פ האפ ימלשוריבו
 ,אפילחת 'רו אנהכ

 .(ימלשורי ארומא) ,אפילחת יר

 ןינמז אסנ 'ר רמא ב"ה ז"פ תוכרבב
 איינינא םעו אבא אפילחת 'ר םע תילכא
 ס"מ  אוה אבא /תביחו : ,יביבחו ומ כ

 םיכח אל אנא אסנ ר"א תומורת ףוסב יכ
 הוה ךובא יל .הרמא הוה אמיא ,אבאל
 ,ירפוייחמא

 גדא"צפ ר"בב אבומ תוכרבד רמאמהו
 ןיאיגס ןינמז (אפנ ל"צ) אסא ר"א םשו

 ןיאיגס  ןינמזו ,אפילחת 'ר םע תילבא
 רב (אנייניא ל"צ) אנינח 'ר םע תילכא
 אפילחת בר אוה ילואו ,,יביבח יסיס

 ,י"אל הלעו אדסח ברו אנוה בר דימלת

 ,אפילחת רב ה"רד הובא אפילחת בר
 הימשמ רמא :הכ תותירכ :ו אמוי רכזנ

 רתוי עדונ .ומש היה ונבש ןעיו ,אברד
 ,ונב .ש"ע  והוארק ןכל

 ,האזוח יאנברד הוחא אפילחת בר
 לש ויתונוזמ לכ אנת :זמ הציב רכזנ

 והבא ר"א ,'וכו ה"רמ ול ןיבוצק םדא
 'ר םדיק היהש עמשבו ,'וכו ארק יאמ
 .תרחא אסרג ש"ארהו ף"ירבו ,והבא

 מידבא .רפיאפילחת בש
 ,ימיבא וא

 ארומא לש םש אוהש רורב הארנ
 םימעפל ובתכ םירפוס תועמ פ"ע ךאו דחא
 ,ימיבא וא ימירבא םשב

 בר וניצמדכ לאומש דימלת היה אוה
 םיחספכ לאומש רמא ימיבא .רב אפילחת
 ,וצ תומכי  ,,דכ זמ. .ק"ומ זי הפופ מ

 .: זק ןילוח . ,וזע  ,דפ.תובותב
 רמא ימירבא רב אפילחת בר ןכו
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 ו"ע ,(ימיבא ס"קרבו) .ק םיחספכ לאומש

 הב ת"רל .לאומש ל רטא יח ב
 אפיכ דח ריבע (ימיבא ם"קדב) ימירבא

 ימידבא רב ת"ר :זט הציבו ,הלע ינתאו

 לאומשד היתוכ אדבוע רבע (ימיבא ס"קדב)
 אברוצ יאהד  הארוה תלחת בר רמא
 ,אלוקלקל ןנברמ

 רב אפילחת בר ןיסחויב איבמ ןכו
 םלשה ןיסחויבו ,ימיבא הל ירמאו ימידבא
 .(ימיבא א"נ) ימיבא רב אפילחת בר

 ,אניבא רבי .אפילחת בל

 ל"אש :ם ןילוחכ ארסה בר דימלת
 יקנורא -- ירטסילבו יגינק בותכ ארסח בר
 ,השרפו ךיתורגאב

 ,ימיא רב אפילחת בר
 רב אנוה ר"ה ר"פ תורשעמ ימלשוריב

 ןיבתי ןווה ימיא רב אפילחת ברו אנניח
 ןוהלוכ ןיא הנוי ר"א ,רזעלא 'ר ימוק
 ןוהלוכ ןיא ,ימיא בר רב ןהה ,ימיא רב
 'רל קפס היהש מ"פה 'יפו ,ימיא בר רב
 רב .אפולחה ,בר . רכונש מ"כ ,םא הנוי
 אוה א"ר ינפל בשיש אפילחת ברו ,ימיא
 םירגל- תנא ןנכורצש ,ךןא .. ,וםיא בר ...ךב
 ,ומיא. בה .רב .אפילחת .בר :מיכב

 .אזני וא יאזמ כ אפילחתי יח

 השקה .םל םיהכז ,,טכ ו"ע רבזנ
 ,אניברל

 ;אנח רב יהב. אפילחת .?ה
 שורושחא היהש שרד ,אדא"פ ר"סא רכזנ

 ,רצנדכובנ לש ויחא שאר לש ויחא
 ,היה :בםהז .לש :המא: רגח, 'פ .םשו
 ןתרוצש םילכ רמא םילכו '5פ םשו

 ,םילק םימיל ןינתשמ

 רב אדסה בר.רב אפלהת כ

 ,:אל ןיטיג

 ,בקעי רב. .אפילחת י'ר

 רמא ד"יקפ ןשיה םילהת 'דמ רכזנ

 םשב
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 םילהתבו ,ןומיכ 'רב הדוהי 'ר םשב
 .בקעי רב אתפלח 'ר סרג רעבוב

 .אברעמ רב אפילחת 'ר
 היה ונמזבש ןעי ןכ והוארקש הארנ

 -אוהו אפילחהח בר םשב ארומא לבבב םג

 והוארק ןכלו ,ז מ"ב י"שריפכ י"אמ היה
 ,אברעמ רב

 ןינושה םיאנתהמ תויהל רוע הז אוה
 :די תוחנמכ ןנחוי 'ר תבישיב תותיירב
 אפילחת בר היל אנת -- ןנחוי 'ר יעב
 רקיע ךא | ,(אבועמ וב ס"קדבו) אברעממ
 וניצמדכו והבא 'ר ינפל היה ותבישו
 הימק אברעמ רב אפילחת בר ינת דימת
 ק"ב | ,,זכ הטוס ,:בנ ןיטיגכ והבא 'רד

 ,(העובשבו והבא 'ר היל יוחמו) .ז מ"ב ,י גל
 תוכרב ורמאו ,:זע ןירדהנס ,:זע ב"ב

 'רמ עמש אברעמ רב אפילהת בר ,הנ

 ,והבא 'רד הימק רמא אקו ליזאו ןנחוי
 ,'וכו הל ותינתמ םתהמ ןותא ל"א

 ,ח תובותככ לבבל דריל ליגר היהו
 לבבל עלקיא אברעמ רב אפילחת בר
 .אתבירא תיש ךירב

 ןיא ארסח בר רמא :דנ ןיבוריע ןבו
 העמש -- ןינמיסב אלא תינקנ הרותה
 הימק הרמא לזא אברעמ רב אפילחת בר
 ,'וכו הל ותינתמ םתהמ ןותא ל"א והבא 'רד

 אוהה ל"א ןיבר אתא יכ ,זכ ק"ומו
 הימש אברעמ רב אפילחת ברו ןנברמ
 ,ונ םירדנבו ,יאדליגד אקושב חיכש הוהד
 ,יעלצר אקושב אתיא

 םשב דימת ארקנ ןכל ךמסנ אלש ןעיו
 ,אפילתת בר

 רשפאו אפילחת ינת וניצמ ,ט ק"ומו
 ,אברעמ רב אפילחת בר אוהש

 .לאומש וא לואש רב אפילחת 'ר
 ,לואש רב אתפלח 'ר ךרע

 .ןירפיקד אפילזות 'ר

 ,ב"פה תופעת = ,ת"הי רש הר: רבזנ
 .ב"ה -א78 םיררגב ז

. 

 ,ה"פס הטוס ול השקה אריעו 'רו
 ,אליפ 'ר םשב רמא ה"כפר ר"שבו
 אפילחת 'רו יול 'רו ןידוי 'ר ,ז כ"רדפבו

 ,'וכו רמא דח ל"רו אירסיק
 ןירסק ןמד אפילחת 'ר וט-בי"פ ר"מבו

 ,'וכו ל"בשרו
 ןועמש 'ר םשב רמאש איבמ ד"הסבו

 ל"צו ח"פקתת זמר ש"הש טוקלימ יול ןב
 'רו אנוה 'ר תפנ קיספ ר"פ ר"שהשבכ
 ,שיקל ןב ןועמש ר"שב יירסיק .אפילחת

 .והבא 'רד וימח אפילחת 'ר
 ,ומשב רמא והבא 'ר י"פס ר"הק רכזנ

 רסח םשו רמאמה אבומ ב-ב"לפ ר"קוובו
 'ר אוהש רשפאו ,והבא 'רד וימח תבית

 היה והבא 'רש עודיכ ןירסיקד אפילחת
 ,ןירסיקמ

 ,אחא 'רד וימח אפילחת 'ר
 ורמא םהינשו ודא"ה א"פ תוכרב רכזנ

 אובמ תעדו ,ןמחנ רב לאומש 'ר םשב
 ,אברעמ רב אפילחת בר אוהש ימלשוריה

 ,אנחת 'ר

 ,ה"נפ א"רדפב רכזנש איבמ רה"סב
 ,וימפ ל"צו ,םיקרפ 'דנ ךא א"רדפב לבא
 ל"ךר ןואנה תמדקהב אבומדכ | ג"נפ
 םוחנת 'ר ל"צו ס"ט אוהש םש בתכו
 .םיסופד המכב אוה ןכו

 ,(בוחד"פ 'א ה"ד ,הנהת) ,אדיםה אנחת אבא

 ר"הקב אלפנ השעמ ונממ רפוסי
 הבישח םע ש"ע וריעל םנסנ א"פש ז-ט"פ
 למומ ןיחש הכומ אצמו ופתכ לע ותליבחו
 הקרצ ימע ישע יבר ל"א ,םיכרד תשרפב
 יתליבח חינמ ינא םא ,רמא ,ריעל ינסינכהו
 חינמ ינא םאו ,יתיבו ינא סנרפתא ןכיהמ
 ,ישפנב בייחתמ ינא ןיחש הכומה תא
 הכומל םינכהו "רה"צי לע ט"צי | רבגו |

 םנכנו ותליבח תא לטנו אבו ,ריעל ןיחש
 ןירמואו ןיהמת לכה ויהו המחימודמר םע
 חירזה %+אדיסה אנהת אבא אוה הז
 אמש ארייתמ היהו -- המחה תא ה"בקה

 לבק
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 לובא ךל . ל"או .ק"ב .התצי ורכש לבק
 ,ךמחל החמשב

 ,(וטדה"כ תישארב ,אמית) ,אמית

 .כ"מ ה"פ תובא .אמית ןב הדוהישמ

 ,סייפפ ןב אמית 'ר
 רמא ז"ה ד"פ ןירדהנפ ימלשוריב רכזנ

 החפשמ לוספב ףא איעשוה בו םשב
 רה"פב איבמש הזו ,דצה ןמ  ןיליחתמ
 אל ןתיאל ליכשמ ברהו ד"אפ ימלשורי
 יניד ולא 'פ ת"ר אוהו םוקמה ןוכל לוכי
 .תונוממ

 ,ךלמה ימלת
 ,(גרג"פ 'ב לאומש ,רושג ךלמ ימלת)

 ח"ה א"פ םירפוס 'פמו ,ט הליגמב
 ול ובתביש ל"או םינקז 'בע םנכש רפוסי

 (תינוי ןושלל .הקיתעהל) השמ | תרות תא =

 'גי הב ונישו תחא הערל ומיכסה םלוכו
 ,תישארב ארב םיהלא ובתכש םירבד
 יעיבשב תובשיו יששב לכיו ,םדא השעא
 תבטב הנומשב תינעת תליגמ ףוסבו ,'וכו
 ןושלב ךלמה ימלת ימיב הרותה הבתכנ
 ,םימי 'ג םלועל אב ךשוחהו ,תינוו

 ירחאש רפוסי .ב"פ םידוהיה תוינומדקבו
 רעטאז ימלת ךלמ ןודקומ רדנסכלא תומ
 ימלת ךלמ וירחאו ,הנש | םיעברא
 לע ןכוס ול היהו ,הנש 'מל סופלידאליפ
 סוירמימיד םשב חור רקי שיא וירפס רצוא
 ךלמל | ץעי .,אוהו | ,םוירילאפ | שיא
 ובהוא םגו ,הרותה ירפס ורובע קיתעהל
 היה. זאו ,הזל ורזע םויטסירא ןמאנה
 ,קירצה ןועמש יחא רזעלא לודגה ןהכה
 ימכח יריחבמ ול חלשיש ךלמה וילא בתכו
 םוי 'בע ךשמבו ,ת"סה קיתעהל לארשי
 דואמ חמש ךלמהו ,הלודגה םתכאלמ ולב
 שרקמה תיבל תורקי תונתמ חלשיו ז"ע
 .לארשי לכל ביטיהו  ,גה"בלו

 םינקז 'הב השעמ ז"ה א"פ םירפוסבו
 תינווי הרותה תא ךלמה ימלתל .ובתבש
 השענש םויכ לארשיל השק םויה היהו

 םגרתהל הלוכי הרותה התיה אלש לגעה
 ,הכהוש לב

 יקי ןילהח "רמת רב רסס רש

 אנת ינת וא ינולפ 'ר יבד אנת

 .ינולפ 'רד הימק
 לבל יכ " תומוקמ  הטככ הגראב רבב

 וליפא) םיאנת וא אנת היה אתביתמ שיר
 ויהו | וינפל ןיבשוי | (םיארומאה ןמז ףוסב

 וכרצוהשכו פ"עב תותיירבב דואמ ןיאיקב
 אוה היה (פ"עב ודמל בור פ"עש) אתיירבל

 ,אתיירבה ןושל וברל רמוא היהו היח רפסכ
 תויהל ךא התיה םנייעמ לכש ןעי לבא
 ועמ ןכל אתיירבד אנשיל םהיפב רוגש
 הברה וניצמש הזו תחא הביתב םימעפל
 אל אתביתמ שירה ל"אש ס"שב םימעפ
 הטוס ורמאש הזו ,איימסיא וא ,יכה ינתת
 הכלה ןירומש םלוע ילבמ ןיאנתה ,בכ
 ימכח וניתובר לע יאק אלו ןתנשמ ךותמ
 ןיאנתה לע ךא  ,תותיירבה וא הנשמה
 ,ולאה

 ,וטא .ה"ד ,וט .ןילוח ,י"שר  בתכ :ןבו
 האנתל היד "שרב .,רל .ם"ב ,'ןייעה

 ויפו א ה כ שהה * תרנאב וואבוס כו
 םהיניב םתוא ודמל םיאנתה םגו רמאיש
 ןיישא רב | ,אייח 'ר יבד אנת יחא ןוגב

 .ימא 'ר יבד אנת

 ,םוחנת

 ,ק"ומ ףוס ימלשורי םוחנת רב ימודבא 'ר
 ,ב"ה ה"פ תומורת  םוחנת רב .אנמ ד

 .וס"פר ר"ב םוחנת רב לאומש 'ר

 ה

 לייא הנוצמרכ \\ ל"בורר .הדימלת יהיה
 הליגמ ,: חכ :ו תוכרבכ ל"בירא םוחנת
 'ר,.'יפ, .בפ . ק"בו ו: ,פ'ך טל הטוב .(,םפ
 ונמו דחא ןקז םושמ םיירב 'רו םוחנת

 יל"פוה
 ל"בירא יסא ר"א םוחנת 'ר וניצמ ןכו

 ר"א .םוחנת .,'ר . ,טכ םשו . < םכ .תוברבב

 ר"ב .םוחנת "ה בכדאציו אמוחנתבו פא

 יסוי
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 ,יסא ר"שב םוחנת 'ר ל"צש הארנ יסוי
 המ יקחפבי ה"ריירמא םוחנה ה כו

 : בס תומכיכ יאלינח ר"א םוחנת 'ר
 ,(יאלינח רב םוחנת 'ר םש ל"צש הארנו)

 ,;:חכ ןירדהנפכ אלבט ר"א םוחנת 'ר
 ,;:טל תבשכ ןנחוי ר"א םוחנת 'ר
 רב שרד םוחנת ר"א ,גצ ןיררהנסבו

 ,ירופיצב ארפק
 שרח רמא ,ג הניגח וניצמ ויתוכלה

 ןמ רוטפ תחא ולגרב רגיחו תחא ונזאב
 .'וכו רמאנש הייארה

 ימוינמ רב ןמחנ בר רמא :אכ תבשו
 הלעמל החינהש הכונח לש רנ ומשב
 ,יובמכו הכוסכ הלוספ המא םירשעמ

 בוחב קנה. .ךמא בס. ןשודיקבו
 רב םוחנת 'ו םשו ,ול תועובש אבומ רמאמהו)
 ,(יאניבח

 תיישוק לע בישה די"ה י"פ תומביבו
 ךא ,ז"רל השקהש אבא רב לאומש בר
 ,םוחנ 'ר םרג ב"ה א"פ ןישודיקב

 יסוא רב :רועל "רד .א"הס הפי, בב
 ,ומשב (ארומאה)

 אוהו ,היעמש אדג ברש בתכ דה"סבו
 תשש ברד היעמש היה אדג ברש ס"מ
 לאשש איבמש המ ןכו ,:אי ןיבוריעכ
 אדא רב אחא ברד הירב אפפ ברמ
 פ"ר יכ הגגש אוה :טכ תוכרבל ותנוכו
 ירו אבר ןמוכ לבב .היח ארד הלב
 םושפה טשפ ךא ,ימלשורי היה םוחנת
 א"רד הירב פ"רמ ולאש הבישיה ינבש
 ..ולאש םוחנת 'רש אלו אה ךל אנמ

 :ומ .הלינמ | וניצמ .הדנאב ..וירמאמ

 ,םלוע לש וכלמ תנש הדדנ רמאש
 םהל השענ םרכ רמא ,אל הטוסבו

 ,וארו הריאמה אירלקפסאכ
 ומשב ימוינמ רב נ"ר שרד ,בכ תבשבו

 -- םימ וב ןיא קיר רובהו .ביתכד יאמ
 | ,וב שי םיברקעו םישחנ לבא

 ול עריאש וניצמ םיטרפה ויתורוקמ
 ווהיל אח רפיק ל"אש ,טל ןיררהנסב סנ

 אייח רב םוחנת 'ר--איירדא םוחנת 'ר

 ןנילהמד ןנא ייחל ל"א רח אמעל ןלוכ
 רמימ ל"א -- וכייתווכ יוהימ וניצמ אל
 אכלמל יכזד לכ והימ תרמא אק ריפש
 ,והולכא אלו והוידש ,רביבל הוידשל

 םוחנת 'ר אוהש רמול דואמ בורקו
 ,וכרע ןייע יאלינח רב

 0 וההא םוחהנת "רד

 רמאמה ךא | ,ו"ה א"פ תינעת רכזנ
 'ר אהיא .םשו ב"ה ה"פ תוכרב אבומ

 ,היערדא אמוחנת

 ,אקיטסלובסיא םוחנת 'ר
 ,(ןשרד ינוי ןושלב אוה)

 אמוחנת ןייעו ,ב"ה ר"פ תוכרב רכזנ
 ,אצ הרעה חלשב

 אחא רב םוחנת "יר

 ןריטיבוט וכ 'פ- א"פ | ר"שהש רכזנ

 ,ומשב אחא 'רד הירב אנינח 'ר

 ,וטא 'רה הירב םוחנת .יה
 ,הימרי רב םוחנת

 יח רב פּוהנת 'ר

 ,ד"ה א"פ תבשכ ןנחוי 'ר םשב רמא
 ,א"הס ב"פ תינעת

 םילקש ,ד"ה א"פ תבשכ ל"ביר םשבו
 חיה ברב דזיע \  ניפר

 הפ אפוחנת ירי ר"ה  ה"פ  תוכרבבו

 ,יאלמש 'ר םשב אייח
 'ף יבג קלפ אסי 'ר ז"ה ג"פ תבשבו

 ימוק היתרבעימ אעב אייח רב םוחנת
 ול רמא (תבשב וינפלמ הרונמה ריבעהל הצר)
 ? ונינפב

 אפפ חב אנניח 'ר "ה ג"פ :ק"ומבו
 היהש אייח רב םוחנת 'ר היבגל קילס
 ןיעורק ןניאש םידגבב ודגנכ אציו לבא
 ח"ב םוחנת 'ר ול רמא ?אה ל"נמ ל"א
 ובו ,ךבע | יבה \ןומיס :'ר הוה  ןיכה

 ,וילע ללפתיש אפפ רב ח"רמ
 רפה חב םוחנת 'ר פרג זקק"פ ר"בו

 ,ןינא

 'ף..ךרע

 ןירדהנסבו



 הירב םוחנת יה

 רבח כ"ר רךמא ב"ה א"פ  ][יררהןממו
 שודיקל אייח רב םוחנת 'ר ילעאו אניוה
 ,'וכו שדוחה

 םשב אחא 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 ,ג"ה ג"פ  .תוכרבכ .אייח ירד םותצו 4
 ןכו ,אה"ס ו םשו ,אה"ס א"פ תינעת

 ,וסק ב"רדספב ל"צ
 ומשב (ארומאה) יסוי 'רב רזעל 'ר

 ,א"ה א"פ ק"ומ ,ג"ה א"פ תורשעמכ
 אייח רב םוחנת 'ר אחא 'ר א"פס ז"עבו
 'ה ל"צ ם"לב | ,יסוו "רב רעל 64
 'רב םוחנת 'ר םשב יסוי 'רב א"רו אחא
 ,אייח

 תוכרבכ ומשב אדא 'רד ּהירב היננח 'ר
 .ר"ה א"פ

 ,גו"פ "בפ 'רמשב+ ןדוהה
 ה"פ  תוברבב המשפ "הנוח

 ,א"הס א"פ תינעת
 עשוהי 'ר זי"ש זמר היעשי טוקליבו

 .אייה -רב "ת"רד"יהירב

 איית .רר הירב םותבה יב

 .ובע רפב שיא

 רב בקעי 'ר  םשכ רמא ינזט "מב

 ,אחא
 ימא 'ר םיקמב אירבמב היה ומוקמו

 רש אחא 'ר ורמאש ,המ תומבי שרופמכ
 רפכ שיא ח"רד הירב םוחנת 'רו הריבה
 ןומראמ ותאד אתייובש והנה קורפ וכע
 אדח הוה ,(איכוטנאל סרוג י"שרבו) אירבטל

 ימא 'רד הימקל ותאו ם"וכעמ ארביעד
=% 

 םידחא םירמאמ ונממ ונל ראשנו
 םימשגה ןיא רמאש :1ו תינעתכ הדנאב
 לארשי לש ןהיאנוש ובייחתנ כ"אא ןירצענ
 ,היילב

 שורפל ונקת המל שרפמ :זנ תורוכבו
 אהתש ידכ םינמז 'ג ינהב המהב רשעמ
 ,םילגר ילועל  הייוצמ המהב

 :הכ ק"ומ \ רתרימפ 'הבמו
 י"ע תסרגל) איטרדנא לכ וצצקתיא

 תמשכ

 .(ס"קדו

 יאלינח רב םוחנת "ראיה ירד |

| 
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 אנבה רב םוחנח

 :אבומ .רמאמה ךא | ,,ול תועובש רכזנ
 םתס אתיא םשו ,זי הטופו ,בס ןישודיקב
 :סרוג דה"סבו ,ס"קרב אוה ןכו ,םוחנת 'ר
 ,יאלינח רב םוחנת 'ר

 ,אמח רב םוחנת 'ר
 יפיד הימחנ 'ר :געק כ"ררספ רכזנ
 "ר םשכ אסה רבו םונת 7 3
 ,אמיס

 ,יאלינח רב םוחנת 'ר
 :אנינח 'ר ,דנ  ק"בכ ל"ביר דימלה. היה

 אבא רב .אייח 'ר תא לאש לינע רב
 רמאנ אל תונושארה תורברב המ ינפמ
 ןהב רמאנ תונורחאה תורבדבו בוט ןהב
 "רב םוחנת 'ר לצא ךלכ -- ל"א ,בומ
 :יקב היהש ל"ביר לצא ליגר היהש יאלינח
 -יתעמש אל ונממ ל"א היבגל לזא ,הדגאב
 -- ומא יחא םוחנ רב לאומש ל"א ךכ ךא
 "רב אחא 'ר לש ומא יבא הל ירמאו
 ,רבתשהל ןפופו ליאוה אנינח

 יויתושרדמ וניצמדכ לודג ןשרד היה אוהו
 ןידרוי םימשגה ןיא רמאש 1 תינעת
 .:לארשי לש ןהיתינוע ולחמנ ןכ םא אלא
 .'וכו רמאנש

 :םדא הנשי לא םלועל רמא :ופ מ"בו
 .אלו םורמל הלע השמ ירהש גהנמה ןמ
 ,'רכו לבא

 .ארקמ רמאנ אל רמא 1 ןירדהנסבו
 .לגעה השעמ רגנכ אלא הז

 :לע ומצע ביערמה לכ רמא .ק םשו
 יב"יהעל . ךעובשמ = ה"בקה ..זה עב ת"ד
 ,'וכו רמאנש

 המ ינפמ רמא ,י תוכמו
 ,'וכו הלחת הלצהב תונמהל

 ,ץצולהמה לכ יאלינח ר"א :חי ז"עבו
 תסרגו | ,'וכו 'אנש םלועל היילכ םרוג
 יאוה. ןכו ...יאלינה . רב. . םותנת ,/'ר ..,םלק
 .בש זמר היעשי םוקליב

 ייאלינח ר"א םוחנת ר"א : בס תומביגו

 לכ

 :ןבואר .הכז
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 אלב יורש השא ול ןיאש | ידוהי לכ
 'ך ל"צש הארנ ,'וכו רמאנש --- החמש
 ,יאלינח רב םוחנת

 ,א-אריו אמוחנתב ויתושרד וניצמ ןכו
 איחעירזת םשו ,הדאצת ,הדתקח ,ידינימש
 היכרב 'ר םשב יאלינח רב םוחנה ר"א
 ,ךופיהל ל"צש הארנ

 ורמאמ ד"ה ד"פ תינעת ימלשוריבו
 שי תונובשח לוקלק רמאש ונימב אלפנה
 'רבהשעמ השפחנ 'פ ג"פ ר"כיאבו ,ןאב
 'רו אלינח רב םוחנת 'רו ארבו רב אב
 אוה רמאמהו ,'וכו אתינעתל קופנ הישאי
 םוחנת 'ר םשו ב"פר תינעת ימלשורימ
 .יאליע רב

 ר"בכ יול 'ר וניצמ ומשב םירמואה
 תר"פ

 ,: ונחא"ה ט"פ תוכרבכ םחנפ 'רו
 היהשכ ח-םימפשמ אמוחנת וילע רפוסיו

 רמוא היה ותיב ינבל רשב וא קרי חקול
 אוהש רשפאו ,םקלח םיינעל ושירפה םהל
 ,םתפיו םוחנתי יד

 אנה רבי םוחפת יה

 םדא ךירצ רמא ד"ה דפ תוברב רבזנ
 ,'וכו תסנכה תיבב םוקמ ול דחיל

 הירב ןיבא 'ר .ןופרט 'רב םוחנת 'ר =
 ,ב"פר םירוכב

 .(הדוהי וא) תו רכ םותנתייר

 :טל-א"ה ו"פ תוכרב ימלשוריב רכזנ
 ל'צש אבא רב אייח 'ר ירבד לע רמוא
 ןיסחויה תנוכ הזו) ,ו"על ותובלמ .כ"ש .ףורב
 דה"פבו אבא רב אייח 'ר םע ןדוי רב ת"ר איבמש

 ה"ה ט"פו ,ז"פס םשו ,(יתאצמ אל בתכ

 םימחרה תדמ לע ןיב ךרבל ךירצ רמא
 אמוחנת 'ר אתיא םשו) ןידה תדמ לע ןיב
 'ו רמאמה אבומ ד"בפר ר"קיוב ךא הדוהי ןב

 בר"פ וכ איה איפ אטו (ןהע רב םוחנת
 ,: חדא"ה

 5 רפיפותנת יד

 פ"צש הארנו ,בבדאציו אמוחנת רכזנ
 ,יפא" 'ר םשב .םוחנת 'ר

 ,הימרי רב םוחנת 'ר
 פוסו רפ"ס תוכרב ימלשוריב רכזנ

 ,תורשעמ
 ריעב היהש ב"הס א"פ ןיטיג רפוסיו

 יבר ןפלא ןכ אלו ל"א םש הרוהו רפח
 ובר ינפל הכלה תורוהל דימלתל רוסאש
 אנמ 'ר אהו לימ 'בי קוחר אהיש דע
 אלד ילע יתיי ל"א | ,ןרופיצב ביתי ןבר
 םוחנת 'ר אבומ :ה ןירדהנסבו ,תיעדי
 --והל שרד רתחל עלקיא ימא 'רד הירב
 - -אכה אכיא רוצ ןמד ינמ 'ר ואל ל"א
 ,יאתעדא ואל ל"א

 לע השעמה אתיא א"ה ו"פ תיעיבשבו
 ו-ירחא אמוחנתבו ,אייח רב םוחנת 'ר
 ז-כ"פ ר"קיובו ,הימרי רב םוחנ 'ר אסרגה
 ,ןימיג ימלשוריבכ אסרגה

 ילשוריה תסרגכ קרצהש רוריבב הארנו
 ,תיעיבש תפרגכ רמול רשפא יא יכ ןיטיג
 דימלת היה אייח רב םוחנת 'רש עודיכ
 היהי .ךיאו וכרעב ראובמכ | ןומיס 'ר
 אוהש רמול רשפא יאו ,אנמ 'ר רימלת
 היה אנמ 'ר הזש ןעי ןושארה אנמ 'ר
 השקהש המו ,ירופיצב אלו  אירבטב
 עדי אלש רשפא ךיא ימלשוריה אובמב
 יכ ירימ ק"ל  ,ירופיצב היה אנמ 'רש
 םוקמ אירבטב וימי לכ טעמבכ היה תמאב
 היה םנו | ,יפוי .'ר וכרו הנוי 'ר ויבא
 ותונקו תעל ךאו ,ןירסיקל דימת ךלוה
 םש היהש אנינח 'ר םוקמ ירופיצל ךלה
 אנמ 'רו ודובכ ול לחמ אנינח 'רו ,שארה
 | םוחנת 'ר עדי אל ןכלו שארל הנמתנ
 ,רורב הזו הזמ הימרי רב

 'ר תחת םוחנת 'ר ל"צ אמוחנתבו
 ,םוחנ

 ,ונממ השרד חדג"פ ר"בב הרכזנו

 ,רכ כ טעה

 '4 םשב רמא י"ה ח"פ תובותכ רכזנ
 והבא 'ר ירבד לע יאקו (ארומאה) יסוי
 ,י"רא

 יד

2 
 א

0 



 אפוחנת יד ורפי רב םותנה ה

 :הירמ .רכ . םוחנת ₪
 םשב .רמא ב"ה א"פ תורשעמ רכזנ
 תיא רפסי ו"רב"כפ ר"בבוו וה
 .'וכו אלרתשמל ןיעדיד ימורב ןיבלכ

 ,יגטחנ רב .םוחנתו

 היעשי טוקלימ .לארשי רצואב אבומ
 ,ונלש טוקליב אצמנ אלו ,א"צש זמר

 ,אלוע רב םוהנתייל
 הגיגח אנינח 'רב יסוי 'ר םשב רמא

 בהר ב
 רב -ובייא...'ר ב"ה  א"פ .תורששמבו

 םוחנ 'ר םשב יאליע רב םוחנת 'רו ירגנ
 ,יאמיס 'רב

 אדבז רב 'אב -'ר ' א"ה .ב"פ =.הינעתופו

 וקפנ אישאי 'רו יאליע רב םוחנת 'רו
 יאליע רב םוחנת 'ר שרד -- אתינעתל

 ,(יאלינח 'רב ל"צש הארנו) |

 תבש ,ג"ה ב"פ תומורת הכלהב רכזנו =
 .א"ה ג"פ

 .ק"ומ ףוס ימלשוריכ הכונחב רטפנו

 .אפפ רב םוחנת 'ר

 רפוסי אי"ה ג"פ ןישודיק .ימלשוריב
 ןמ ןידבוע ןירח יסוי 'רל לאשו חלשש
 'רו ,א"אב רחאו היונפב דחא אירדנסכלא
 לע םותחל ודימלת אנמ 'רל הוצ יסוי
 'ףד :וריכת אוה : יסוי""ר ו "הבושה
 ןילמ ךרעב הוב גנשו ,יפא 'ר אלו הנוו
 אובמ םע קדצהו ,אירדנסכלא ךרע
 .ימלשוריה

 ,יאלמש 'רד היגתח | ,יברב םוחנת יר
 ,ג-או"פ רב פה

 ;איירצי כ םוחנת

 ,א'ה ג"פ םיאלכ ימלשורוב | רכזנ
 םשב היירורצב םוחנת 'ר דדו"טפ ר"קיובו
 ,הימרי ר

 .ןוג רפכד םוחנת 'ר
 םשב רמא א"ה ה"פ ב"ב ימלשוריב

 .(ארומאה) יסוי 'רב רזעל 'ר
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 .ופי ןמד םוחנת 'ר
 ירמא הלילה יצחב פ"ר כ"ריופב רכזנ

 רטא םש יתבר 'ספבו ,אינוחנ 'ר םשב
 ,ןירפיקד אנמ 'ר םשב

 ,יונ ןמד םוחנת 'ר
 :אליעל וז אתליאש לואש ,ל תבש רכזנ

 אניצוב תובכל והמ יונ ןמד םוחנת 'רמ
 רמאו חתפ ,אתבשב אשיאב ימקמ ארונד
 :השרד םש שרדו ,בר רמא הדוהי ברכ
 אנליאשד הליאש ןינעלו םייסמו הכורא
 ונא הומו ,דכו רנד יורק" "רנ 7 ובודק
 ,וריעב ןשרדהו ןיידה היהש ןיאור

 ,דורפ ןמד םוחנת 'ר

 עלקיא | ןנחוי 'רש רפוסי אל ז"עב
 ארפק רב תנשמ שי םולכ רמא דורפל
 עמשמו | ,דורפ ןמד .םוחנת 'ר היל אנת
 .ארפק רבד ודימלת היהש םש

 ,אמוהנתי'ה

 רעבוב ש"ר ג"הרה יאדמל ךיראה רבכ
 םתסש אמוחנת 'דמל הרקיה ותמרקהב
 רב אמוחנת 'ר ארקנה אוה אמוהנת 'ר

 ןשרד היהו ,יברב אמוחנת 'ר וא ,אבא
 ,לודג

 ירפ ןהפה יאנה :אבאי'ה "היה במ
 אבא רב אמוחנת ר"א זחג"פ ר"מבכ ןיבא
 ,וינפל חתוא יתדמלו יתלאש ינא

 אמוחנת ר"א דימת וניצמ ימלשוריבו
 האפכ (ובר אנוה 'ר אוה) אנוח 'ר םשב

 א"פ םירוכב ג"ה א"פ הלח ,א"ה א"פ
 מפפ" םש ו .,:מכדביה זיפ .תבש. "ה

 םילהת שרדמבב וא | ,וה"ס ז"פ םיחספ
 אמוחנת ר"א ,ארג"פ ר"מבו א-ב"צפ
 הוניאר ל"או אנוה 'רל התוא יתלאש
 םשב אמוחנת 'ר ז"ה י"פ תומביבו ,לבבב
 ,אנוה ה

 אבא 'ר םשב אפוחנתי 'ר .יןניצמ ךכו
 ,גדבפ רף" בואב

 *ר םשב ןהכ רב אבא 'רו אמוחנת 'ר
 .גרגלפ ר"בכ אחא

 םשב



 ,ג"ס רוכז 'פ- יתבר 'ספכ ובייא 'ר םשב
 ,ג"ה .די"פ תבשכ רזעלא 'ר םשב / /

 .-ר"בפ ר"ב ,א"הר ד"פ םיחספ -

 ,א-ה"פ ר"בכ היינב 'ר םשב

 םירוכככ רזעלא 'רב קחצי 'ר םשב

 .נ"ה א"ב

 .בדנ'ב ריבה ל רישב
 'פ יתבר 'ספכ ח"רב אמח 'ר םשב

 ,שדוחה
 אמוחנת 'ר רמא א"ה נ"פ םילקשבו
 .סחנפ 'ר ימוק תיישקתי

 אשת '5פ יתבר 'ספכ לאומש 'ר םשב
 ,יברב ת"ר םשו י"ם

 ר"קיובו גרנ"לפ ר"בב וילע רפוסיו
 תינעת רזנו רממל ןיכירצ ויהש דירד"לפ
 !ינב ,םהל שרדו לע רי אלו
 ה"בקהו ולא לע ולא םימחר ואלמתה
 ןיקלחמ ןהש דע ,םימחר םכילע אלמתמ
 ותא ףסכ ותשורגל ןתנ דחאש ואר הקרצ
 ,ואצמש הריבעה ול ורפסו םוחנת 'ר יבנל
 ל"א האזכ השע המל םוחנת 'ר ולאששכו
 ,הילע  יתמחירו התיא יתיאר
 יפלכ וינפ םוחנת 'ר היבנה העש התואב
 ,םימשנ ודרי דימו ללפתהו הלעמ

 ר"בכ איכומנא ריעב
 אמוחנה 'ר תא םינימה ולאשש ר-טי"פ
 םיבר ןושל םיהלא בותכ המל איכומנאב
 ,הנוכנ הבושת םהל בישה אוהו

 23 יק ווורושהה םישרדמב םיאלמ תורקיה | ויתושרד

 רטמ רד

 הרצב

 | וידימלת רשא אמוחנת 'רמה םחייתנ וילאו : 1
 ש"רה יאדמל היכוה רשאכ ותוא ורדס
 ,ד"ומומב רעבוב

 ןיפחויב ןיאבומה םימכחה תומש
 נש וא

 ,ןנחוי 'ר דימלת ימוול 'ר
 יה
 ,.פב . רב הנמר

 ,הדוהי רב אישנמ 'ר

 ןוידרת---יערדא אמוחנת 'ר

 ףיקתמ :הנ ןילוחב הכלהב א"פ רכזנו
 ,אלנומ ירהו אוה אללכו אמוחנת 'ר הל
 .םוחנת 'ר ל"צ םשש רשפאו

 םוחנת 'ר ךדע .יערדא אמוחנת '
 .יערדא

 אמוחנת 'ר ךרע .אבא רב אמוחנת 'ר
 .(םתס)

 .הדוהי רב אמוחנת 'ר

 .ןדוי רב םוחנת
 בר /:ךרע

 יב אמוחנה 'ר

 ,ארצוצבמ וא

 .חדאשת

 הלב יי אשנותנה .'ר

 'פ יתבר 'ספ רכזנ

 ,ויבא

 ארצוצממ הגוי 'ר

 'פ יתבר אתקספ רכזנ

 .בקעי ירב םחגמ

 םשב רמא ט-אשת

 ,יאדפת 'ר

 ,אהא 'ר םשב רמא אי-חפ ר"ב רכזנ

 'ר ג-די"פ םשו ,יירפת 'ר םרונ דה"סבו
 רוי- =
 .' וו

 ייאד יתורה
 .ה\וא | = ל

 'רו | ,:נב תינעתכ הנוי 'ר ארקנ ןכ
 :חכ הליגנמכ שיקל ןב ןועמש

 י תורת
 ,האמדק יפיקנ ה

 ,:אי ןירדהנסכ ג"ר וארקנ ןכ

 .ןוידרת
 ,ב"ה ז"5 ןיטינ ןוידרת ןב רזעלא 'ר
 ,ב"מ ג"פ תובא ןוידרת ןב אנינח 'ר

 ,והאל"פ םילהת 'דמ ןוידרת ןב קחצי 'ר

 םיתאצמ אלו הזה קלחב ד"הס

 .היקלח רב ימוינמ ךרע ,היקלח רב ינ

 סלח םת



 185 תוטמשהו תואיגש

 .תוטממשהו תואיגש

 ל"צו ,ד"מ ב"פ האפכ ומשמ הכלה רמאש ג"רד וידימלתמ תמאב היהו 904 דצ
 ,ט"פס מ"ב םילכ לדנמרקוצ אתפסותב אוה ןכו

 יל בתכ גארננטב ץ"וט  תיפי\ ךורב 'ר  נה"'ההי ידידיו : ,יטיטב ךרעב 0

 הלפת ןושל אוהו ,600₪0 ימור ןושל אוה ךא ימצעה םש וניא אוהש רשפאש
 ,הז םשב והוארק ןכלו ץ"ש היה הזה שיאהו ,השקבו

 י'נ אריפש ץרעה יכררמ 'ר גלפומה ברה ידוד יל בתכ ,הנועמ רותיו ךרעב 9

 ושקבו י"נ ןילרעב םייח 'ר ןואגה ברה ינפל ירפס תא הארהש םילשורי יבשותמ

 םושמ םרוגו ימלשוריה תא איבה תובותכ ףוס א"בשרה ישודחבש יל .בותכיש
 ןיאו ,התעמ  רותיו םושמ ל"צש רמאי ב"ה א"פ תובותכ ימלשורי םעונבו | ,יאנתה

 ,םכח םש הז
 ,זי"פ ל"צ ,גי"פ תבש אתפסותכו 409. דצ

 ימלשוריה יל הארה גרעבסארג מ"ר חה"רה ידידי  ,יבירב הדוהי ךרעב 569 דצ

 וליא רמא (וכנגנ) ןילזאו יולדנפ קבש אתשינכל לאע 'רב הדוהי ל"זו ח"ה ב"פ מ"ב

 םניא ימלשוריה ירברש הארי םש ןייעמהו ,יילדנס ןולזא אל אתשינכל תילזא אל

 הזו  ,'ז הכלהה ןמ וטמשנ תמאבו ,ושוריפב דואמ קחדנ השמ ינפהו ןאכ ןיבייש
 ,תמא רבד

 ,הרוהי 'רד אקרפל ל"צ ,הדוהי אקרפל 577 רצ
 ר"שהש ןייעו תבית טמשנ ,הצחמו םינש 'ג אדעו תיבל ךלה אל ןנחוי 'ר 671 דצ

 ,יל ידוד 'ּפ
 אתפסותהמ תיפי ךורב 'ר גה"רה ידידי ינריעה ,ןהכ היה זב"יר םא 681 דצ

 םהל רמא ,לכאיש והמ קדוב זב"יר תא וידימלת ולאש םש ורמאש ז"טפ תולהאד
 ושעש ישעמ םתרמא הפי םהל רמא ,לכאיש וניבר ונתדמל ול ורמא ,לכוא וניא
 ,ןהכ היה אלש תצק עמשמ הזמו ,כו"כאע ינזא ועמששכ ,יתחכשו יניע וארו ידי

 היהש ףא ןכל שפנ חוקיפו הנכסה תעש זא התיהש ןעי רמול רשפא לבא  ,ל"בע

 ,ש"ע יח ואצמי אמש תאז השע ןהכ

 ,חנתאו דיגנ ל"צ ,חנתאו רוגנ 843 דצ
 ,הקופסל ל"צ ,אקיפסל אכיא אהו 849 דצ
 ,לילייב ל"צ ליליילכ ךרעב 851 .דצ
 אתיה רב יול 'ר הדא"פ ר"שהשבו ל"צ ,אתייח רב יול 'ר ךרע רחא 859 דצ

 .ןימיש 'ג הב רמא
 ,םחלנשכ ל"צ ,םחלשכ 991 רצ

 ר"הסבו ,זמ"פ נ"רד תובאב רכזנש טמשנ ,ילבורטציא ןב ןבואר 'ר ךרעב 1038 דצ

 חה"רה ידידיו .,רוקמה איבמ וניאו אבב ןב הדוהי 'ר םוקמב והגרהיש הצרש איבמ
 .דמ"הבב םפדנה תוילג רשע שרדמב אוה ןכש יל רמא ג"מר

 ,המילש ל"צ ,המלש הנשמ ,רומעה שירב 1199 רצ



 הימה לע הכרכ

 יחל יבבל .ישנר תא עיבהל ויד יד יטעב ןיאו םילמ יד .יפב ןיא
 :ןנבר יבלמ ינפל | תרשלו דומעל המצעו חכ יל ןתנ רשא ידסח יהלא
 ראבל ,םולה דע יתאב יכ יכנא ימ יכ  ,דחא םוקמ לא םלוכ םצבקלו
 .האמ וברקב ליכי רשא לכיה ,וזכ הראפת לכיה תוארלו רמגומה לע
 "ןליכי רשא םהמ המכו ,הנשמב םירכזנה | םיאנת תודלות דועו םיששו
 האמ ךרעל המהו ,המודכו יבר  ,לאילמג ןבר .ומב ע"פב םולש רפס
 ,אתפסותו אתיירבב םירכזנה םיאנת דועו םיששו תואמ יתשו ,םישמחו
 ימלשוריו ילבב דומלתב םירכזנה םיארומא תואמ עבראו םיפלא השלשו
 ,םישרדמו

 .,הלא לכ תא יל דלי ימ הבר החמשב  רמוא הלא לע .ימיבחב
 ןתכחה םימכח ץוביקל ךרוצ וזכ לודג רבד יכ ה יתרמא רשאבו
 ךא ,לובי לובנ תאזה השקה הדובעה וילע םומעי םא דחא שיא לבא
 .הזה םויהכ וינפל תרשל דומעל ינצמאו % הכ פעיל ןתונה 'ה

 אבי ןיאמ גאודו פמושמ יתבשי הזה לודגה ירפס תא ירמגבו
 הנהו ,דואמ תולודג תואצוה וירחא ךורכ רשא רפס רואל איצוהל ירזע
 דואמ רקיה שיאה אוה | ,םידבכנהו םירקיה םישנאה | ינפל 'ה תרקה
 "רואל .איצומה לודגה םופדה תיב לעב = גרובזניג בוד םייח רמ הלענ
 ותיב קשמ ןבו "םסערפסקע רשידיא, םשב םסרופמה ימויה ןותיעה
 רעבוד .רמ .חור ןמאנ םכחה אוה ויפ לע םיכתחנ וסופד תיב לכ רשא
 תיב תא ינפל וחתפו במימד ילימ לכב ילעמ וליקה המהו י"נ עברעוו
 . ,הדהו | יפוי . ינימ לבב וללכשלו ותופיל םחב לכב | ולדתשהו םסופד
 הָכרּבה רמואו ,ירפסב םיקפועה לכלו םשאר לע תוכרב וחוני רמוא ןכלו
 ,לייעת אלו קופית ,קופית אלו לייעת ,דצחת אלו ערזתד אוער אהי
 ו שת | אלו ,ךרותפ לבלבל | ,ךזיפשוא בותילו :ךתיב בורהיל
 * ונפת רשא לכבו לעממ םבילע ותכרב עיפשי 'הו 6, מ ק"ומ) אתדח
 ,וחילצת

 הבהמה תכרבכ
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 ןואג ארירש וניברד תרנא
 ,ו"בש תנשב אנידנטשוק םופד ןיפחויב םפדנה חסונה יפכ

 דע וספדנ רשא תואחסונה רתי םע האושהב
 ,םינוש די יבתב  פ'ע םויח

 םשב שוריפו רואב םע

 ה

 ןייצמו ,השקה רבד לכ וניבר ירבד תא שרפמו ראבמ אוה ןכ ומשכו
 תיאיגשהו םיתועטה לכ תא ןקתמו ,וירבד תא וניבר באש ןיאמ םירוקמה
 קלחנ וב הגוהה לכ לע לקהל ידכו ,םיסיפדמהו םיקיתעמה י"ע וב ולפנש

 .םיקרפל קלח לכו ,םיקלח השלשל

 ,ןאמייה ןרהא תאמ

 ,ביקלח השלשב "םיארומאו םיאנת תודלות, רפסו ,"םימכחל דעו תיב, רפס רבחמה לעב

 .ק"פל רת"עא תנשב
 .טסוא ,םירטס לעשרעממַאק 69 "םסערפסקעה,, םופדב

 ,ןודגול הפ



 יתוא וקשעי אלו הלוע ושעי אל לארשי | תיראש יכ ינא חוטב
 הנידמב ןה ,וז הנידמב ןה "בתבכה ןגשתפ,, הז ירובח תא םיפרהל
 ,והער לובנ גיסמ רורא רמאנש השודקה ונהרות קוחכ ,חרחא
 וסיפדהלו םיפרהל וצרי ס"שה יכיפרמ םא ץוח) ,הכולמה קוחכו

 ,(וילע ימש ארקיש יאנתב ,תושר םהל ןתונ ינא ס"שה ךותב
 יפמ הרומאה תשלשמה הכרב וילע אבה עמושה לכו

 ,רבחמה

 + ירטעסופש



 ונרודב לארשי ימכח ןקז לש םישמחה לבוי גח םויל

 םלשה םכחה לודגה רואמה ברה

 ,י"נ יבכרה ריר חילא םחרבא "יד
 םיבר םימי דוע יִּב .הכרבב הז ירפמ תא שחרמ הש

 ,הבומ הבישב בונתו ךתמכת רואמ  תונהיל הכזנ

 ,ורבכמו וריקומ .תכרבכ

 .רבהסה
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 .המרקה
 ,(רלק אשנ רהז) ל"זר ורמא לכיהבש הרות רפס וליפאו לזמב יולת לכה

 ןיוש םישנא ינש ןיאור ונחנא יכ  ,םירצקה םהירבדב וקדצ דואמ המו
 הרילמ םיחא םג המה םימעפלו ,החפשמ םוחיבו המכחב ,תודמבו תולעמב
 בכהול | עני רשא לכבו ,חילצי הנפי רשא לכב דחאה כ"פע ףאו ,ןטבמו
 ,ןולחיי  ויפ אצומלו םירואה ירבדכ | וירבדו (ישניא יפב רוגש רשאב) ךפהתי
 .עישרי הנפי רשא לכבו ךופיהל שממ ינשהו

 (השודקה ונתרותל עגונש המב) ל"ו ונמכח ירפסב אתאו הרקנ ןכ ומכו =

 לכמ הבג הלעמלו םמכשמ ויה םלוכ  ,ןוילע ישודק ויה םלוכש פ"עאש
 וליפא םשה שדקל םינוכנ ויה םלוכ ,תודמה תורהטבו הנובתבו המכחב םעה
 דחא תאו לכבו ,שפנ תריסמב הרות וציברה םלוכו ,אנאסמד אתקרעא
 םש םהל ושע רשא הלא םגו ,לארשי תורפסב רכזי ומשש הכז הבבר ינמ
 המ דבלמש ,המורכו ריִאי ןב םחנפ 'ר  ,אסוד ןב אנינח 'ר ומכ םלוע
 תויהל וכז אל כ"פעאו ,הרותב רואמ םילודג ויה השעמ ישנאו םידיסח ויהש
 ארופיצ וליפא יכ ,הרקמ פ"ע הז ןיאו ,הכלהב ארמגבו הנשמב ןירכזנ
 ט"פ תיעיבש ימלשוריכ שניא רב ש"כ ידצתמ אל אימש ידעלבמ אלילק
 ,א"ה

 םג לבא .,םינושארה תורוד לע רבדנ אלו ,םישורקה םהירפסב היה ןכו
 המכו ןףלאמ דחא ףא םתרותמ םהמ ונל ריתשנ אל םינורחאה תורודמ
 רקע יתבב תויוז ןרקב םיחנומ ןיירע רשא ל"ז  וננומדקמ םירפס תואמ
 ךאו ,רואל םאיצוהל םהילע הנופ שיא ןיאו ולגלנתי האוש תחתו םירפסה
 .לכיהבש ת"ס וליפאו לזמב יולת לכהש ונרמאש ומכ הז

 ארירש בר לארשי לכ לש ןבר וניבר לש ורפכ םע הרק ןכש טעמבו
 רתוי ותכלממ אסכ לע בשי רשא ,אתידבמופב בקעי ןואג תבישי ןואנ
 םיפלאל לארשי ילודג םידימלת דימעהו הרות ץיברהו הנש םישלשמ
 רפסה ןמ ץוח תומלשב ונל הראשנ אל ותרות לכמ תאז לכבו ,תובברלו
 | ,"ןואג ארירש ברד תרגא,, םשב עודיה רקיה

 ונל הנתנש םוימו ,ותובישחלו ותורקיל ךרע ןיא רשא הזה רקיה רפסהו
 רוע אב אל אתפלח ןב יפוי 'ר לודגה אנתה י"ע "הכר  םלוע רדסהע

 םשיבכ



 המדקה 6
 הם

 ונל ליחנהו ארירש וניבר אבש דע ונתורפסב הזלה עוצקמב הזה םשובכ
 דריש םוימ ,הנש תואמ הנומש ךשמ תותימא תועידי ,םימודק תורוד תועידי
 ףלא תנשב ארירש וניבר רטפנש ןמז דע תורטשל לקת תנשב לבבל בר
 .תורמשל עשתו תואמ שלשו

 תותביתמ ישאר תומש לכ ונל עירוה תוכיאה ברו תומכה טעמ ורפסבו
 רוזיפבו ,אעדרהנב ,אתידבמופב ,ארוסב ,לבבבש תולורגה תובישיב ויהש
 ךא ןאיצוה ובלמ אלו ,םהילע ורבעש תואקפרתהו וכלמ םינש המכ ,רובש

 ,ולצא םיחנומ ויהש ןהיתונורכז ירפפמ ןקיתעה
 ודבאנ רשאכ ולאה םירקיה םינינפה ונתאמ םידובא ויה זא וניבר אלולו

 ,םהירפס
 וב ושמתשהו םינושארה וניתובר יניע הארמל דימת היה וניברד ורפסו

 םשב האתדגב ה"ד :ז תובותכ י"שרב אבומו  ,םירואה ירברכ ויה וירבדו
 םשב רפיש אהו ה"ד :ם ןיטינ י"שרבו ,"ןואג ארירש בר לש ורדס קפפ,
 ריכזהל ילב ונממ קיתעה ןכו | ,"ותבושת בתכב,, שריפ ןואנ ארירש ברו
 ןושלב ,והניאו ה"ד : גס תובותכ 'פותב אבומ ןכו ,,םב הליגמכ ומש תא
 ,'וכו השאל םג תתל וימיב ונקתש ארירש בר בתכב הדוהי וניבר אצמו
 ימתיד ילטלטממ תובגל םינואגה ונקתש ןושלב ,םילמג ה"ד ,ופ םש 'פותבו

 .ןואנ ארירש בר בתכב בותכש ומכ
 ןמיס .המורתה רפסבו ,כ"קת ןמיס מ"ב ת"רל רשיה רפסב הרכזנ ןכו

 תובותכב יכדרמ תוהגהב אבומ אב"ירה ירבדבו ,ג"מסה תמדקהבו ,ה"לק
 הבתכנ רציכ םשב םשה תומחלמב מ"פ תובותכב ן"במרהו ,ז"פר ןמיס
 םירבד םימעפ המכ קיתעה ךורעבו  ,(וניברד ורפס תלחתה אוה ןכ יכ) הנשמה

 ,ומש תא ריכזהל ילב תרגאהמ םירקי
 :הילע םחירש דע םינש תואמ המכ תוייז ןרקב תחנומ התיה כ"פעאו

 איצוה הרקיו הרישע השא י"ע רשא םלוש לאומש 'ר אפורה םכחה ברה
 וניברד תרגאה תא ןיפחויה ךותב סיפרה זא ןיסחויה רקיה רפסה תא רואל
 ,אנידנאטשוק ריעב ו"בש הנשב

 בתכ ושדק ןועממ "רוענ, יכ תנש אנידנאטשוק םופד ןיסחויה תמדקהב
 הבורק הבסו הבסנ התיה 'ה תאמ ,ל"זו םלוש השמ ר"ב לאומש 'ר ברה

 .עדונ ת"במ רתסא 'מ ליח תשא יתראפת תרטע יתריבג חור תא ריעהל
 'ה תארי השא ע"נ ילדנח אילא ר"הכ 'ה רהב הלענו אשנ הלעב םירעשב
 ץראה ףנכמ .היפנכב אפרמו הקרצ שמש הישעמב הלודג השא המכח השא
 דימלת םע ןיבמ ועמשי ןזוא עומשל ,םילשחנה לכ םינויבאהו םיינעה ואובי
 .םימכוחמ םימכח המהו םיבישקמ םירבח הנחלושל ביבס םויו םוי לכבו
 יהידיו וללהמ יפכ שיאל תתל היתועורז ץמאהו השובל רדהו זועב הרגח

 החלש
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 תונמלאו םימותיו ,תולוק ילוקב אלו רדחב ררח ובכשמ רדחב ןויבאל החלש
 םהידי לאל ןיאו םישנא תיב לא אבל תויוארה תורענהו םחל התקלח הדו
 ,היתורצוא לכ הזבזבו הדמע ואשני אושנ הידי ירפמ  ,הניגעת ןה אלה
 ,הניוחי יד שניא יתיא אלו תטלוש דיה ןיאש םוקמ התוילע םימיב התנב
 ונייה םויל םויו רפסמ ומצע ובר ומכ ובר םעונ יכרד היברד תוצק הלא ןה
 יתריבג העמש 'ובו הזה רפסה דובכ 'ה ינפל רשא ןחלשה לע םירפסמ
 לע דומע תנובתל ארק םוק ילא רמאתו המכחב החתפ היפ ,הל ןבתו
 הזה רפסה טפשמ רואל אצי דע ףסכה לצב קיזחמל היהא ינאו ךדמע
 יבל לא בישא תאז ,ךב יולה םיברה תוכזו ,םיברה תא תוכזל והשעמו

 לע ךושמ רפח לש םוחו היתורצואמ ףסכ איצומ אצומ התאש דע השע
 בלב ןתנ רשא 'הל ודוה םכבל ותיש םכבבל ומיש לארשי להק ןכל ,הינפ
 ,'וכו הזה רקיה רפסה ימולעת רואל איצוהל תרבגה

 המב ולפנ הזה סופדבו ,מ"ש תנשב אקארק ריעב תינש םפדנ כ"חאו

 חורמל וצר אל םדרטשמא ריעב ז"עת תנשב ספדנשכו ,םישובשו םיתועמ
 ,םיתועטה לכ םע אקארק םופדבכ וסיפדה ףא ןושארה םופד פ"ע ןקתלו
 םכחה י"ע םפדנ זירת תנשבו ,טנקת תנשב אווקלאז ריעב םפדנ ןכו
 ןושלל וקיתעהו וניכר ירבדב די חלש אוהו ,ארובנידעו ןודנולב יקסוואפיליפ
 המכב יכ ודפפהב ורכש אצי לבא ,הבומל התיה ותנוכ יכ םאו ,שדוקה
 ונכותו ויפוי תיחשהו ,א"דל ואישהו וניבר תנוכ ןיבה אל הליחמב תומוקמ

 ,וניבר לש

 בקעי 'ר לודגה םכחה ברהמ תוהגה הזיא םע חירת תנשב הספדנ כ"חאו

 תלשב כ"חאו ,(םש ספדנש תויתואהמ רכינ אוה ןכ) גרעבסגינעק ריעב ךרכב

 ,ןיסחויה רפס ךותב תרגאה הספדנ םיסופדה ולא לכבו ,אשראווב ספדנ ולרת
 רפסב ג"ב םכחה ידי לע ה"רת תנשב הנושארה םעפפ הספדנ ע"פבו

 לע ןשונ ןשי י"כמ הקיתעה רשא ,ןילרעב ריעב םינומממ שפוח רקיה
 םיוניש אצמנ םשו ,ןאמענייה הימרי 'ר םכחה תיבב אצמש המ יפכ ףלק
 ,הבוטל בור פ"ע המהו םיבר

 י"תכ פ"ע ןייטשרעלאוו םכחה י"ע יולסערב ריעב הספרנ אכרת תנשבו

 ויהש תונוש י"כ פ"ע ג"ב םכחה רואל תינש איצוה גלרת תנשבו ,תונוש

 .אצנגמב הספדנו ןודנולו זיראפבש םירפסה רצואב םיחנומ

 םינוש .י"כ המכ פ"ע רוביינ לודגה םכחה רואל איצוה המרת תנשבו
 ,דרופסקואב הספדנו

 דימת הספדנש ןעי יכ ,םעה ךותמ םייחה םימה ותרכנ ומת הזבו
 אל ןכל ,איסור תנידמל ץוחמ דימת םפדנ ע"פב ספדנהו ,ןיסחויה רפסב

 אלפל
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 ,המואמ וניבר רמד ורפסמ םיעדוי םניא םילודג רתויה םידמולה םגש אלפל
 ,האר אל ויניעבו ועמש תא עמש ףלא ינמ רחא ךאו

 יכ ,לפיהבש ת"ס וליפאו לזמב יולת לכהש ונרמאש ומכ הז ןיא םאהו
 קחרתנ ס"שה םע וסיפדהל היה יאדכו יואר רשא הזכ רקי רפסש תחת
 .תויוז ןרקב החדמ ותוא ושעו לארשי לובג לעמ

 לידבהלו ורהטל בל לע םש שיא ןיאו ,םיבר םישוביש ולע םיסופדה לכבו
 ואר אל וב וקסע רשא םימכחה םגו ,תמא אלל תויתימאה תואסרגה ןיב -

 לעב יולה קחצי 'ר םכחה ןואגה םק רשא דע וכותב זונגה לודגה רוא תא
 המכ ואצמנ ישילשה קלחבו "םינושארה תורוד, םירקיה וירפס רבחמה
 חרזמה ינפ ריאהש רמאנ ףנח ילבו ,תרגאה לע םירקי םישוריפו םירואב
 ,תומוקמ המכב

 ןכל ,וילע שוריפ רבחל הזה דבכנה ברה תנוכ התיה אלש ןעי לבא
 התלחתמ תחא השקמ הלוכ איה תאזה תרגאהש תאז דועו ,הלחתבכ ראשנ
 שקובמ תא אצמל רואמ השקו ןינעל ןינעמ לדבה םוש ילב  ,הפוס דעו
 | ,וב ןיצור ונאש

 ןואגה וניברל רקיו דובכ תושעל תע יתרמאו ירשדירוצ רזעב יתמק ןכל
 דע וב יתקדקרו םימעפ המכו המכ וניברד ורפס ינפ לע יתרבעו ותרותלו
 וניבר יכ ןעי ,םיקלח השלשל וקלחל ץוחנש יתיארו ,תעגמ ידיש םוקמ
 וניבר םשארבו ןאוירק ימכח ותוא ולאשש תולאש ששל הבושת בישה
 .םינטק םיקרפל יתקלח קלח לבו ,בקעי

 יכ ,םלוש לאומש 'ר ןואגה םיפדהש ומכ חסונ אוה יתספדהש חפונהו
 הארמל היה קפפ ילבו ,לודנ םכח םג היה ,הרותב לודג היהש דבלמ
 .תועט אוהש יתיארש הממ ץוח) וחסונב די יתחלש אלו ,תוקיודמ י"ב ויניע

 ומשכו "בתכה ןגשתפ, םשב ויתארקו שוריפו רואב וילע יתרבחו ,(סופדה
 ולפנש םישובשה לכ יתנקת םשו ,שודקה וניבר ירבד ראבמ אוהש אוה ןכ
 והזיא ילכש סלפב יתלקשו ,םינוש םיסופדמ תואצוהה לכ ינפל ויהו ,וב
 השק היהש המ וניבר ירבד תא ישוריפב יתנקת םהיפ לעו םלוכבש רוחמה
 .םירשימ םכיניע הניזחת רשאכ ןיבהל

 הריתי המכח הזל םיכירצ ןואגה וניבר ייח ימי  תודלותב ךיראהל הנהו
 ראבנ ךא ,תעכ יתכאלמ ןיעמ הז ןיא םגו םינואגה תובושת לכו הברה םירפסו
 ,ותרגאב אצמנ רשאכ וניברד וסוחי תלשלש תא הרצקב

 ההאישנ תיבד ןמו וננקז הובא רב הבר ל"זו וניבר .בתוכ ג"פ 'ב קלחב
 שירה תחפשממ היה הובא רב הברש הלבקב וניברל ול היהש ונייה ,הוה
 ולעשב יכ ךלמה רוד תחפשממ המה לבבר אתולג ישירהש עודיו ,אתולג
 םהמעו ארזע ימיב ונשרקמ תיב תא תונבל י"אל לבבמ הלעמה דוסי

 הלע
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 עורי .,םיח'א ה"ד שרופמב הדוהי ךלמ הינכי ןב לאיתלאש ןב לבבורו הלע
 ,אהולג ישירה המה ויצלח יאצויו םש ראשנו לבבל בש לבבורזש

 והימ ןוניא האישנ יבד אנליד אתהבאו וניבר רמאי ד"פ ג"ח ותרנאבו
 אעבמל אתביתמר ןנברב ולייעו תואישנד אתשיב אתחרא ינה לכ והוקבש
 ולייע יכה הימקמ אלא | ,אנחנא יאנתסוב ינבמ אלו תוכימנו תולפשו הונע
 8 ,אתביתמד ןנברב וננקז

 וננקז יראמ בר רמ ךלמ | אייקשאמ ןנח רמ רתבש רמאי ה"פר םשו

 ימיר ברד הירב םשו הנוכנ .רתוי אסרגה הרת ג"ב חפונבו) יגרוס ימיד בֶרְד הירב

 ,יראמ בר יב ארקנ םויה דע רובש רוזיפב עדונ ושרדמ תיבו (ונירוה

 יארוד ברד .הירב אבר בר רמ ךלמ.הכלמ בר. רתבש רמאי ו"פ םשו

 ,רפ ףלא תנשב וננקז
 לש ורפופ היה (:"ב חסונב אוה ןכ) וניבא יבא ןואג יבא יבאו רמאי ז"פבו

 ,הכק תנשב ןואג ףסוי רמ

 ףסוי ברד ינשב * בר הוהד יבר בר רמ רב ףסוי בר רמ ,רמאי םשו
 היהש אתיא ג"ב חסונבו ,ונגקז ןואג אבא רמד הירב רב הוהו ,אייח רמ :רב
 יבא אוהו ןואג יוטלפ בר רמ רב ןואג חמצ בר רמ לש ונב ןב ונדוד ןב
 ,וניבא ןואג לש ומא

 וניבא יחא ףולא ןתנ בר רמל ךמסמל ומיכסא ט"וי בר רתבש ח"פ םשו
 ,ןואג הדוהי 'רד היבב

 בר רמ רב ,וניבא יבא אוהש וננקז הדוהי בר רמ ךלמ * הירתבו םשו
 ,הלכ שיר לאומש

 ,ןואג הדוהי ברד הירב וניבא אנינח בר ךלמ נ"ר תנש תבטבו םשו
 ברש אתיא ג"ב חפונבו ,הלכ שיר םרמע בר תוחא תא חקל אנינח ברו
 ,השנמ ברד הירב היהש םימכחה רדס חפונבו ,יושימ רב היה םרמע

 ונב ןואנ אנינח בר לש ונב היה ןיאנ ארירש וניברש ןיאור ונא הזמו
 רמ לש וינב ינבמ הלכ שיר לאומש בר רמ לש ונב ןואנ הדוהי בר לש
 בר רמ לש ב"במ ןואג ףסוי רמד ורפיס לש ב"ב ןואנ (והבא וא) אבא
 ימיד בר לש ונב ןואג ירמ בר לש ב"במ יאדוד בר לש ונב .ןואנ אבב
 ,דוד תיבמ אתולג שיר תחפשממ הובא ןב הבר לש וינב ינבמ יגרוס

 ,הלעמל שרופמכ לודג ןסחי היה ומא דצמ םגו

 רסחיש ןעי ,תלעות םוש אלל ופוחי ירבדב לפלפל ונל רתומל יכ המדאו
 ,םינמאנ םירוקמ דוע ונל

 רמעו חכשת םיפלא 'ד תנשב ךלמ וניברש רוריבב ונל עודי תאז ךאו
 הרקיה ותרגאו ,הנש םישלש ךשמ ונייה  ,חנשת א"ד תנש דע ותונואגב

 בתב
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 ידופאה תעדל חמשת וא ,דכ"פ םיניע רואמ תערל ומשת א"ד תנשב בתכ
 ,ותמדקהב

 בר ונב םע רחיב וא ןואנ ארירש בר י"ע תרגאה הבתכנ םא הנהו
 רנכ ,תרגאה ףוסב שרופמכ ןיד תיב באה ויבא ייחב היהש ןואנ יאה
 הבתכנ םהינש פ"עש ןואג יאה בר תודלותב טרפפר ש"ר ןואגה השריפ
 ,ר"פ תובותכ תומחלמה רפסב ן"במרב שרופמ ןכ יכ ותא תמאהו ,תרגאה
 ,ןואג יאה ברל כ"ג הסחי ,זנק ב"ב םב"שרבו

 תובושהב אצמש 6 הרעהב 146 רצ ר"חב ו"האר ברה רמאיש המו
 הארקו תרגאה איבמ ומצע ןואנ יאה ברש א"עס הבושת ירעש םינואגה
 הרעשה ךא הו ןיא ,טרפפר ש"ררה ירבד לכ תוחדל הצור הזבו ,ויבא ש"ע

 היה יכ ןעי תאזה תרגאהב קלח כ"ג חקל ןואנ יאה ברש ףא יכ ,המודמ
 םוש ילב כ"פעא ,בקעי ןואג תבישיב ןיד תיב בא תובר  םינש רבכ וא
 ,וירבדל הזמ היאר םוש ןיא ןכלו ,ויבא םכש לע דובכה לכ הלת קפס

 ורפסל זנכשא ןושלב הרקי המדקה ידיל אב יתמדקה תא ימיתהבו
 תעכ רואל איצוי רשא י"נ ןיוועל ר"ד םכחה ברה ידידי תאמ ג"ש וניברד
 ריעל ריעמ עסנ יכ וילע סמע הדבכנו הלודג הכאלמ תמאבו ,תרגאה תא
 קיתעהו וניברד תרגאהמ י"כ אצמנ רשא תומוקמה לכל הנידמל הנידממו
 תא רואל םיאצומה םימכחה וניבה אל תומוקמ המכבש הארהו בר ןויעב
 לכל םיניעל היהי רואל אצישכ תרגאה יכ הוקאו . ,הרשיה ושבשו תרגאה
 .ילמ ןילבקתיד אוער אהי רמואו אצא הזבו ,וב םיגוהה

 ינכז יכ ,בוט יכ וב לפכנש םויב ,ר"הע תנש לולא 'ז םתוחהו בתוכה
 ,םיבירעמו םימיכשמ רמה"בב ,םע ברב ולוכ ס"שה תינש םעפ םייסל 'ה
 ,ןודנול הפ

 ,רבחמה



 11 ג'שרד תרגאהב םרכז אב רשא םימכחה תומש

 .בי'א רדס פ'ע נ"שרר תרגָאהב םרכזו אב רשא םימכהה תופס

 ,ג"פ בח ,אבא 'ר

 וה לח ,אבא רמ

 בפ רה ,ארבז רב אבא 'ר

 .ז"פ ג"ח = ,ימא בר רמ רב אבא בר רמ

 "פאה | ,אנינח רב אבא 'ר

 .ג"פ א"פ ב"ח .,ה"פ א"ה | | ,והבא לה

 הירב ויבא יחא ןואנ יאמוביא בר רמ

 ,ה"פר - ,ז"פר .נ"ח = ,םהרבאי .בריורמה

 ,ג"פ  ,א"פ ב"ח ,א"פ א"ח ,ייבא

 ,ר"פ .,נ"פ | ,ם"פ | ,א"פ נח דיבה

 ,ז"פ ג"ח ,ייבא בר רמ

 ,ארירש בר רמ רב םהרבא בר רמ

 הפ.

 ,ז"פר ,ו"פר ג"ח | ,אנהכ םהרבא רמ

 לב בח ,הבהא רב אבא בר

 פר בכח ,[רהא בר רמ

 ,ןהכה ףסוי רמ רב ןרהא בר רמ

 ח"פס ג"ח

 ,א"פס א"ח ,איוא בר

 ,ו"פר ,ה"פ א"ח ,איעשוא 'ר

 תיפתח אהא בר רמ

 ,ו"פ ,ג"פ א"ח אנינח רב אחא 'ר

 בית נח

 ,ב"ב גה ,בקעי רב אחא בר

 ,ר"פר ,ג"פס ג"ח ,אברד הירב אחא בר
 רם בח ,םיתח יבמ אחא בר

 הפר יח אהבשמ אחא בר

 .דזפ ה" ,אנוה בר רב יאחא בר

 ,והבא רב הברד הירב יאחא בר
 ,ד"פ .ג"ח

 ,בר רמ רב יאחא בר רמ
 ,ח"פ ,ד"פ ג"ח

 ה"ר רמ רב אנהכ יאנוחא בר רמ
 ,ו"פ ג"ח | ,(אפפ רמ'רב וא)

 יו"פ א"ח

 דיפ ,גיח

 ,אייח 'ר יבד אנה יחא

 ןָיבִא .רב ידיא בה
 ,'ג תוא ז"פר ג"ח = ,ןואנ יאמוכיא בר
 ,ז"פר ג"ח ,ל"ז .והילא
 ,ג"פ ,א"פ א"ח | סונקרוה ןב רזעילא 'ר

 ,ב"פ ביה
 ,ו"פ ,ב"פ א"ח

 ,ב"פר א"ח
 ,ב"פר א"ח

 ,ג"פ ,א"פ א"ח
 ,א"פ ג"ח

 ,ב"פ ג"ח ,ו"פ א"ח
 .ב"פ ,א"פ א"ח

 ,ב"פר א"ח

 ,בקעי ןב רזעילא 'ר
 ,הדוהי ןב רזעלא 'ר

 ,הימרי ןב רזעלא
 ,הירזע ןב רזעלא 'ר

 ,תרפ ןב רזעלא 'ר
 ,עומש ןב רזעלא 'ר

 ,ןועמש ר"ב רועלא 'ר
 ,ב"פ א"ח ,יאדת ןב רזעלא 'ר
 ,א"פ א"ח ,ןוידרת ןב רזעלא 'ר
 ,א"פ א"ה ,יעדומה רזעלא 'ר

 ,ב"פ א"ח ,רפקה רזעלא 'ר
 ,א"פ א"ח ,אמסח רזעלא 'ר
 ,ה"פ ,א"פ א"ח ,אפליא

 ,ופר נח ,הנומא בר

 .ב"פ במח ,ג"פ ב"ח ,ו"פ א"ח = ,ימא 'ר

 ,ז"פ ג"ח ,ימא בה רמ

 ירצה ,רמימא

 .ריפ נח ,אקוני רמ רב רמימא

 ,ב"פ א"ח ,ימור רסיק סונינוטנא

 ,א"פר ג"ה ,וכוס שיא םונגיטנא

 ,ב"פ א"ח ,הלודגה תסנכ ישנא

 .ריפ בח ,אסא

 .ב"פ ג"ח ,יניה רב יסיא

 ,ב"פ א"ח ,הדוהי ןב יסיא

 .ב"פ גה = "פי בח

 .ר"פ בח | ייפ אח

 ,א"פ ג"ח

 'ה

 ,אמק יסא בר
 וא יה
 ,רסיק סוניסיפסא
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 ,ב"פ ג"ה ,ב"פ א"ח ,םפא 'ר

 ,ר"פר ג"ח ,ג"פס ב"ח ,ישא בר

 | ,ח"פר ג"ח ,ישא בר רמ
 ,ימא 'ר יבד אנת ןיישא 'ר

 אבר רמ רב יולה יוביב בר רמ

 | ,ו"פ א"ח

 | .י"פ ג"ח | ,דוקפ רהנמ

 | .ה"פ ג"ח ,(יאסוב) יאנתסוב בר

 | -;ה"פר :ג"ח קוב בר

 ,ג"פ ,א"פ א"ח | ,ללה תיבו יאמש תיב
 ,א"פר ב"ח ,ג"פר א"ח ,יאכז ןב

 | .א"פ א"ה אד יתכייסב

 ,ד'פ ב"ה ,הפי רב ןיסינב "ר

 ,ב"פ ג"ח ,להינ בר
 ,א"פ ג"ח ,ג"פ א"פ א"ח | ,לאילמג ןבר
 ,יבד יי רכ :לאילמני בר

 ,נ"פ בלה
 ,א"פר ג"ח ,ןקזה לאילמנ ןבר
 ,ז"פ ג"ח ,רוד רמ

 ,ד"פ 4" | ",אתולנ שור .ואכז ןב דוד
 ,ח"פ ,ז"פ ג"ח | ,אישנה הדוהי ןב דוד
 ,ןמחנ בר רמ רב יאדוד בר רמ

 ,ו"פר ג"ח
 ,ג"פ ,א"פ א"ח | ,םינכרה ןב אסוד 'ר
 ,גיפ צה ,ימיד בר
 ,נ"פ נה ,אעדרהנמ ימיד בר

 ,ה"פר ג"ח ,יגרופ ימיד בר

 .ז"פ ג"ח ,אישנה לאינד
 הב רופ דה "" ,דוד רמ רב יאה כר רמ

 ,ןואגנ ןושחנ ברד הירב ןואג יאה בר

 ,ח"פ נח

 ,ןואג ארירש בר רב ןואג יאה בר

 ,היפס "ה איחר

 ,ג"פ ב"ח ,ר"פר ,א"פ א"ח

 ,ב"פ ג"ח

 ,ה"פר ג"ח

 ,אנוה בר

 ,אנוה בר רמ בר

 | ,ב"פ א"ח

 ג'שרד תרגאהב םרכז אב רשא םימכחה תומש

 ,ג"פר ג"ח ,אייח רב אנוה בר
 ,אתולג שיר ארטוז רמ רב אנוה בר

 ,ר"פ ג"ח
 ,אתולג שיר ישא בר רב רמ אנוה

 ,ר"פ ג"ח |
 ,ןואנ ףסוי רמ רכב ירמ אנוה בר רמ

 היפ "צח

 ,ר"פר ג"ח | ,אתולג שיר ןתנ רב אנוה

 ,(יאנוה וא) ןואג אנוה בר רמ
 ,ו"פ ,ה"פ ג''ח

 ,ו"פס ג"ח ,קחצי רב יולה רמ אנוה בר רמ
 ,א"פ ג"ח ,אמק אנוה בר

 ,(םיארובס רודב) אתולג שיר אנוה בר
 .ר"פ ג"ח

 = ,אנינח בר רמ רב יאליה בר רמ
 ,ח"פר ג"ח

 ,ח"פר ג"ח | ,ירמ בר רב יאליה בר רמ
 ,ןואג יארוטנ בר רב יאליה בר רמ

 ,ח"פ ג"ח

 בימה | ,םלאוו 'רד הירכ ללה 'ר
 ,ג"פר ,ב"פס ,א"פ א"ח | ,ןקזה ללה

 ,א"פר ג"ח ,ו"פ
 .ב"פ א"ח ,סלאוו

 ,ה"פ ,ג"פ ג"ח ריבת בר
 ,'גב תוא ג"פס ,ד"פר ג"ח | ,ארטוז רמ

 ,(יארובס רודב) אנניח בר רב ארמוז רמ

 היפ "ח

 ,ר"פר ג"ח ,אתולג שיר ארטוז רמ

 היכו יב ,ביפס בח ,אריז 'ר

 ,ו"פר ג"ח ,יאנוחא רמ רב יאבז

 ,ב"פר א"ח ,בצקה  ןב הירכז 'ר
 ,א"פ ג"ח ,אריתב ינקז

 ,ב"ג ג"ה ,אגח בר

 ,ו"'פר ,ה"פר ,ב"פ ,א"פ א"ח | ,אייח 'ר

 .ב"פ ,א"פ ג"ח

 'ר



 ג'שרד תרגאהב םרכז אב רשא םימבכחה תומש

 ,אבא רב אייח 'ר

 ,ןשיטמ אייח בר רמ

 175 ,ב"פ ב"ה

 [ פר גה
 ,ה"פ ג"ח ,םייח רמ
 .ב"פ ג"ח ,ובלח" ד
 ,א"פ א"ח ,אתפלח (אבא) 'ר
 ,ג"פ ג"ח ,אמח בר
 ,ה"פר ג"ח ,ןואג אנח בר
 ,ה"פר ג"ח ,יאנניח בר

 ,ד"פר ג"ח ,ארהיג יב ןמ יאנניח בר

 רמ רב אנהבכ ןואג יאנניח בר רמ

 .ז"פר  ,ודפ ב"ה = ,ןואג םהרמה

 ,ו"פ ג"ח | ,דוקפ רהנמ יאנניח בר רמ

 ,ח"פר ג"ח ,אנינח בר
 ,ו"פ א"ח | ,עשוהי 'רד יחא ןב אנינח 'ר

 .ב"פ א"ח ,לאילמג ןב אנינח 'ר

 ,אנוה בר רמ רב אנהכ אנינח בר

 ,'הכ תוא ו"פ ג"ח

 .ב"פ א"ח ,יאניכח ןב אנינח 'ר
 ,ה"פר ,ב"פ א"ח | ,אמח רב אנינח 'ר

 .ב"פ ג"ח ,ג"פ ב"ח

 ,ןואג יאדוהי ברד הירב אנינח בר

 ,ח"פס ג"ח

 ,ג"פ ב"ח
 ,א"פ א"ח

 ,ב"פר א"ח

 .ב"פר א"ח

 ,ה"פר ג"ח
 .ולפ ג"ח

 .ו"פר ג"ח

 ,אפפ רב אנינח 'ר
 ,ןוידרת ןב אנינח 'ר
 ,ןנח אבא
 ,סחנפ ןב ןנח
 ,אייקשאמ ןנח רמ
 ,איננח בר .רמ
 ,אישרשמ בר רב איננח בר

 < ,ב"פ ב"ה ,ו"פ א"ה | ,אדסח בר
 ,"5ר ביפ ג"ח

 ,ד"פ "יח ,ימויבמ בר

 ,ג"פ ב"ח ,לצוה ןמד הישאי 'ר
 ,ת"פ ג"ח ,האישנ והישאי
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 ,א"פ. בח ,ג"פינא'יפ אלת הווה

 ביפ /

 .ד"פר ,ג"פ ב"ח ,א"פ א"ח

 .ר"פ ,ג"פר ,ב"פ ג"ח

 ,ויפר' "ה ,הדוהי בר רמ

 .א"פ א"ח ,אבב ןב תדחיי '*
 .א"פ א"ח ,ןיביצנב אריתב ןב הדוהי 'ר

 .ב"פ .א"ח ,לאילמג ןב הדוהי 'ר
 לאומש בר רמ רב הדוהי בר רמ

 ,ח"פ ג"ח ,הלב שיר
 ,ד"פ גלה ,יארוהי אנבר

 ,ןמחנ בר רמ רב יאדוהי בר רמ

 ,הדוהי .בר

 .ו"פ ג"ח
 ,ב"פ ב"ח ,א"פ א"ח | ,עשוהי 'ר

 .א"פ ג"ח
 ,מ"ר לש וימח ןב זורז ןב עשוהי 'ר

 ,ד"פ ב"ה
 .ג"פ ב"ח ,יול ןב עשוהי 'ר
 .ב"פ ,ב"פר א"ח | ,החרק ןב עשוהי 'ר
 .ד"פ "בלה ,טפשוהי

 היפ ביפ י,ב"פ ,א"פ א"ח | ,ןנחש ייר

 ,ב"פ יגלה ,ג"פ ב"פ ,א"פ ב"ח ,ו"פ ;ה"פ

 ,א"פ א"ח ,אקורב ןב ןנחוי 'ר
 ,ה"פר א"ח ,ארגדונ ןב "נתי "ר
 ,ג"פר ,א"פ א"ח | ,יאכז ןב ןנחוי ןבר

 .ב"פר ,א"פר ג"ח ,א"פ ב"ח ,ו"פ

 .א"פ א"ח ,ירונ ןב ןנחוי 'ר
 ,בקעי בר רמ רב אנהכ בוט םוי בר רמ

 ,ח"פ ג"ח

 ,ג"פ ב"ח

 ,א"פ א"ח

 ,ד"פס יב"ת

 ,רלפ 3"ח

 ,ב"פס ,א"פס ,א"פ א"ח

 :א"פ ב"ח ,ה"פ ,ג"פ

 'ף

 ,ןתנוי 'ר
 ,לאיזוע ןב ןתנוי
 ,(יארובס ןנברמ) יסוי בר
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 .א"פ ג"ה ,ןוב "רב יפוי 'ר
 ,א"פ א"ח ,יאתרוד ןב יסוי אבא

 ,ב"פ א"ח ,הדוהי : 'רָכו"ומוי נד

 .א"פ א"ח ,אמסק ןב יסוי 'ר

 ,א"פ א"ח ,ילילגה  יסוי 'ר

 ,גיפ בח  ,זפ ה"פר א"ח | ,ףסני .םד

 .ז"פ ר"פ ,ג"פר ג"ח ,ד"פ

 "פר גיחה ,ףסוי בר רמ

 .ז"פ ג"ח | ,אייח רמ רב ףסוי בר רמ

 .ב"פ ג"ח  ,אבר יבא אמח רב ףסוי בר

 זיפ ג"ח : ,יבר בר רמ רב ףפוופה הפ

 ,ה"פ.גף: ,בקעי :ברר,היהב :ףס*:בר |

 ,אליש בר רמ רב פסוי ויבר מ
 ,ז"פה-ג?ח

 "פר ג"ה ,ןואג ףסוי רמ

 ,ר"פ ב"ח ,םיתח יבמ ףסוי כר

 ,ד"פ ג"ח ,אכלמ רדגזי
 הפגזה [רמירמ] רמיי בר

 ,ג?חר ,הינכי

 ,ג"פ ב"ח ,ב"פ א"ח ,יאני 'ר

 ,ו"פר ג"ח ,אקני בר רמ

 ,ח"פר ג"ח ,בקע*יּבה- המ

 .ב"פר א"ה | ,איטה רפכ שיא בקעי 'ר

 ,'אכ תוא פ"ר א"ח | ,יאסוד ןב בקעי 'ר

 ,ת"פ ג"ת = ,וארוטנ רב בקעי בר רמ

 ,והישאי רב םיסנ רב בקעי וניבר

 ,'א תוא תרגאה תלחתב
 ,ג"פ א"ח ,יאשרוק ןב בקעי 'ר

 ,יכדרמ בר רמ רב ןהכה בקעי בר רמ

 .ת"פר ,:3ג"ח

 ,ו"פ ג"ח = ,דוקפ רהנמ בקעי בר רמ
 ,איננח בר רמ רב קחצי בר רמ

 5 חה
 ,הדוהי ברד הירב קחצי בר

 ,ר"פר ב"ה ,ו"פ א"ח

 ג'שרד תרגאהב םרכז אב רשא םימכחה תומש

 ,'ב תוא ח"פר ג"ח ,ישי רב קחצי בר

 .ה"פר ג"ח ,ןואג קחצי בר

 ,ג"פ ב"ח ,אחפנ קחצי 'ר

 .ג"פ ,ב"פס ב"ח ,הגמהי :יר
 ,גלפ בה ,אבא רב הימרי 'ר

 .ב"פ א"ח ,רפוסה בבשי 'ר

 .א"פ א"ח ,לאעמשי 'ר
 .א"פר ג"ח ,ג"הכ עשילא ןב לאעמשי 'ר
 ,אקורב ןב ןנחוי 'ר לש ונב לאעמשי 'ר

 .ב"פר א"ח

 .ב"פ א"ח ,יסוי ר"ב לאעמשי 'ר

 ,ז"פר ג"ח ,אבא רמ רב יולה היעשי בר

 ,'ו תוא ו"פ ג"ח ,יאנתיכ רמ

 ,ןואג יאמובא רב קדצ ןהכ בר רמ
 .ח"פר ג"ח

 ,ח"פ ג"ח ,ףסוי בר רמ רב קרצ ןהכ בר

 .ג"פ ב"ח ,אמק אנהב בר

 ה"פםשונ ה ,ר"פ ב"ה | ,אנהכ בר

 יאנינח בר רמ רב ןואג אנהכ בר רמ
 ,ז"פר ג"ח | ,ןואג

 .ו"פ א"ח ,יול
 ,ה"פ ,ג'פ ,ב"פר ,א"פ א"ח | ,ריאמ 'ר

 ,דייפו אפ :ב'"ח

 ,טדופ ימיד ברד הירב יראמ'בר למ

 היפר ט"ת

 בר" דמ/רב :ןואנ /אנהכ רשבמ בר רמ

 ,ח"פ ג"ח = ,ןואנ יומיק

 ,ה"פר ג"ח ,דמחמ

 .הלפ .גח ,לאשימ בר

 ,ח"פ ג"ה ,אבלמ בר
 ,ו"פר .ג"ח

 ,היפר .ג"ח

 ,אחא בר רמ רב אכלמ בר
 ,אנוה בר רב רמ
 .ו"פ ג"ח ,םחנמ בר רמ
 ןואג ףסוי ברד הירב ןואנ םחנמ בר

 ,ז"פ ג"ח | ,אייח רב
 רמ



 ג'שרד תרגאהב םרכז אב רשא םימכחה תומש

 ,ו"פ נ"ח | ,ףסוי רמ רב השנמ בר רמ

 .ד"פ ג"ח | ,(ימויבט בר) ישא בר רב רמ

 ,ח"פר ג"ח ,יבורפ 'בר

 ;חלפר נ"ח ,י36 'בר

 ,דוקפ רהנמ ןהכה ירמ בר רמ

 ,ו"פ גזה

 ,אישרשמ בר רב יולה ירמ בר רמ

 ,ו"פ ג"ח

 ,ה"פר ג"ח גרופ למ בר

 פר -5"ח ,רמירמ

 ,ו"פ א"ח ,אישרשמ בר

 ,בקעי רמ רב אנהכ אישרשמ בר רמ

 ,ח"פר נח

 דיפ לח ,רוקפ רב אישרשמ

 היפ יבלח ,אפילחת רב אישרשמ

 ,ב"פר א"ח ,שרח ןב איתמ 'ר

 .ז"פ ג"ת | ,יבר רמ רב היתתמ בר ידמ

 .ו"פ ג"ח ,יולה יאליהנ בר רמ
 ,ה"פס ג"ח | ,והבא 'רד היעמש םוחנ

 ,ג"פ ,א"פס א"ח ,הימחנ 'ר

 ,ח"פס ג"ח ,קרצ ןהכ רמ רב הימחנ בר

 .ב"פינ"ה .,1יפ בח ,ןמחנ בר

 "פר ב"ה ,ןמחנ בר רמ
 .דיפ בח ,אנוה בר רב ןמחנ בר

 .ג"פג"ה ,ד"פ בח רקהצי רב ןמחנ נה
 ןואג קורצ בר רמ רב ןושחנ בר רמ

 ,ח"פ ג"ח
 ,הנומא בר רמ רב אנהכ יורטנ בר רמ

 ,ו"פר ג"ח
 ןואנ יאליה בר רמ רב ןואג יארומנ בר

 ,חיפר נח = ,ירמ בר רפירב

 (אביבח רב וא) יאניבז ןב אישנ יארוטנ בר

 ,ו"פר ג"ח
 ;היטחנ בר רט רב

 ,ו"פר ג"ח
 יארוטנ בר רט
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 .ר"פ ג"ח ,יאמחינ
 תרגאה תלחתב ,והישאי רב םיסנ

 ,'א תוא

 .ז"פ ג"ח ,הלשנ רב
 ,ןואג הדוהי ברד הירב ףולא ןתנ בר

 ,ח"פ ג"ח

 ,ו"פ ,ג"פ ,ב"פר א"ח  ,ילבבה ןתנ 'ר
 ,ג"פ בי"ח

 .ב"פר א"ח ,סוכמוס

 .א"פ ב"ח ,הרוחס בר

 .ר"פ ג"ח ,ר"פ ב"ח  ,(יארובס) אנומיס בר

 ,ר"פ ג"ח ,יאדוהי ברד הירב אמס אנבר

 .ר"פ ג"ח ,אברד הירב אמס בר

 ,ףסוי .בר רב . ןואנ , הידעפ רניבר

 .ח"פ ג"ח

 ,א"פ. "ה .,ד"פ ב"ח ,ארפס בר

 .ד"פר" ג"פ "ב"ה ,אלוע
 ,ב"פר ג"ח | ,אתולג שיר אבקוע רמ
 .א"פ ג"ח ,רפופה ארזע

 .ד"פ ג"ח ,ד"פ ב"ח  ,(יארובס) אניע בר

 :היפר .גח ,לאטובא ןב ילע
 ,ח"פ ג"ח | ,אנשש רב םרמע בררמ

 ברד היונ) ,הלכ שיר םרמע בר רמ
 הירב אפסרגה רוביינ חסונבו ,ג"ב ,יושימ

 ,ח"פס ג"ח ,(השנמ ברד

 ה"פ נח ,ןנע

 ,ג"פ א"ח ,לאללהמ ןב איבקע
 ,ו"פ ,ג"פ ,ב"פ ,א"פ א"ח | ,אביקע 'ר

 בפ ב"ה

 יב"פ א"ח ,אסוד .ןב' אפוקע -'ר

 .ד"פר א"ח ,האמדק תרפ 'ר

 .ב"פר א"ח ,ימולפ
 ,ייבא בר רמ רב יוטלפ בר רמ

 .ז"פ ג"ח

 .ב"פ א"ח ,ריאי ןב סחנפ 'ר

 בר
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 ,ה"פס ,ג"פ ג"ח ,אפפ בר

 ,ו"פ א"ח ,אבא רב אפפ בר

 ,ב"פ ג"ח ,רצנ רב אפפ

 .ד"פר א"ח ,אדירפ 'ר

 ,ישא בר רמ רב קודצ בר רמ

 ,ח"פר ג"ח

 ,יאנפכ בר רמ רב ןואנ חמצ בר
 ,ח"פ נ"ח

 /ןואג יאחא בר רמ רב ןואג יומיק בר רמ

 ,ח"פ ג"ח

 ,ישא בר רמ רב יומק בר רמ

 ,ה"פר ג"ח

 ,ו"פ א"ח ,ארפק רב
 ,ב"פ א"ח ,ארצק

 .ב"פ א"ח | ,ילבורמצאה ןבואר 'ר
 ,ר"פ ,ג"פ ב"ח ,ב"פ ,א"פ א"ח | ,בר

 .ב"פר ,א"פ ג"ח

 ,ב"פ ,א"פ ב"ח ,ו"פס ,א"פ א"ח ,אבר

 ,ג"פ ג"ח ,ג"פ

 ,ה"פ ג"ח ,אבר בר רמ

 ,יאדוד ברד הירב אבר בר רמ

 ,ו"פ ג"ח
 ,ר"פס ג"ח ,ד"פ ב"ח = ,בורמ יאבר בר
 ,גפר  .ניח ,ד"פ .,נ"'ב ב4 בר

 ,ז"פ ,ר"פ

 .ר"פ .ב"ח ,(יארובס ןגברמ) הבר
 .ב"פ ג"ה ,נ"פ ב"ח . ,והבא הב.הבר

 ,ב"פ . :גחח ,אנוה בר רב הבר

 ,ג"פ ג"ח ,אייח רב הבר

 ,ג"פ ג"ח ,אנח רב הבר

 .א"פס א"ח ,אנח- רב-הב הבר

 ,ו"פ א"ח ,ירמ:'רב ;ּהבר

 ,ב"פ א"ח ,אברד הירב הבר

 ,ו"פ א"ח ,לאומש רב הבר

 ייפ נח ,האפסות הבר

 ,א"פ א"ח ,םוררדבש וניתובר

 ,ר"פר ,ג"פר ,ב"פ ,א"פר א"ח | ,יבר

 ,ג"פר ,ב"פר ,א"פ ב"ח ,ו"פ ,ה"5ר

 ,ב"פר ,א"פר ג"ח ,ר"פ

 ,ו"פר ג"ח ,(ייבא בר רמ וא) איבר בר רמ

 םיכ ב/ח ,ןיבר

 ,ג"ההו, ,ה/ם.ב"ח ,א"הר | ,אניבר
 ,(יארובס ןנברמ) אצמוא רב אניבר

 ,ר"פ ג"ח

 ,(אניבא אנבר) ה"רד הירב אניבר

 ,ר"פ ג"ח |

 ג"ח ,ד"פ ב"ח | ,(יארובס ןנבומ) ימוחר

 ,ד"פ

 ,ר"פ ג"ח ,יאמוחר

 ,ד"פ ג"ה ,יאמוחיר

 ,ר"פ ,א"פ ג"ח ,אתולג שיר

 ,ו"פ א"ח ,אמח רב ימר

 ,ג"פס .ג"ח ,םרפר
 ,ב"פר.,נ"ח  ,נ"פ ב"ה ,אליש 'ר
 ,ו"פר ג"ח ,אליש בר רמ
 מג, בר רמ רכב םולש בר -.המ

 ,ח"פר ג"ח |
 ,ח"פ ג"ח ,לאשימ בר רמ םולש בר רמ
 .ז"פ ,ו"פ ג"ח ,יארסח רב אישנה המלש
 ג"ה ,ג"פר ,ב"פס ,א"פ א"ח ,יאמש

 ,א"פר |
 ,ג"פ ,ב"פ ב"ח | ,ו"פ א"ח | ,לאומש

 ביה "פה , ג"ח . ,ר"פ

 .ז"פ ,ו"פ ג"ח ,לאומש רמ
 ,(יארובס ןנברמ) והבא רב לאומש בר

 .(ג'ב חסונב) ד"פ ג"ח

 אתידבמופ ןמד הדוהי רב לאומש בר
 ,ד"פ ג"ח | ,(יארובס ןנברמ) |

 ,ו"פר ג"ח ,ירמ בר רב לאומש בר רמ
 .ג"פ ב"ח ,ינמחנ רב לאומש 'ר

 בר

1 - 
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 ,ח"פ ג"ח ,הלכ שיר לאומש בר
 ,ג"פ ,ב"פ ,א"פ א"ח | ,ןועמש 'ר

 יג"פ.. ,ם"פ ..ב"ח |

 ,ג"פ ב"ח ב"פר א"ח ,רזעלא ןב ןועמש 'ר
 ,א"פר ג"ח ,גרהנה אמק ג"ב ןועמש 'ר

 ביפ | ,ב"פר א"ה | ,נ"ב ןועמש קבב

 ,א"פ ג"ח ,ז"פר

 ,א"פר ג"ח ,ב"פס א"ח ,ללה ןב ןועמש
 ,א"פ א"ח ,אמוז ןב ןועמש
 .ב"פר א"ח ,הדוהי ןב ןועמש 'ר

 ב"ח | ,ו"פ א"ח ,שיקל ןב ןועמש ר
 ,ג'פ ,ב"פ |

 ,א"פ א"ח ,יאזע ןב ןועמש

 ,ב"פ א"ה ,יבר רב ןועמש /'ר

 ,:יפב .ב"ח ,קירצה ןועמש
 .א"פ א"ח ,ןוילטבאו היעמש
 ,ז"פ ,ו"פ ג"ח ,איונש בר רמ

 "גסה ,ארירש בר רמ
 ,ח"פס ג"ח ,א"חר | ,ןואג ארירש בר

 :.קיפ,,,הים נח ,אנשש בר

 .ב"פ ג"ח ,ג"פ ב"ח ,ו"פ א"ח ,תשש בר
 ,(יארובס ןנבומ) אנניח בר רב אנחת בר

 הב ביה
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 ו

 .תרגאהב םירכזנה םירעה תומש

 ,ח"פ ז"פ ו"פ ד"פ ב"פ ג"ח ,איסחמ אתמ | ,נ"פ ג"ח ,אמגא

 ה": נח ,רוקפ רהנ | .א"פס ג"ח ,אשוא

 ג"הח ,ד"פס ב"ח ,ו"פ א"ח | ,אעדרהנ | .א"פ א"ח ,סרפיטנא

 ,ה"פ ,ד"פ ,ג"פ ,ב"פ ,א"פר הפר "חה ,אייקשא

 .א"פ א"ח ,ןיביצנ [ "5 "פר ג'ח תורגב

 ,ו"פ ,ג"פ ג"ח ,שרנ | ,ד"פ ב"ח ,םיתח יב

 ןהופ .,ר"פ .,ג"פ ,ב"פ 'ג"ח ,ארוס | ,א"פ א"ח :רתיב

 ג"ח ,ד"פר ב"ה ,ו"פ א"ח | ,אתידבמופ | ,א"פ ג"ח ,םירעש תיב

 ,ח"פ ,ו"'פ ,ה"פ ,ר"פ ,ג"פ ,ב"פ | .ח"פ ג"ח ,איטסרב

 ,ה"פר ג"ח ,רובש זורפ | ,א"פ א"ח ,תבג

 ,ח"פ ג"ח ,ימותפ | .ה"פר .ג"ח ,ארהיג

 .א"פ ג"ח ,ירופיצ | .א"פר ג"ח ,לצוה
 ,'א תוא תרגאה תלחתב = ,ןאוריק | .ב"פ ג"ח ,שופלטט
 .ר"פס ג"ח ,ר"פס .ב"ח ,בור | .א"פ ג"ח ,הנבו
 ,ב''פ  ג'ח ,ביצנכש | .ז"פר | ג"ח ,ידאולכ
 .ז"פר ,ב"פ ג"ח ,יחלש | .ב"פס א"ח ,תיזגה תבשל
 .א"פס א"ח ,םערפש | ,ג"פ ,ב"פ ג"ח ,אזוחמ

 .ב"פ א"ח .עוקה | .ו"פר ג"ה ,ןשימ



 .ןואג ארירש וניברד תרגא
 ןואג תבישי שאר ל"ז ארירש בר ןואגל הלאש תבושת

 ,(א בקעי ןואג תבישי שאר יאה ברו ,בקעי

 וליחתה הלודגה תסנכ ישנא םא ,הנשמה הבתכנ דציכ (א
 ,(ב המתחו יבר אבש דע רודו רוד לכ ימכח התצקמ ובתכו ,הבתכל
 ימכח בורו |(: ריאמ יר ןתינתמ םתסו ,איה אמתס הבור ירה

 ירו יסוי "רו הדוהי 'רו ריאמ 'ר ,הב םישרופמ םתומשש דומלתה

 ל"זר ונדמלש תוללכהו ,םה אביקע 'ר ידימלת םלוכו ,ןועמש
 ןלוכו ,וריבחמ יסוי 'רכו וריבחמ אביקע 'רכ הכלה = ,(ז דומלתב
 ;(ה -לנשייתיפפ ןיה

3) 
 בתכה ןגשתפ

 חסונבו ,אנידנאטשוק סופר ןיסחויב ספדנה תרגאהב חסונה אוה ןכ (א
 אנברו אנרמ לאשש הלאש | ,ןושלה הוב אתיא בלרת ץניימ םופד ג"ב
 הבישי שאר ןואג ארירש בר רמ ונינודא ינפלמ והישאי רב םיסנ רב בקעי
 ףלא תנשב התבושת ול בותכל הוצו ,ןאוריק שודקה להקה םשב הלוג לש
 יקסוואפיליפ םכחה י"ע ספדנה םלשה ןיסחוי חפונבו .תורמש ןינמל 'חצר
 יבל אתביתמד אבבל ןאוריקבד ןנבר וליאש ,ןושלה הזב אבומ  ןודנולב
 ותאו ,הדוהי אנברד הירב ,היננח אנברד הירב ,ארירש אנברו אנרמד אניד
 אנברד הירב אבבד אנייד יאה אנברו אנרמד אניד תיב תותליאש ינה
 ,אתביתמ שיר ארירש בר אנרמו

 םתליאש ןושל רתוי חונ הזו ,המתסו' 'א י"כמ איבמ רוביינ חפונב (ב
 רוביינ חסונב בותכש ומכ וא | ,איה אמתס הבור ירה ןלהל ורמאש המ
 ."איה המותס הבור ירה,

 ויהש . בקעי רניבר תנוכ" (ה \  רמ ןיבוריעכ '(ד הפ יררקנפפ ד

 ,ינש תיב ףוסב ויה םלוכש אתיא אקארק סופר ןיסחויבו ,תיבה ןברוח רחא
 ןהילע רמול אביקע 'רד ידימלת לע בקעי וניבר תנוכ ןיאש הארנ רתויו

 םהש
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 בתכנ אל םא ש"כו ,יארתבל אבור יאמק ןנבר וקבש ט"מו (ב
 ,יבר לש וימי ףוס דע הנשמה ןמ םולכ

 המ תותכסמה רדס ןגוהכ רדוסמ םירדסה רודיס םא דועו
 הכוסו ,םילקשל (ו םירופכ ומידקה םעט המ .ןינעה הזב ושע םעמ
 התרבח םע הרדסנ אלש תכסמו תכסמ ןכו ,ה"רל ןהיתשו ,( ט"ויל
 ,(ח ןינעב

 תמיתח רחאל ,הבתכ אייח ירש ונעמשש אתפסותה ותו (ד
 ,הבתכל אייח 'ר האר המו ,המע דחא ןמזב וא הבתכנ הנשמה
 יאמא הנשמה ינינע תא ןישרפמ ןהש םירבד תפסות הב השע םא
 .םירומא הנשמה ימכח םשמ אלהו ,ןבתכ אלו יבר ןחינה

 .בתכנ דציכ דומלתה ןכו ,ובתכנ דציכ תותיירבה ןכו (ה
 ךלמ ימו ,אניבר ירחא ורדסנ דציכ יארובס ןנבר ןכו ו

 .וישכע דעו ןמזה ותואמ וכלמ םינש המכו ,םהירחא

 בתכה ןגשתפ

 ויהש בר יב רב לכל עודי אלה יכ ,ינש תיב ףוסב וא ינש תיבב ויה םהש
 ,הברה םינש ןברוחה רחא היה ותלועפ ימי ומצעב ע"ר םגו ןברוחה רחא
 תיבב ךא ויה םלוכ הנשמב םירכזנה םינושארה ינושאר םגש ותנוכ ךא
 ,המואמ טעמכ ונל ראשנ אל םהינפלשו ןושאר תיב ימכחמ יכ ,ינש

 הציב תכסמו (ז | ,םירופכ 'סמ אמוי 'סמל וארק םינושארהש עודי (ו
 .ןינעה יפל וז לצא וז וררסנ אלש תותכסמה רהי 'יפ (ח | ,ט"וי

 +, /-/-/ה ה 9/0/79. /9-ע-ע-ער ער. ער.ער. ערער. ער .ער\ ערש"
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 ,א קרפ 'א קלח
 .א ןוניצרת שודקה וניבר הנשמ ירדס אתיש יאדוד אניזח ןיכה

 ,עורגל ןיאו ףיסוהל ןיאו ,אתכלה רתבד אתכלה והל יסרגד יכיה יכ
 תמיא ןתינתמ 6 ותמבי לע אבה 'פ תומביד ארמגב ןנירמא יכהו
 | ..יבר ימיב ןיקתא

 וקבש אל ,יארתבל הבור יאמק וקבש ט"מ ותירמא אקדו
 ןוהימעטו יסרג יאמקד ילימ ןוהלוכ אלא יארתבל הבור יאמק
 רמא םהילע אישנ אריתב ינב והונימשכ ןקזה ללה אהד ,ינתמ
 אלש םכב התיהש תולצע םכילע אישנ היהאש םכל םרג ימ םהל
 ,(ג םיחספב אתיאדכ ןוילטבאו היעמש רודה ילודג ינש םתשמש

 םתומש אלא ןוהתהמש ועדיתא אל םינושארד ,אתלימ איוה יכהו
 תקולחמ הוה אלד םושמ ד דבלב ןיד תיב תובא לשו םיאישנ לש
 ,הרורב העידי ןוהל ןיעדי ווה (ה אתיירואד ימעט לכ אלא ,ןוהיניב
 םיקודקדו תויוהו ,הרורב העידי ןוהל יעדי ווה 6 ימנ יאדומלתו
 םינומש ( ה שי קרפב ר"ת אהד ,רבדו רבד לכ לע ןתנשמב
 םהילע הרשתש ןייואר םהמ םישלש ,ןקזה ללהל ול ויה םידימלת
 שמשה םהל דומעתש ןייואר םהמ :םישלשו ,וניבר השמכ הניבש
 ןטק ,לאיזוע ןב ןתנוי ןלוכבש לודנ ,םינוניב םירשעו ,עשוהיכ
 אלש יאכז ןב ןנחוי ןכר לע וילע ורמא ,יאכז ןב ןנחוי ןבר ןלוכבש
 יכודקד אלו ח תוכלה אלו דומלת אלו הנשמ אלו ארקמ אל חינה
 תופוקת ,תווש תורזג ,₪ ןירומחו ןילק ,םירפופ יקודקדו הרות
 תחיש ,םילקד תחיש ,םילעוש ילשמו ןיסבוכ ילשמו תואירטמיגו
 השעמ לודג רבד ,ןטק רבדו לודג רבד ,תרשה יכאלמ תחיש ,םידש
 תויוה וליפאד ךעידוהל ,אברו ייבאד תויוה ןטק רבד ,הבכרמ
 ,םינושארל ןירהנ ןוהלוכ אלא ( ווה והייתעדמ אל אברו ייבאד

 המכה
 בתבה ןנשתפ

 תומבי (ב | ,ןוניצרח יאדו אתיא 'הרת ג"ב חסונבו ,םררס יברש 'יפ (א
 תובאכ (ד | ,,ופ םיחספ (ג | .יבר ןקית ןאמ ןתינתמ ידכמ ונלש אפרגו ,: דס
 תובאו םיאישנה תומש ךא ורכזנו הרותה ילבקמ תומש םש בישח אקר א"פ
 ,אתיירואדו הנשמ ימעט לכ אלא אתיא ג"ב חפונב (ה = ,ןיד תיב

 אקארק סופדבו יא דומלתו תבית טעמ הקלחתנ אנידנאטשוק סופרב (ו
 אלו (ח | ,דלק ב"בכ ([ | .תועטב ימנ יא | ,דומלתו ןיב קיספמ ושע
 אל אברו "באש 'יפ (י ,ח"וק אוה (ם | ,ארמנב םש אוה ןכ תודגה

 ושרח ,
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 הוה אתווכרמ דהו דח לכ םייק שדקמה תיב הוהד המכו
 ילימב דומלתדו הנשמדו אתיירואד ימעט הידימלתל והל רמגמ
 הוהו ,וזחד יכיה יכ והיידימלתל ורומו ,היתעשב ןוהל רבחמד
 ,ינירהא יחריטל ןיכירצ ווה אלו ;המכח ישיפנ

 דכו ןוהיניב תוהד אוה דוחלב הכימסד אתנולפ איההו

 (ני ןנירמאד ,וגילפאד אוה דוחלב ילימ תלתב ימנ ללהו יאמש ותא
 ,(י: ללהו יאמש וקלחנ תומוקמ השלשב אנוה בר רמא

 (יט רתיב ימנ ברהו (- רתיבל ולזאו ש קמה תיב ברחד ןויכו

 6פ םישובשו םידמשו תומוהמ ךנה םושמו ,דצ לכל ןנבר ורדבתאו

 תקולחמ ושיפנו ןכרצ לכ םידימלתה ושמש אל ןמז ותואב ויהש
 ימנ הוהו לאילמג ןבר הוהו יאכז ןב ןנחוי ןברד הישפנ הנ דכ ןמ

 אתגולפ תוה םינושאר ךנהמ ימנ ינירחאו סניכרה ןב אסוד 'ר ןיידע

 הכלה לכל העבקנו ש"ב וחדאד ג"עאו ,ללה תיבו יאמש תיב ןיב

 ןיב םירחא םירבדב לאילמג ןבר לש ורודב אתגולפ התיה (י ה"בכ
 הוהו ,זב"יר ידימלת ןוניאד עשוהי 'רו ₪ יתומש הוהד רזעילא 'ר

 ןב ןנחוי 'רו הירזע ןב רזעלא ירו ילילגה יסוי 'ר ארד אוההב ימ
 ןוידרת ןב רזעלא "רו ןוידרת ןב אנינה ירו אקורב ןב ןנחוי "רו ירונ

 םהינפלו אמפסק ןב יסוי ירו (: אתפלח אבאו אמסח רזעלא ירו (ש

 ןועמש
 בתכה ןגטתפ

 םינורחאה ימכח ךאו ,םינושארל םתוטישפ לכ עודי היה רבכ יכ םולכ ושרח
 הניגח שרופמכ (אי | ,ןתתמאל םינושארה תעד לע דומעל ידכ ורטו ולקש

 מ"ויב הכימסה רבדב תקולחמהמ ץוח (גי | .:די תבש (בי | ,ב"מ ב"פ
 םג ןיבשוחש ילימ 'דב ןיקלוחש סרוג םש ימלשוריהו ,הנשי הקולחמ איהש
 ויה םכותבו ןיררהנס םש היהש :זי ןירדהנפכ (די | ,הכימסה תקולחמ
 ןויכו, וניבר ירבדב ל"צש רמול דואמ בורקו ,תונושל המכ ועדיש השלש

 חסונב (זמ | ,,זנ ןיטיגכ (וט | ,"רתיבל כ"חאו הנביל ילזאו קמה"יב ברחד

 .: ני ןיבוריעכ (זי = ,תורצו תובר תואלת 'יפו ,ןישונשו אתיא רוביינו ג"ב
 יאמש דימלת א"ר קיתעה םלשה ןיסחויבו ,היתמש אוהד ג"ב חסונב (חי
 ןיבו * ,והודנ ויריבחו ג"רש ילבבה 'יפ ןיבכ אוה תונושלה 'ב ןיב קוליחהו
 תודלות ירפסב תוכיראב וכרעב ראובמכ ש"ב ידימלתמ אוהש ימלשוריה
 תרבסו ,ד"ה ז"פ ןימינ ימלשוריב א"פ ךא רכזנ הזה אנתה (,מי | ,א"ות

 חסונב לבא ,ג"ר רודב היה כ"א ןוידרה ןב אנינח 'ר יחא היהש וניבר

 אתפלח 'רו ל"צש הארנ (כ = .ןוידרת ןב רזעלא 'ר םש אתיל רוביינו ג"ב

 ןעיו
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 אוההב ווהד ישיפנ ינירחא ןנברו אמוז ןב ןועמשו יאזע ןב ןועמש
 'ר ןוגכ םהימיב ויהו םירבחו םידימלת ויהש םהל םיינשו ,ארד
 דועו ,לאעמשי 'רו אבב ןב הדוהי 'רו יעדומה רזעלא 'רו אביקע
 ןיביצנב הדוהי 'ר היהש פע"או ןיביצנב הדוהי 'ר היה העש התוא
 היה בושח ןמזו ,(א< םש היה תיבה ןברוח רחא ןיידע תיבה ןמזב
 זוחאל ובשי ןמז ותואבו ,תיבה ןברוחמ ןתטיקש רחא אוהש
 יאמש תיב תקולחמו דמשהו שוגשב תודובא ולאכ ויהש םהיתוכלה
 אתוובר אכיא ןוהנמ ,אנדע אוההב ןנבר ישיפנ ווהו ,ללה תיבו
 ינירחא ןנבר אכיא ןוהנמו ,והב יבתיו אשרדמ יב לספס והל תיאד
 אוהה ןנירמא הירזע ןב רזעלא 'ר םקותאד אמויבד ,ןוהימדק יבתיד
 הב יגילפ ןנחוי 'ר סאו אשרדמ יב ילספס המכ ופסותיא אמוי
 רמא דחו ילספס האמ 'ד רמא דח ןנברו יאתסוד ןב יפוי אבא
 יוה המכ יכה ףסותיא דכו (כ: תוכרבב אתיאדכ האמ עבש
 ,(גנ רקיעה

 ,אמסק ןב יפוי 'ר רטפנש רחא הגירהל ע"א אביקע 'ר רסמו
 דימעהו ,םהירחא המכחה הטעמתונו (דנ ןוידרת ןב אנינח 'ר גרהנו
 תוהו ע"ר לש םידימלתה לע אדמש הוחו הברה םידימלת ע"ר
 'בי ןנבר ורמאד ,ע"ר לש םיינש םידימלתה לע לארשיד אכמס
 חספמ ותמ םלוכו ,םרפיטנא דעו תבגמ ע"רל ול ויה םידימלת ףלא
 וניתובר לצא ואבש דע ךלוהו םמש םלועה היהו תרצע דעו
 עומש ןב א"רו ש"ר הדוהי 'ר ,יפוי 'ר מ"ר םהל האנשו םורדבש
 [,(ה3 תומביב אתיאדכ העש חתואב הודו

 ט"רו

 בתבכה ןגשתפ

 ,ןאכל ןושלה ברתשנ אתפלח אבא םשב דימת] וארק יסוי 'ר ונבש ןעיו
 ןיביצנב שירה תיבה ןמזב היהש הריתב ןב הדוהי 'ר לע וניבר תנוכ (אכ
 ,טק םש שרופמכ ןברוחה רחאל םג היה ןכו ,:ג םיחספכ

 רקיעה כ"א כ"כ הבורמ התיה הפסוהה םא "פ (גכ | ,:חכ תוכרב (בכ
 ויה ןברוחה רחאלש רודבש ןידמל ונא הזמו ,רתוי הברה ם"לב התיה
 . ,ח"ת םיפלא המכ הנביב

 ןויררת ןכ ח"ר גרהנ אמסק ןב יסוי 'ר רטפנש רחאו ל"צש הארנ (דכ

 .ח"פ תוחמש שרופמכ ןוידרת ןב ח"ר םדוק גרהנ ע"ר לבא ,,חי ז"ע שרופמכ

 אתיא םש ארמגבש (א וניבר ונעימשה םילודג םירבדו ,:בס תומבי (הפ
 ידימלתש
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 אביקע 'ר וכמסו ןוהלכמ יפט דדוחמו ףירחו רימג הוה מ"רו
 אבב ןכ-הדוהי .(ר ,ע"ך-רתב אראשל והניכמסו הוה קיניד ג"עא
 םרב כר רמא הדוהי 'ר רמא ןנירמאד (ינ ריאמ 'רל היכמס רדהו
 .יניד ולטב אוה אלמלאש ומש אבב ןב י"רו בוטל שיאה ותוא רוכז
 גרהי ךמופה לכש לארשי לע תוכלמ הרזג א"פש ,לארשיב תופנק
 .וב ןיכמופש םוחתו ,ברחת הב ןיכמוסש ריעו .גרהי ךמסנה לכו
 .םירה ינש ןיִב ול בשיו ךלה אבב ןב :הדוהי 'ר השע חמ רקעי
 םש ךמסו םערפשל אשוא ןיב תולודג תורייע יתש ןיבו וו
 ,עומש ןב א"רו ,ןועמש 'ר ,יסוי 'ר ,הדוהי 'ר  ,מ"ר םינקז השמח
 /(5 ןירדהנסב אתיאדכ ןנישקמו ,הימחנ 'ר ףא ףיסומ איוא ברו
 וכמס אל ריאמ 'ר רמואה לכ ןנחוי ר"א אנח רב רב הבר רמאהו
 הולבק אלו אביקע 'ר היכמס ןנירמאו ,העומ אלא וניא אביקע 'ר
 .הולבקו אבב ןב הדוהי 'ר היכמס רדהו הוה קיניד

 בתכה :ןגש תיפ

 הארנ וניבר ירבדמו ,הזל הז דובכ וגהנ אלש ינפמ ותמ ע"רד ידימלתש
 .ינפמ שרפל ארמגה דצב בתכ דחאש רשפאו ,הזה םעטה וינפל היה אלש
 ,םהילע דמש היהש הלבקה התיה וניפרלו | ,םינפַב כ"חא אבוהו ,ותמ המ
 "םהל האנשו םורדבש וניתובר לצא ע"ר אבש דע, םש אתיא ארמגב (ב
 ויה ויריבחו ריאמ 'רש רמול רשפא ךיא דואמ השק ארמגה תסרגו ,'וכו
 ךלה זא ע"רד ידימלת לכ ותמש ירחאש ונייה ע"רד םינורחאה םידימלת
 םלוכש שרופמ אלה ,םינורחאה וידימלתל ותרות רסמו םורדל ע"ר ול
 ,םכרעב ראובמכ ןועמש 'רו מ"ר טרפבו םהירוענמ דוע הנבי ימכחל ושמיש
 מ"רו ,ללכ םורדל ע"ר אב אל תמאבש ךרדה ונל ריאי וניבר תסרג לבא
 ע"ר היהש מ"כבו קרב ינב ריעב םהימי לכ ע"ר לצא ודמל םהירבחו ש"רו
 הרות ןיאמ םמש םלועה היה זאו ע"רד ידימלת לכ ותמש ירחא ךא ,םבר

 לצומ דואכו ,חור לכל ורזפתנ םיראשנהו וגרהנ רודה ימכח ילודג לכ יכ
 זא םה אלולו ,םורד ימכח םשב ןיארקנ ויהש ויריבחו מ"ר ורייתשנ שאמ
 לע "לארשיד, אכמס תוהו וניבר רמאש הזו לארשימ הרות ההכתשנ ש"וח
 הצוש ימ לב 'יפ) "ואבש, דע םמש םלועה היהו -- ע"רד םיינש םידימלתה

 ןיסחויבו ג"ב חפונב אתיא ןכו ואנשו ל"צ) האנשו םורדבש וניתובר לצא (דומלל

 םהו -- מ"ר םהל .(םהל הואנשו אתיא הרת ג"ב חסונבו .ךרבב י"ר ברה תוהגה םע

 ,העש התואב (הרותה תא) הודימעה

 יאק ךא וירבח תא ךמסש רחא מ"ר תא ב"ביר ךמסש הנוכה ןיא .(וב
 הולבק אלש ןעי ךאו ,הוה קיניד בג לע ףא ע"ר היכמסו רמאש המ לע
 א) ;רי ןיהדהנפ .(ןב \/ ,ב"ביר .תינש היכמפ  ןכל היתבימסל

 | ו עמ
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 ,ב קרפ
 ילבבה ןתנ 'ר הלעו אישנ ג"ב ןועמש ןבר הוהד א ןידהבו

 ןתנ ירל גב"שר ל"א (: תוירוהד ארמגב שרופמכ ןיד תיב בא היהו
 ינהא ימ אישנ יוהמל ג ד"בא ךיושל ךובאד ארמק ךל ינהאד יהנ
 מ"רו ןתנ 'ר ילייע וה דכ םתה שרופמכ רודה םכח היה מ"רו ,ךל
 (* ,והיימקמ אתביתמ אלוכ אמייק ווה אשרדמ יבל

 :ארידת אתיירוא וציברד ארד אוההב םילודג םימכח ימנ ווחו

 החרק ןב עשוהי 'רו (ד אקורב ןב ןנחוי 'ר לש ונב לאעמשי 'ר ןונב
 ירב רזעלא 'רו 0 הדוהי ןב ןועמש 'רו . 6 הדוהי ןב רזעלא ירו (ה
 .תדפ 'ר 6 אדירפ 'ר ₪ איטה רפכ שיא בקקי ירו ₪ ןועמש

 האמדק
 בתכה ןגשתפ |

 ,: גי תוירוה (ב = ,תואחסונה לכב אוה ןכו ארד ןידהבו ל"צ (א
 .,'וכו ל"צ (* .ןתנ 'ר ךרע ןייע לבבב אתולג שירה היה ןתנ 'ר יבאש (נ
 ,:; דפ מ"בכ (ה = .זעק רומא ארפסו םש ימלשוריה תסרגכו .בל ה"רב (ד
 אוהש וכרעב ונראבו ד"מ ג"פ םוי לובטכ עשוהי 'ר דימלת היהש (ו

 י"באר וניבר ירבדב בותכ היהש הארנ רתויו ,אתותרב שיא הרוהי ןב א"ר
 רב א"ר אוהש וא ימורל ש"ר םע ךלהש :זי הליעמכ יסוי 'רב א"ר אוהו
 = .ג"בשרר ירבח םע דחיב היהש :גס תוכרבכ ילילגה יסוו

 ווניבר תעדל בשחנו יברמ ןקז היה לבא ןועמש 'ר דימלת היהש ףא (
 ,וכע רפכ שיא הדוהי ןב ש"ר אוהש וכרעב ונראב רשאכו ג"בשר רורל
 .'וכו הדוהי ןב ש"ר ירבדל יבר רמא ,זל הטוסבו

 יבר םדוק תובר םינש רטפנ לבא :דפ מ"בכ יברד וריבח היהש ףאו (ח
 ,ירא ןב ירא וארק ג"בשרש מ"בכ ,ג"בשר רודל ובשחנ ותלועפ ימיו

 'לבקל וכלהו דחא םוקמל ואב אייח 'רו יברש :ה הגיגח שרופמכ :(ט
 ל"א ךל אעימש ןאממ ל"א  ,ןכרבו רוהנ יגס היהש ןנברמ אברוצד היפא
 רודב היהש ןיאור ונא הזמו ,איטיח רפכ שיא בקעי 'רד אקריפמ עמשש
 ,יבר ינפלש

 "יברש ג"ה ז"פ האפ שרופמכ יבר ןמזב היהש וניצמ אדירפ 'ר תא (י

 :ירת יבר רובע רקע אוהו ,ומרכבש אלפנהו לודגה לוכשאה והאריש ולאש
 :יבר ריתה העש התואב ,פכה"וי ברע דע ולדגתנו ה"ר רחא ןערזש ןילגופ
 ,הז ריתה יברש ו"פס תיעיבש הנשמב שרופמו ,תיעיבש יאצומב קרי חקיל
 "וילע אבומדכו לודג ןקז רבכ זא היה אדירפ 'רש וניבר תעדש רשפאו
 ג"בשר רודל ובשח ןכלו ,הנש האמ 'ד ול ופיסוהש :דנ ןיבוריעב השעמה

 (אי |
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 רזעלאו (גי שרח ןב איתמ יר ,:י בצקה ןב הירכז 'רו ,(אי האמדק
 ירו ,(פ סוכמוסו = ימולפו ןנח אבאו ,םהנפ ןב ןנחו הימרי ןב
 ןב הדוהי "רו  ,(י לאילמנ ןב אנינח "רו (ט רזעלא ןב ןועמש

 לאילמג

 בתבה ןגשתפ

 קידצד וילע רמא ןועמש 'רב רזעלא 'רש מ"ס רהז ינוקתב וניצמדכ (אי
 ,אוה רומג

 הירכז 'ר ,םולוקבא ןב הירכז 'ר ,הז םשב ןיארקנ ויה םימכח השלש (בי
 םולוקבא ןב הירכז 'ר ,םינומדק ויה ןתשלשו ,לטובק ןב הירכז 'רו בצקה ןב
 שרופמכ בצקה ןב הירכז 'ר ןכו :ונ ןיטינ שרופמכ תיבה ןברוחב היה
 אמוי שרופמכ תיבה ןמזב היה לטובק ןב הירכז 'רו ,ט"מ ב"פ  תובותכ
 ל"צש רורב הארנ ןכל ,ג"בשר רודב היהש וניבר רמאי ךיא כ"או ,ו"מ א"פ
 יסוי 'רו ותוא וחלשש ,גס תוכרב שרופמכ לטובק ןב הירכז 'ר לש ונב ןבו
 תמאב היה הזו ,ל"וחב דוע רבעי אלש עשוהי 'ר יחא ןב היננחל רפיכ ןב
 ,א"ות תודלות ירפסב םכרעב ראובמכ וירבחו מ"ר וצבקתהשכ דמשה יפלשב

 שרח ןב איתמ 'ר וא גהנ ימורב י"בשר היהשכ ,זי הליעמ שרופמב (גי
 ,המש הלודגה ותבישי

 סחנפ ןב ןנחו הימרי ןב רזעלא תא בשוחש וניבר תערד הארנ (די
 ,ד הטוס אתיירבב דחיב םירכזנש םתוא וניצמש ןעי ג"בשר רודב ימולפו
 ,הריתס רועישב ןיקלוח םלוכש אריתב ןב י"רו ע"רו עשוהי 'רו א"ר רחא
 לבא ,םחנפ ןב ןנח ןכו ,םוקמ םושב דוע רכזנ אל הימרי ןב א"ר חנהו
 ףא ימולפו ,ומשב דימה רמואש רזעילא 'ר דימלת היהש עודי ןנח אבא

 רזעלא 'ר םע קלוחש ,דכ ה"ר וניצמ לבא ,זל תוחנמכ יברמ יעבש וניצמש
 תויהל ךירצו ןמוקממ וטמשנש הארנ רתויו ,ג"בשר רודל בשחנ ןכלו ש"רב
 ,ןמקל יברד ידימלת ןיב

 תובותככ ויפמ הרות לאש ןתנ 'רו ,מ"רד לודגה ודימלת היהש עודי (ומ
 'רו םינושארה תורודמ תולבק ודיב היהו י"א רב היה םוכמוסש ןעי :בנ
 היהש ףא ,עשוהי 'ר רמא ךיא םוכמוסל ןתנ 'ר לאש ןכל ילבב היה ןתנ
 ,ג"בשר רוד ימכח ןיב וניבר ובשוח ןכלו ,ונממ שישק ןתנ 'ר

 לאעמשי 'ר םע קלוחש וניצמ לבא יברד לודגה וריבח היה אוה (זמ
 ,ג"בשר רודל בשחנ ןכל :טי ןיבוריעכ אקורב ןב ןנחוי 'ר לש ונב

 ,וכרעב ראובמכ ג"בשר יחא היה אוה ((י
 (חי
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 . אביקע ירו ,ט ריאי ןב םחנפ 'ר ,ש יאדת ןב רזעלא 'רו ₪ לאילמג
 זרה גש יאניכח ןב אנינח *רו | ,(בכ הדוהי ןב יסיאו אנ אסוד ןב

 ,(יכ ילבורטצאה ןבואר ירו ,(ה רפקה רזעלא *רו ,(יג רפוסה בבשי

 ונב שודקה וניבר לדג גב"שר לש וימי לכו ,םהמעש םימכחו
 ירו גב"שר יבתי ווה דכ (5 אעיצמב ןנירמאדכ הרות דומלתל
 'רב רזעלא 'רו יבר והיימק יבתי יוה ילפפסא החרק ןב עשוהי
 ג"ע ןיבשוי ןהו ןיתוש ונא םהימימ ,ורמא יקרפמו ישקמ ווה ןועמש

 םימכחה םתוא יבר שמשו ,והניקסאו ילספס והל ונב ?עקרק
 .'וכו עוקתב ןועמש יר לצא הרות ןידמל ונייהשכ .(חכ יבר/רמאר

 אתכלהו
 בתכה ןגשהתפ

 ,לאילמג ןב אנינח 'ר םושמ רמואש :דל ז"עו ,בכ תוכרב ךא רכזנ (חי

 'ר אוה לאילמג ןב הדוהי 'ר יכ וניבר ירבדב לפנ ם"מש הארנו
 ,וכרעב ראובמכ יבר דכנ האישנ הדוהי

 רכזנ א"פ הריש 'פ חלשב אתלכמב ךאו היה ןמז הזיאב רכזנ אל (טי
 .אביקע 'ר רחא

 ,י"בשר ןתחו יבר ןמזב רודה לודג היהש עודי (כ
 'ר אתיא רוביינו ג"ב חפונבו ,םוקמ םושב אצמנ אל הז אנת םש (אכ

 ןייעו ג"בשר רודב היה אל יאסוד ןב בקעי 'ר םג לבא ,יאסוד ןב בקעי
 ,א"ה ב"פ ןירדהנס ימלשורו

 היהש ח"יפס נ"רד תובא שרופמכ ויריבחו י"בשר ןמזב היהש עודי (בכ

 ח"ת ינפב ירבד טפטפמ התא המ ינפמ ש"ר ל"או םימכח לש ןחבש הנומ
 .'וכו ךילע יתרמא יכו ל"א

 ר"קיו שרופמכ הנש 'גי ע"ר ינפל ורמל םהינשו י"בשרד ורבח היה (נכ
 ע"רד ורינח היה רפופה בבשי 'ר יכ ם"מ אוה ם"לב (דכ | ,חהא"בפ
 .,וניבר ירבדב ליעל ע"רד ירבח ןיב תויהל ךירצש הארנו ,.נ תובותכ שרופמכ
 תויהל ךירצש הארנו ,חי"פס תולהא אתפסותכ יברד וריבח היה אוה (הכ
 ,יברד ירבח ןיב ןמקל

 ד"הס ט"פ םיאלכ ימלשוריב שרופמכ ג"בשר רודב תמאב היה אוה (וכ
 ש"ר ןמוב היהש זי הליעמב שרופמ ןכו ,יברד ידימלת ויה וינב ינשש
 ,יאחוי ןב

 שודקה וניבר לדג ג"בשר ימיבו אפרגה הרת ג"ב חפונבו .:דפ מ"ב (זכ
 רבב יבר ונב היה ג"בשר ייחב םגש הנוכהו  ,ןוכנ רתוי הזו ,הרותב ונב
 ,: דפ מ"ב שרופמכ רודה לודג

 .אכ ןיבוריע (חכ
 (טב
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 יבר רמא (9: תומביב רמאד רמג ןוהנמ ןיתינתמד אתכלהו
 וידימלת ילע ורבח עומש ןב רזעלא 'ר לצא הרות דומלל יתכלהשכ
 דחא רבד אלא דומלל ינוחינה אלו איקוב תיב לש ןילוגנרתכ
 .רכזכ הליקס וילע ןיבייח סוניגורדנא וניתנשמב

 ןוגכ םימכחה ןתוא לש יהונב ידהב היה הובא רתב ךלמ דכו
 שיא בקעי 'רו |, הדוהי ירב יסוי 'רו | 6 יסוי 'רב לאעמשי 'ר
 - ,(גל לבבמ הלעש אייח 'ר ןוגכ םירחא םידימלתו  ,(ל איטח רפכ
 וינב ןועמש ירו לאילמג ןברו ,(ה ספא 'רו (יל אמח רב אנינח 'רו
 ,הברה הרות וציברה םהו ,(ל יאני 'רו ,שודקה וניבר לש

 כב תויולת ויהש תוכלהה לכ ושרפתנ ולאה םינשה לכבו
 תוקפסהו ,תיבה ןברוחב היהש לודגה דספהה ידחפמ תושרדמה
 וללה תורוד 'גב ודלונש תוקולחה לכו תומוהמה ןתואב ןהל ויהש
 ירבדו םידיחיה ירבד םהיניב ועדונו םהב הכלה הקספנ (ל
 רתב אקוד והב וקדו ישיפנ יחרט והב ןנבר יחרטד רתב םיבורמה
 ופיסוה אלו ,ןנקתל תוינשמהו תועומשה לכ הברה וקדקדו אקוד
 ישיפנ יחרט וחרט אלא הלודגה תסנכ ישנאמ יאמקד ארמימ לע
 םינושאר ךנה ןירמא ווהד יאמ וקיפאד דע יברבר יקודקד וקדו
 ,והל תיאד יקפס לכ ןוהל וטישפאד דע ןידבע ווהד יאמו

 וניברד ימוי ףוס דע םעדמ בתכד םינושארה ןמ דח ווה אלו
 אלא דחא ןושלו דחא הפב אלוכ יסרג ווה אל ימנ ןכו ,שודקה
 תוה אלו ןוהב הוה תחא תעד ןוהלוכו ןוהל ןיעדי ווה והיימעט

 והייסרגב
 בתכה ןנשהתפ

 ,רפ תומבי (טכ

 םתוא וניצמדכ יבר רבח היה (אל | ,וכרעב ראובמכ יבר רבח היהש (ל
 ;ּבס :םיררנפכ רחוב

 בברתשנ תועט פ"עו ,ג"בשר רודב היהש 'ט תוא ליעל ונראב רבכ (בל
 .;חפ תוחנמכ יתצע שיא קחרמ ץראמ יבר וארקש (גל | ,ןאכל

 ,: גק תובותכב שארב בשי אמח רב אנינח ותריטפ םדיק הוצ יברש (דל
 ,הרה"עפ ר"בכ יברד ורפוס היה אוה (הל
 היה קפס ילב לבא יבר םע רבידש םוקמ םושב וניצמ אלש ףאו (ול

 היה יאני 'רש הקזחה דיל ותמדקהב ם"במרה תעד אוה ןכו  ,וידימלתמ
 .יבר לש טוד תיבב

 ,וירבחו מ"ר רודו ,וירבחו ע"ר רודו ,עשוהי 'רו א"ר רוד ונייה (זל
 (חל
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 היב תיאד יאמו לכה ירבד היתיאד יאמ יעדיו אתגולפ והייסרנב
 םהל ויה אלו ,םיברל היתיאד יאמו דיחיל היתיאד יאמו אתגולפ
 ןושלו דחא הפב התוא ןינוש לכהש עודי הנשמו םינקותמ םירבד
 פ"עא ןיעדוי ויהש תועומשהו םימעטה ןתוא אלא ל ךחא
 יאב וידימלתל ינתמ דחאו דחא לכ ,םהב ןיוש ויה ןלוכ םימכחהש
 הרצק ךרד זחואש שי ,הצריש ךרד הזיאבו הצריש רובח הז
 הנשי פ ןנירמאו ,יקנו בק בקעי ןב רזעילא 'ר תנשמ 6 ןנירמאדכ
 ןיטרפד תיאו תוללכ ינתד תיאו ,הרצק ךרד וידימלתל םדא
 ןנברמ דחו דח לכו ייומדד ייומדו ייומד ןימשפו (אמ ןיחמומד תיאו
 ,הל רחאמ יאהו אתלמ אהל םידקמ יאה ,היבר חיינתא דכ ינת
 דיחי היברד ןאמ ימנ תיאו ,היל חוורמ יאהו הינשיל טייק יאה
 ,אוה דיחי אוההד היל עידיד נ"עא אמתסב הל ינתו אתלמ רמאד
 (גמ ןאמ ינתמד אכיאו ,ובר ןושלב רמול םדא בייח  (גמ ןנירמאו
 יכה םושמו ,אנת יאח יכ אדחו אנת יאה יכ אדח ,היל ארבתסמד
 ונתד אהל אנת ןאמ ןנירמאו ,איה ינולפ יבר ינמ אה ארמגב ישרפ
 וז הנשש ימ יתכוד המכב ןנירמאו ,אנת יאה יכ ןאמכ ,'וכו ןנבר
 ןנימקומו הנימ אתלמו אתלמב אתינתמב ןיקדקדמו ,וז הנש אל
 ןיירקמ והלוכ אתיינתמ ךנהו ,אנת דחב אפיסו אנת דחב אשיר
 תלתד יאמק ןירמא ווהו ,(ימ אנליד אתיירב יבר ץירתד רתב אתיירב
 ןוהלוכ רימג יבר הוהו ןיתינתמב ןנכר יניב ןייוה יפנא הרשע
 ,אתכלה יפא רסילת רימג הוה יבר  (המ םירדנ אתכסמב ןניסרגדכ
 יר רדהא הינימ ורקעאו יבר שלח והינמ עבש אייח 'רל הירמנא
 ארצק אוהה הוה ,והל ודזא ינירחא תיש ךנהו הימק עבש אייח
 ארצק ימק והנירמגו אייח 'ר לזא סירג הוה דכ והל עמש הוהד
 זאוההלנ יבר יזח חוה דכו ,יבר הימק והנירדהאו אייח 'ר אתאו

 ארצק
 בתכה ןגשתפ

 םיברהו םידיחיה ירבדו תוהגולפה לכ ועדי םימכחה לכש ףא 'יפ (חל

 יכ דחא ןושלו הפב ןינוש לכה והיש םהירבד הנשמב העבקנ אל כ"פעא
 .ןמקל וניבר שרפמרכו הנשמב וירבחו יבר השע הז א רבד

 .ןיחוורמד ל"צ (אמ | ,:ג םיחספ (מ | ,:בם ןיבוריע (םל
 ,ה"רת ג"ב חסונב אוה ןכו יאמ ל"צ (גמ = ,ג"מ א"פ תוידע (במ

 ,אמ םירדנ (המ | ,תואחסונה לבב אוה ןכו ןיתינתמ ל"צ (דמ
 (ומ
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 יכה ירמאד אכיאו ,אייח תאו יתוא תישע התא היל רמא ארצק
 יבר אזחד וויכו ,יתוא השע אייחו אייח תא תישע התא היל רמא
 אתלמ אדחל והיימעטד ג"עא ןנברד ייונתב יאה ילוכ איונש אכיאד
 אזחו ליאוה אתלמד הנימ אדיספ יתאו (ימ שיפנ אלד שח ,ןיקלס
 יכ ,הרות הקלתסמו המכחה ןיעמ םתסמ אקו אבל טעממ אקד
 לש וחתפכ םינושאר לש ןבל (מ ןיבוריעב ןנחוי 'ר רמאד איהה
 'ר םינושאר ןאמ ןנירמאו לכיה לש וחתפכ םינורחא לשו םלוא
 ,(חמ עומש ןב רזעלא 'ר םינורחא ,אביקע

 ווהו שט הלודגו הרות היל הוהד אימש ןמ יברל והונסחאו
 (אנ ןיטיגב ןנירפאד איהה יכ ינש והלוכ 6 הירתא לכמ היל ןיפייכ
 תומימ םלאו "רד הירב ללה 'ר אמית יאו אברד הירב הבר רמא
 וטקשו כג דחא םוקמב הלודגו הרות וניצמ אל יבר דעו השמ
 ןיב .אכיאד אתונמחר םושמ אדמש לכמ יברד  ימויב ןנבר

 סונינוטנא
 בתכה ןגשתפ

 אלד םפדנ ה"רת ג"כ חסונב ןכו ךליאו אקארק םופד ןיסחויבו (ומ
 .ןוכנ אוהו קיפנ

 ינב ןנא יכאלמ יאמק יא ןנירמאדכ אתיא ג"ב חסונבו ,,גנ ןיבוריע (זמ
 ,ירמח ןנא ישניא ינב יאמק יאו ישנוא

 לש ןסירכמ םינושאר לש ןנרפצ הבוט אתיא תואחסונ ראשבו (חמ
 .(: ם אמוי) םינורחא

 איימש ןמ ותרות ידהב יברל יהונסחאו אתיא ה"רת ג"ב חסונבו (טמ
 ,ןוכנ אוהו ,הלודג

 ןיפאכ הוהד אתיא ג"ב חפונבו ,ןירתא לכמ אתיא אקארק סופד ןיסחויבו (נ
 ,טנ ןיטיג (אנ ,ינש והלוכ היראד הילוכ היל

 וימיב לבא אשואב ןירדהנפה אישנ היה אוהש ףא ג"בשר ימיב יב (בנ
 הבישי היה דחאו דחא לבל טעמכו אביקע 'רד ידימלת רודה ימכח לכ ויה
 ירופיצב יסוי 'ר ומכ ומוקמב א"כ הברה הרות וציברה רשא ע"פב תיטרפ
 ימיב לבא ,ומוקמב עומש ןב א"ר ןכו עוקתב ןועמש 'ר  ,ינכסב הדוהי 'ר
 םוקמל םלוכ ודחאתה רודה ימכח לכו תויטרפה תובישיה לכ ולטבתנ יבר
 דיב םלוכל קיפסה ותלודגו ורשע בורב אוהו שודקה וניבר לגד תחת דחא
 ,אלפנה ונינב רואל איצוה םתרזעבו םדי לעו ,תוימשגבו תוינחורב הבחר

 הולשו םולש םהל היהו וימיב ולטבתנ םלוכ יבר דע ויהש תוריזגה לכו
 ,'וכו ןנבר ומקשו וניבר רמאש הזו  ,ץוחבמו תיבמ

 (גנ
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 ןנבר יסרגלד יכיה יכ אתכלה יצורתל םיכסאו יברו סונינוטנא
 הישפנל אנשיל דחו דח לכ סורגל אלו דחא ןושלו דחא הפ והלוכ
 ליאוה יכהל וכירצא אל תיבה ןברח ימקד םינושאר ךנהד םושמ
 ןוגכ םיעודי םירבדב והיימעט ורמתא אלו ,אוה הפ לעבש הרותו
 דחו דח לכו ,ןוהבבלב הימעט ירמגו יעדי אלא ,אביתכד הרות
 ןושל הזיאב ודמלמו ורבחל רפסמה םדאכ וידימלתל והל רמנמ
 םירדוסמ םה תושרדמ יתבבו תיזגה תכשלב ןיפנכמד ןויכו ,הצריש
 ןמו ,אדחפ אלבו אתקע אלב והל תיא אתלשממו ,דימ ןרמואל
 השמל הכלהכ הרות ימעט ןוהל ןרירב ווחו ןוהל ןיעייסמ ווה אימש
 יסוי ר"א (ג ןנירמאדכ אתגולפ והב תילו ףולח והב תילו ,יניסמ
 ויה דחאו םיעבש לש ד"ב אלא לארשיב תקולחמ היח אל הלחתב
 דחא ,השלשו םירשע לש ןיניד יתב ינשו תיזגה תכשלב ןיבשוי
 יתב ראשו .;הרזעה חתפ לע בשוי דחאו תיבה רה חתפ לע בשוי
 רבדה ךרצוה ,לארשי ירעב ןיבשוי השלשו םירשע לש :ןיניד
 שמש אלש ללהו יאמש ידיטלת וברשמ דע אתיירב "וכו לואשל
 ,תורות יתשכ הרות השענו לארשיב תקולחמ התבר ןכרצ לכ
 ורטו ילקש אק יתכא ונב ןועמש ןברו ללה ימיבד יכה רתבד ןנברו
 והל רשפא | אלו ידדה ידהב יאנתד יאתגולפ ןימייק ווהו
 .דחא ןושלו דחא הפב הנירמגמל
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 והניצרתו היתלימ 'עייתסא לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ונב יברד ימויבו
 תואכו ןרמא הרובגה יפמ השמכ ןיתינתמד ילימ ווהו ,והניבתכו
 יסרג ווהד ילימ והנה אלא והנירבח היבלמ ואלו ,ןיימד תפומכו
 יאכז ןב קדבו השעמ 6 ןנתדמ ןל אנמו ,הימקלד םינושאר והנה
 אמלעד יאכז ןבד ארבתפמ (ג ארמגב ןנירמאו ,םינאת יצקועב
 היל ירק אכהו יאכז ןב היל ירק אכה יאכז ןב ןנחוי ןבר ד"ס יאד
 ןב ףנחוי ןברו קדבו השעמ אינתהו ןנישקמו ,יאכז ןב ןנחוי ןבר
 הוה ובר ינפל בשויה דימלת אלא ןניקסאו ,םינאת יצקועב יאכז

 רמאו
 ב תוכחה ן גישת 5

 ,רשפא "הוה אלו ל"צ (דנ = + תפ ןירדהנפ
 ,אמ םש (ב | ,ב"מ ה"פ ןירדהנס (א

 (ּג
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 ןמ אמלאד ,הימשב היעבקו היברל הימעמ רבתסאו אתלמ רמאו
 יצקועב יאכז ןב קדבו השעמ ןנבר ונתד יאמשו ללהד ןמז אוהה
 'פ ןנתדמ דועו 0 היינתט אלו ןיתינתמב יכה יבר היינת ,םינאת
 והל ליאשד שיניא אכיא + יבר רטאו םירעה תא ןירבעמ דציכ
 אמלאד ,ןנת ןירבעמ וא ןנת ןירבאמ ,אנשיל יקיידד הדוהי ינבל
 ןאמ רמאו ןנת יכיה היל אקפסמ ןיתינתמל היצרתד היפונ יברל
 ןאמ ,שבתשמ אל ןירבעמ ינתד ןאמו שבתשמ אל ןירבאמ ינתד
 שבתשמ אל ןירבטמ (ינתד ןאמו רבא רבא ןונכ = ) .ינתד
 ,יברד הימק הרומא הזה ןושלבד הנימ ןניעמש .הרבוע השא ןוגכ
 ימנ אתייכסמ ףאו ,(ה יכה .הל ינתד אכיאו יכה הל -- אכיא
 אמינ ןתנ 'רל ריאמ 'ר היל רמאקדמ יברד הימקט (י אקפסמ ווה
 6 היל תילד ןיצקועב ינת חתפ לאילמג ןב ןועמש ןברל היל
 אתילעד אתווכ ידהל ביתיו ליזאד יאשרק ןב בקעי 'רב השעמו
 גב"שר רמא ,אנתו סרג ןיצקוע אנתו סרג גבישר חב ביתי הוהד
 אכיאו ,הסרגו היתעד בהי ,ןיצקועב ליאש אקד ןאמ אכיא יא
 ןיאצוי םינבה ה ןנתד אה ןוגכ ישוריפ יבר והב ףיסואד אתכוד
 םינושארד ימופמ ינתמ הוה יכה ,םיגוזב םיכלמ ינבו םירשקב
 .הווחב םימכח ורבדש אלא םדא לכו חב שירפו .יבר הב ףיסואו
 וז ₪ ןנירמאקדכ הירתבד הימויבו הימויב ןינתאד ילימ ןמ דבל
 תוידע תכסמ ןכו ,יוכו ורמא הנורחא הנשמ ,הנושאר הנשמ
 ףא 6 ןנירמאד הירזע ןב רזעלא 'ר םקותיאד אמויב הינתיאד

 תוידע

 בתכה ןנשתפ

 רודה ימכח הוסרג ןכ יכ ןושלה הניש אלש 'יפ  ,הינש אלו ל"צ (ג
 ,הנשמב העבקנ ןכו ,יאכז ןב קדב ןושלב

 חאנג ןב הנוי 'ר איבמ ןכו ,אבא 'ר ונלש אסרגו :גנ ןיבוריע (ד
 ,יבר ש"ע המקרה רפסל ותמדקהב

 ,וניתנשמ םעט הלגתנ יבר רמא :זנ תורוכב וניצמ ןכו (ה
 .: גי תוירוה (ז  ,יבר םדוק םג ןתומשב ןייורק תותכסמ המכ ויה רבכש (ו
 אלא אישנב ורבד אל ה"מ ה"פ םירדנב וניצמ ןכו ,ט"מ ו"פ תבש (ח

 םימכחו הדוהי 'רד תקולחמו ,תיבה ןמזב דוע תינשנ הנשמה לבו ,הוהב
 ,אל יא אקוד אוה םא ,אישנל יקלח בתוכהו הנשמב הרמאנה ןושלב אוה

 .חב תוכרב (י = ,ו"מ ה"פ ןיטינ (מ

 (א
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 ירל והוב תואד אמויב ,םויב וב לכ ונינשו תינשנ םויב וב תוידע
 יכימ יכה רתב הוגב יבר ןל אנתו ,(א הבישיב הירזע ןב רזעלא
 ש"ב ילוקמ םירבד השש רמא יפוי ה ןוגכ ויבא ימיב ונתאד
 לאללהמ ןב איבקעש ש"וח הדוהי ר"א ןוגכו ,(גי וכו ה"ב ירמוחמו
 םדא לכ לע אטה תאריבו המכחב תלעננ הרזע ןיאש הדנתנ
 ג"עא אתיינרחא אתייכסמ לבא | ,(יי לאללחמ ןב איבקעכ לארשיב
 תיא ,אתכלהל ןוניצרת יבר ,יאמק ןנבר והל ונת ווח ןוהימעטד
 והל ינת הוהד וחיינמ תיאו ןושארה ןושלב והל ינת הוהד והיינמ
 ,אזחדכ

 אחרוא איהה אלא ובלמ ןרמא אלו ריאמ 'ר ןיתינתמ םתסו
 ריאמ 'ר ינתמ הוהד ךרד ותואבו יבר רימג ווה ריאמ 'רד הירמגד
 ,אמלע ילוכל ייונתאל היעבקו יבר זחא ארמג התוא וידימלתל
 ויתוברמ הלבק ע"רו ,ובר אביקע 'רמ ולש ארמגה ךרד זחא מ"רו
 אתפסות םתס מ"ר ןיתינתמ םתס ןנחוי ר"א (יי ןנירמאד םינושארה
 והלוכו ןועמש 'ר ירפס םתס ,הדוהי 'ר ארפס םתס הימחנ 'ר
 .אביקע "רד אבילא

 ווה והלוב אחיירב ןילחה ירפסו ארפסו אתפסותו אתיירב ינהו
 לכ ןוניטקלו ש"רו הימחנ 'רו הדוהי 'ר ותאו יאמק ןנבר וחל ונת
 'ר ירפס ,הדוהי 'ר ארפס ,הימחנ 'ר אתפפות ,היליד והיינימ דח
 'ר ידימלת םלוכ יכ ע"רד אבילא והלוכו ריאמ 'ר ןיתינתמו ,ןועמש
 ינהד םושמ והב ןול תפכיא אל אתיינרחא אתיירב לבא ,םח אביקע
 'ר לש ידימלת ווה והנהו ,והנירבחו והניטקלד ווה ןנברד ןירחבומ
 יתודמש יתודמ ונש ינב | 8 וידימלתל ןועמש ר"א ךכו ,אביקע
 ןבל שט ןנירמא אהו ,אביקע 'ר לש ויתודמ תומורתמ םח תומורת
 אקו ,לכיח לש וחתפכ םינורחא םלוא לש וחתפכ םינושאר לש

 ןנישרפמ
 בתכחה ןנשתפ

 האמוטב תסנכנש םילכ ךירשא יפוי ר"אש םילכ ףוס  וניצמ ןכו (אי

 שיא ש"ר רךימת -- אמוי אנת ןאמ ורמא :די אמויבו ,הרהמב תאציו

 תותירכ אנת ןאמ :ג תותירכבו ,י"באר תודמ אנת ןאמ ,זט םשו ,הפצמה

 ן ,אביקע 'ר

 ,ופ ןירדהנס (די = = ,ו"מ..ה"פ םש גי  .,ב"מ .ה"פ תוודע-.(בו
 ,גנ ןיבוריע (זמ וס ןימינ (ומ
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 םדא וליפאד יי ןגבר ישרפמ אקו ,אביקע 'ר והז םינושאר ןנישרפמ
 רוד רוד ה"בקה והארהשכ אביקע 'ר לש ותמכחב חמש ןושארה
 אביקע אוה התא אביקעי'רל ל"א םינכרה ןב אפוד 'ר סנו ,וימכחו
 לודגהו ,י תומביב ופוס דעו םלועה ףופמ ךלוה ךמשש ףסוי ןב
 אחא ר"א ₪ ןיבוריעב ןגירמאד הוה ריאמ 'ר ,ע"ר ידימלת לכבש
 לש ורודב ןיאש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולנ אנינח רב
 לע רמוא היהש יפל ותומכ הכלה ועבק אל המ ינפמו ותומכ מ"ר
 ביבח הוה יכה םושמו ,םינפ ול הארמו אמט רוהט לעו רוהט אממ
 איהו מ"רד אחרא אתכלהב יבר טקנו ,היתוקנימ היכמסו ע"רל היל
 הבורקו הרצק מ"רד אחראד יבר אזחד ןויכ ,ע"רד אחרא תוה
 ,ול המודש המ םע רבד לכ הפי רובח םירבוחמ וירבדו דומלל
 ,רתי תפש ןיאו יאנת ןגבר והלוכמ רתוי הברה וירבד ןיקדקודמו
 אלד אנייפוטד ילימ הב רומא אלדב אמעטל ₪ אקסמ אתלימ לכו
 (א< אתטועימ אתכודב אלא םעדמ ארתימ אלו ארסחמ אלו ןיכירצ
 ןאמ לכ ואלו תואלפנו תולודג הלמו הלמ לכ ללכבו ,אמייק אחראו
 הנעמ 'המו בל יכרעמ םדאל ביתכ ,יכה ירובחל ןוהל עדי םיבחד
 .ןושל

 בל בחר היה אביקע 'רד ןויכ ימעטב ןיוש ןנבר והלוכד גע"או
 אפידעו ןוהתצירת אריפש הוה בל בחר ימג הידימלת מ"רו
 תוהד יאמ הב ףיסואו יבר הטקל יכה םושמ יגירחא יאגת והלוכדמ
 אתגולפד ירקיעו יצורית והלוכ ימנ הב שירפו יזחדכ הצרתו הימויב
 ימנ יא ,יגילפד אתווברמ יעמשד ןגברמ הוהד ןויכד ,ןנברד
 ןוהל עמשד שיניא אביא יא ,אמתס והיירמימ ונתו יגילפד םידיחיד
 ןנתד .(בכ אקפס קלתסמ אתלימ הוה יבח שרפמ דבו ,יעטמל יתא

 הזאו

 5תכה. ןנשתפמפ

 ,חל ןירדהנס (ןי
 ,אקפמ אתיא ג"ב חסונב (כ | ,:גי ןיבוריע (םי | יט תומבי (חי
 אלו "רצ םוקמב, אתטועמ אתכודב תבית קיתעה םלשה ןיסחויב (אכ

 ךא רתי אלו רסח אל ריאמ 'ר ןושלש רמול וניבר תנוכ יכ הפי  םנגרח
 ,ונשל ןקתל יבר ךירצ היהש ןיטעומ תומיקמב

 םימכחה יפב הרוגש הנשמהש יבר אצמ םימעפ המכש םירברה 'יפ (בכ

 תנשמ איהש ואצמ דעוה ימכחמ השירדו הריקח י"עו ,הנשמ םתס ןושלב

 דיחי
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 סאש ,םלטבל םיבורמה ןיב דיחי ירבד ורכזוה המל הדוהי ר"א 0 גכ
 ךכ ינא לבוקמ םהל רמאי אמש ,ךל ןיגמ ול ןירמוא ךכ םדא רמא
 .תעמש ינולפ שיא ירבדכ אמש ול 2

 תתמאו ןיתינתמד אתצרתד (י: אתרוצ אמלע ילוכ וזח דכו
 ןילא ןיטשפו ינת הוהד ינינת ךגה וקבש ,תולמד אקוידו םירבדה
 וקיבתשא והלוכ אתכלה ראש וה ,(ז לארשי ץרא לכב אתכלה
 ,יחיור ינשילב וא ישוריפב ןייעמד ןאמו 05 אתיירב ןוגכ ןיייוהו
 דכ לארשי והנילבקו הוה אתבלה ןילא לע לארשיד אכמס לבא
 .ןוהב עלפאד שיניא אכילו הנומאב ןוניזח

 וקבשד אלו ,הנשמ ירדס אתישל יבר והניצרת אחרא ןידה לע
 ילימו ירובחל יכירצ ווה אל יאמק אלא יארתבל אבור יאמק
 אלו הלבקב והל יעדי ןגברמ דחו דח לכו ןוניא הפ לע ןסרגמד
 שדקמה .תיב .בירחד דע והייגיב בתכמלו והנירובחל יכירצ ווה
 דכ ,זב"יר ידימלת שיר הוהד םונקרוה ןב א"ר ןוהידימלת ומקו
 ,הלח 6: םירופכה םוי יריעש ינשב ןישרפמד ילימ ךנה חינימ יליוש
 אלא ידימ ןוהל רדהא אלו ןמיס ,םשא .תיב ,רזממ ,הבשב ,ינולפ
 רבד רמא אלש אלא םירבדב ןגילפהש ינפמ אל ,איגתו (חנ ןונחד
 יצורתלו ירובחל יבר ךירטצא יכהלו ,סלועמ ובר יפמ עמש אלש
 לש אדמש אוהה ןמ תורוד 'ב אמלע חנד רתב הנשמ ירדס אתיש
 | ,(טכ תיבה ןברוח

 ןינעלו

 בתכה ןנגשהתפ

 וז הנשמ לע הרמואה םש תא יבר דימעה ןכלו  ,ותומכ הכלה ןיאו דיחי
 .תוידעמ איבמ רשאכו דיחי תעד איהש לכה ועדיש ידכ

 ,ארפוש אתיא תואחסונה לבב (דכ | ,ו"מ א"פ תוידע (נכ
 םישוריפ ראש ומכ המהו 'יפ (וכ = ,י"ב יבשומ תומוקמ לכב ותנוב (הכ

 ,םירבדב םתוא החד 'יפ (חכ |: וס אמוי (זכ | ,ןושל תוכיראב םישרפמש
 תורוד השלש היה יבר דע תיבה ןברוחמש וניבר רמאי ב"פב ליעל (טכ

 תורוד 'ג תמאב היה ןתוקלחמ ןינעבש ןעי הזו ,תורוד 'ב ךא רמאי ןאכו
 תמאב ךא :וירבחו מ"ר רודו - ,וירבחו ע"ר רוד ,עשוהי 'רו א"ר .רוד ונעה

 ע"רו ,עשוהי 'רו .א"רכ ןברוחה ואר וירבחו ע"ר םגש תורוד 'כ "ךא קש

 ,וניבר םע קרצה ןכלו םהירחא םימי ךיראה ךאו ויתוברכ ןקז היה
 (א
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 ,ד קרפ
 יבר  ,(א רחואמו םדקומ ןוהב תיאד ןותיזחד אתייכסמ ןינעלו

 התרבח רתב אדח אתייכסמל ןוגירדס אל ןיתינתמל והניצרת דכ
 םידקמ ימודקאל היל אחינד ןאמ ,הישפנ יפאב איינת 0 אדח אלא
 יבר ינת יה ןניעדי אלו הל רחאמ ירוחאל היל אחינד ןאמו ,הל
 ,יבר ןוניצרת יכה אתכסמו אתכסמ לכ יקרפו אתכלה לבא ,אשירב
 ןיא ןנירמא אל אתכסמ אדחב ג אנוה בר רמאד אדח רתב אדח
 ,םתסכ הכלה ןיא ןנירמא אתכסמ יתרתב לבא ,הנשמל רדס
 לבא (1 םתסכ הכלה ןנירמא אתכסמ אדחב םתס כ"חאו תקולחמו
 ימנ ףסוי .ברו ,רדס םהל ןיאד םושמ ןנירמא אל אתייכסמ יתרתב
 אתכסמ אדח והלוכד ןיקיזנד יבבב רמוא והימו היל אריבס יכה
 ,והנינ

 ןונינתא יכה ןנא (ה םילקשל םירופכ ומידקה מ"מ ותירמא אקדו
 אנינת ט"וי הימק הכוס יאדו לבא ,םירופכ כ"חאו םילקש ןגבר יב

 והימ ,ףוליחב ןוהל ןנינתד רשפאו ,הנשח שאר יאדו יכה רתבו
 תבש בישחו ליאוה הלחת תבש תכסמ םידקהל שיש רמימל תיא
 הרתבו ,אוה אניינע דחו הל ימדד ןיבוריע תכסמ הרתבו ,אבוט
 הנשה לכ לש םינחהו םידעומה לכל ןושאר חספהש םיחספ תכסמ
 ןנינת םילקש רתבו ,וינינעמ דחאכו ( וינפלמ אוהש םילקש הרתבו
 ,ימד אתבשל ירופכד אמויד םושמ ןיבוריעו תבשל ימדד אמוי רדס

 רתבו
 בתבה ןגשהפ

 רודיפ םא וניבר תא ולאשש תישילשה הלאשה לע ותבושת והו (א
 ,ןגוהכ ררופמ םירדסה

 4 ז"ע (1נ - .ארח ארח אלא ל"צו תכסמו אתכסמ לכ 'יפ (ב
 לבא הנשמל רדס ןיא ןנירמא אל אתכסמ אדחב אתיא ג"ב חפונבו (ד

 רמימל אכיא והיינימ אדח לכו ,הנשמל ררס ןיא ןנירמא אתכסמ יתרתב

 אתכסמ ארחב תקולחמ כ"חאו םתס ןחכשמד אכיהו ,אשירב יבר אינת אמלד
 הכלה ןנירמא ארחב םתס ב"חאו תקולחמ וא ,םתפכ הכלה ןיא ןנירמא
 ףידע ןיסחויה חסונ לבא ,'וכו ןנירמא אל אתייכסמ יתרתב לבא ,םתסכ
 ,הרצק ןושלב בותבל שרוקב וכררכ

 םינושארהש עודי הציב אתכסמ (ו | ,םילקשל אמוי ומירקה ט"מ 'יפ (ה
 .רדאב חספה ינפל םילקשה לע ןיעימשמש 'יפ ([ = ,בוט םוי תכסמ הוארק

 (ח
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 גתו אוה םירופכה םוי רתבד הכוס תכסמ ןגינת אמוי רדס רתבצ
 ,אוה אנינע דחד בוט םוי תכסמ ןנינת הכוס תכסמ רתבו ,אוה לודנ
 תכסמ הירתב יגתילד יכיה יכ הנשה שאר תכסמ ןגינת ט"וי רתבו
 .ימד אנינע דחכו העירז ןמזו העיבר ןמז ה"ר רחאד םושמ תינעת

 ירוחאלו ימודקאל היל אחינד אתיא יאו ינתימל ןנבר יליגר יכה
 תכסממ אנת ידכמ ןנירמאקד אתייכסמ ןניזחד גע"או ודיב תושרה
 אנת ידכמ ארמנב ןנירמאקד הטומ תכסמ ןוגב קילס תינולפ
 אנת ידכמ ןגירמאקד תועובש תכסמ ןוגכו ,קילס אק ריזנ תכסממ
 ,ה רדס םהל שיד אמלא קילס תוכממ

 ,ה קרפ
 ןל אמייסמ אלו ,הצרת אוה יאדו (א אייח 'רד אתפסות ןינעלו

 (ג אשונהב ןניהמתמד 6 הירתב יא הצרת יברד ימויב יא אתלימ

 אכיא אהו ןנירמא אקו שארב בשי אמח רב אנינח יבר הוצש לע
 ןנישקמד גע"או ,אייח 'רד הישפנ חנ ץרתמו הינימ ףידעד .אייח 'ר
 ,תועמד וילע יתדרוהו יבר לש ורבק יתיאר ינא אייח 'ר רמא אהו

 הלחשפכ התו ,הנוהכ הלטעויבר מל םויה התוא אייח זר רמאה התו

 ןויכ א"באו ,ךופיא א"בא ןנירמאו פו ורקבל או ר: םנכעוופר

 ,ןל אקפסמ אמלא ,הירגפא אל רבס הוה תוצמב קפסוע אייח 'רד

 אוהה ןמ ןיינתמו אתפסות ןצרתא יברד ימויבד ןנבר שש והומ

 אנמז

 בתכה ןגשתפ

 ,קילס תוכממ אנת ירכמ רמאש וניבר ירבד רחא אתיא ג"ב חסונבו (ח
 אנת ארמגה ךירפ תוכרב שירבש 'יפ "ארקד אקספ לע ןירוק יתמיאמוו
 שיד ןיאור ונא הזמו ,יאק ארקא אנת ינשמו .יתמיאמ ינתקר יאק | יכיה
 ,רדס םהל

 ,ונממ ולאשש תיעברה הלאשה לע וניבר תבושת והז (א

 וא יבר ימויב [יא אתלמ] ןל אמייסמ אל והימ סרג ג"ב חסונב (ב

 ,אתפסות הצירתיא וניתנשמ תובלה וצירתאד רתבד קפס אלב לבא הירתב

 ,ןינת ןוהילעו ןוניא ןיתינתמר [רוביינ ,התבד) רתב ןירירב .אתפםותד ילימו
 ןיעבו = ,'וכו אייח יברד הישפנ חנ יברד ימויב [יא אתלמ] ןל אטישפ אלו
 ,: גק תובותב (ג = ,םלשה ןיסחויו .רוביינ תסונב .אבומ הז חםונ

 (ד



 'ה קרפ 'א קלח ןואנ ארירש :וניברד תרגא 8

 הנינח תכסמד "ארמימ  איההמ יזחתמו יברד הישרדמב אנמז
 ןב ןנתוי 'רד היתחא ינב יברד היתובבישב ויהש ימלא והנהמ
 תמיא לכד ₪ אדגדוג ןב ןנחוי 'רד היתרב יגב הל ירמאו אדנדונ
 ןשחרמו הימק יבתיו .ילייע ווה אשרדמ יבל יבר- לייע :הוהד
 ואיסתיאו :והיילע .ימחר יבר אעב ,והיישיר. ידייגמו  והייתוופש
 והלוכו אתפסותו : ירפסו ארפסו אתכלה יעדי ווהד חבתשיאו
 ו .אדומלת

 ולא ,יבר םבתכ אל יאמאו םבתבכל אייח 'ר האר המ ותירמאדו
 ילימ ןכירא 'וימיב א יונש היהש המ לכ רבחלו בותבל יבר שקב
 ו תולק ןווגבו ,בתכו ןקית םירבדה רקיע יבר אלא ה ןרקעתאו
 ילתו ימעט המכ ונממ רמגמ אתלימ אדחמ וליפאד אטייק אנשילו
 אימשד אתעייסבד ,תואלפנו תולודנ ,תודנהו תוכלה לש םילת
 יפנאו ימרפ אתיירבב טשפו אייח 'ר אתאו ,ןיתינתמ ארמאתא
 אתיירבב ןיחוורמו ןישיפנד ימעטד ה יבור ,6 יללכו ירקיע והל
 ןנירמאדכ ןניכמס ןיתינתמד רקיע לעו ,ןיתיגתמב ןוהליד רקיע
 אכיא יא רמא אתניפסד אירקסאב הישפנ אלת אפליא ₪ תינעתב
 אלו איעשוא 'ר יבדו אייח 'ר יבדב אתלימ :יאנימ ליאשד שיניא
 יאמ לכ אמלא ,אנעבטו אירקסאמ אליפנ ןיתינתממ היל אנטישפ
 אבו ,ןיתיגתממ טשפמל ןל תיא איעשוא 'רו אייח 'ר יבדב אכיאד
 ןנחוי 'ר ידהב היליד השעמ אוהה םושמ ותמכה תוארהל אפליא

 א

 בתכה ןגשתפ

 ןב י"רש עודי יכ דואמ השק וניבר תסרגו .,ג הגיגהד ארמגה תסרג (ר
 אתפסותכ ינב היננח ןב עשוהי 'רל ארקו שדקמב שמישו יול היה ארוגרוג
 ינב וליפא וא היתחא ינבש רשפא ךיא ןכ םאו :אי ןיכרעו ב"פ םילקש-

 י"בר לייע הוהד בותכ היהש ץרתל רשפא ארמגהו ?יבר ןמזב ויהי היתרב
 ,נ"עצ שודקה וניבר לע הזמ היאר איבהש וניבר לבא ,עשוהי 'ר אוהו

 קיתעה ןכו ,תוללכ ןוגכו אתיא רוביינו ג"ב חסונב (ו = ,ןיחכשמ ויה (ה
 ,"ללכ* ךרד,, םלשה ןיפחויב

 סרג רוביינ חסונבו ,ןיללכו ירקיע והנהל יפנאו סרג ג"ב חסונבו (1
 ןיסחויב קיתעה ןכו ג"ב חסונ הארנ רתויו ,יללכו ןירקיע והל תיאר יפנאו
 ,םיללכהו םירקעה הלאל םינפו םימרפ אתיירבב ראבו ח"ר אבו ,םלשה

 ,אכ תינעת (ם | תואחסונה לכב אוה ןכו יבורו ל"צ (ח
₪ 
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 םהו תבשב יגבל לקש ונת רמואה היל אנתו אבס אוהה אתא דכו
 'רכ אמקואו ינמ אה 'וכו עלס םהל ןיגתונ עלס םהל תתל ןייואר
 .תמה ירבד םייקל הוצמ רמאד ריאמ

 ןיעמוש ןיא יברד הילע ינולפאל אתיירבב אייח 'ר אתא וליאו
 הב יוחד ג'עא ןיתינתמב המתסו הכלה יבר יזחד אתלימ ןוגכ ול
 ארקיעמ אוה אתגולפדו שרפמ אייח 'ר אתא דכו ארקיעמ אתגולפ
 תיאד איגוס ןגימקנ אלו ןנידבע ןיתינתמכ ,ןיתינתמב אמיתסד נ"עא
 יסוי 'רכ הכלה והייורת יגילפ יב יסוי 'רו מ"רד ןגברד אתנולפמ ןל
 אכיה לבא ,ןנידבע הימתסכ ןיתינתמב ריאמ 'רכ יבר םיתסד אביה

 ירו ךכ רמוא מ"ר ןוגכ אמלעד ןייגוסכ ןנידבע ןיתינתמב אתנולפד |
 הוהד מ"רד אמעט אייח 'ר אזח יאו ,יסוי 'רכ הכלה ךכ רמוא יסוי
 אל ,ריאמ 'רכ אתיירבב הימתסו ןיתינתמב יפוי 'ר  ידחב גילפ
 והבא 'רד היעמש םוחנ + ןיבוריעב הינימ יעבדבו היגימ ןנילבקמ
 אל יבר יכו ל"א יאמ אתיירבב תקולחמו ןיתינתמב םתס והבא 'רמ
 יאמו חוה יבר דימלת אייח 'רד םושמ ,ול ןינמ  אייח 'ר האנש
 היל תיאד יאמ אלא אייח 'רל היל תילו רמא הוה יבר הירמגאד
 (אי אידהב אתיירבב ערכמ ןיתינתמד ילימ אקוד וליפאו ,יברל
 אתכלהו אתבוית ןנירמא גי דמועכ ץורפ יובמד אתנולפ איההכ
 אקידד םושמ ,ןיא ןניקרפמו ?אתכלהו אתבוית ,אפפ ברד היתווכ
 .ןינבה לע תוריתי תוצרפ והי אלש ינת אקד היתווכ ןיתינתמ

 ,ו קרפ
 אתכלה אזימר אכיהו ןוניא יארקד ישרד (א ירפסו ארפסו

 אחרוא ןידה םופל יאמק ןנברד ימויב ינש שדקמב ארקיעמו ,יארקב

 ווה 7

 בתבה ןגשתפ

 אתיא ,גמ ןיבוריעב לבא ,: במ תומביב ל"צו ם"ט אוה ןיבוריעב תבית (י
 .'וכו האנש אל יבר רמאמה ךא

 ןיתינתמד אקוידמ דומלל לכונ ךא הנשמב שרופמ וניא וליפא 'יפ (אי
 ,אתיירבב שרופמש המ עירכמ

 ,: ומ ןיבורע פו

 .תותיירבה ובתכנ רציכ םתליאש לע הבושת והז (א
 (ב
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 אייח 'רמ ווה אלד ינירחא אתיירבד ןגבר וזח דכו ;(ג ןוהל ינת ווה
 יללכל ןיימדד יטרפ והב תיאו אתשבש והב תיאד איעשוא 'רו
 איעשוא 'רו אייח 'ר יצרתד אתיירב יגהו ןיקייד אלד ילימו םידיחיד
 ןנירמא ןהילעו ןגבר יב והננתו ןנבר והניטקל והלוכדמ יפידע
 ןנבר יסרגו ינרחוא אתיירב יחיבש ווה כפע"או "ןגבר ונת ארמגב

 ןוהתי ינת ימנ ₪ יאנתו ,היבר הירמנאד יאמ דחו דח לפ הל

 ,(ה ימא 'ר יבד אנת ןיישא רב ד אייח 'ר יבד אנת יחא ןוגכ ןוהימק

 ןנירמא יתכוד המכבו 6 תורחא תוינשמ ינת ימנ ארפק רבו
 ,והלוכמ ןפידע איעשוא 'רו אייח 'רדו 6 ןיתינתמב יול רמאקדכ
 אתכסמו אתכסמ לכ לע אתיירב ןוהל תיא ןוהגמ דחו דח לכו
 רבכ ימג אוהו יול יבד ןישודיקב  אישרשמ בר יגת ןנירמאדכ
 6 'בבד ןגברו ,איעשוא 'רכו אייח 'רכו ארפק רבכ ₪ 'רד ןניעמש

 הבורמ הרות והב תוה אהד אתיינתמ והל ווה ₪י 'נבר הימק ווהד

 ויה

 בתבה ןנשתפ

 תותיירבכ יבר תנשמל שוריפ םניא ירפסו ארפסד תותיירבהש 'יפ (ב
 הרותה ודמל ןכש ,ינש תיב ימיבד םינושארה וניתוברמ המה ךא ,אייח 'רד
 ,ןהב ןייולתש תוכלהה לע םהיזמר םע בתבבש

 ויהש םיארומאה ימיב םג אתביתמ לכב ויהש ןיאנתה לע וניבר תנוכ (ג
 י"שרב ,ומ ןילוחו ,יאנתל ה"ד י"שרב .דל מ"ב ןייעו  ,תותיירבב ןיאיקב
 ,רתוימ אוה רב תביתו ,םש (ה | ,די תוכרב (ד = ",ומא ה"ד

 רבד תולודג תוינשמ םשב ןיארקנ ויהש ה"ה ג"פ תוירוה ימלשוריכ (ו
 ,ארפק רב תנשמב היונשש וז י"רל ל"ר ל"א :דנק ב"ב ןכו ,ארפק

 הטוס ,,וצ :גנ תובותכ ,,\ תומבי ,;דכ אמוי וניצמדכ היתינתמב ל"צ (ז

 ,;:תפ הדנ ,,הנ מ"ב ,:טמ
 ,יול יבד ןישודיקב אריז רב ןועמש בר ינת :וע ןישודיקב ונלש אסרג (ח

 איעשוה בר ינת :בנ ב"ב וניצמ ןכו ,איברש בר ינת אתיא ג"ב חסונבו
 ,יול יבד ןישודיקב

 יולש *יפ תואחסונה לכב אוה ןכו יברד היעמש הוה ימנ אוהו ל"צ (ט
 ,'וכו אייח 'רכו ארפק רבכ יבר תא שמיש

 תנוכ וניבה אלו אבבד ובתכו שבתשנ םיסופדה ראשבו ,לבבד 'יפ (י
 ,וניבר

 וקיתעה םירחאה םיסופדבו ,וניבר ימק הנוכהש וא יבר הימק ל"צ (אי

 ,תועמ אוהו ןנבר הימק
 (בי
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 יתדרישכ אביקע ר"א גי ןגתד אתביתמד אתכודב ןיציברמ ויהש
 ןב אנינח 'ר היב הוהד אתידבמופבו ,'וכו הנש רבעל אעדרהנל
 ךלה ףודרת קדצ קדצ 6 ןירדהנסב ןנבר ונתו ,עשוהי 'ר יחא
 ,הלוגל עשוהי 'ר יחא ןב אנינח 'ר רחא ןנישרפמו הפי ד"ב רחא
 ןנתדכ . תואושמ ןיאישמ ויה םתהד םושמ הלוג הוארקש אוהו
 (וט הלע ןנירמאו שא תרודמכ וינפל הלוגה לכ האורש דע | י ה"רב
 ץראב אישנ היהו לבבמ הלע ןקזה ללהו ,אתידבמופ הלוג יאמ
 ,(מ לארשי

 תנשמ ןיירקמ ווה יאלבבד אתייגתמ והנה הירתבו יברד ימויבו
 יתכוד המכב ןנירמא = י ימנ לאומשדמו זי לארשי ץראב ןתנ 'ר
 ,טי לאומש יבד אנת

 םינושארה םימכח ידימלת והל ינת יוהד תוינשמ ךנהו
 'ר אנת יתכוד המכב ןנירמאד אביקע 'ר םשב הרמאתמ אל
 אתיירב ימג ןייוהו 65 בקעי ןב רזעלא 'ר יבד אנתו (: לאומש
 יבדב ירמ רב הבר אגת כ ןיבוריעב ןנירמאדכ םינושאר ינושארל
 ,יאכז ןב ןנחוי ןבר

 אמלע ילוכ  והניפרגמל ןניעבק אל .אתיירב ךגה והלובו
 ונת והיינימ ןנירמא אלו איעשוא 'רו אייח 'רד אתיירב ןועבקאדכ
 .אנות אגתו ,אינת אלא ןנבר

 וגתנשמב והב ןנבר ומשפ הלחתמ ואל ימנ ירפסו ארפסו
 תעשמד

 בתכה ןגשתפ

 ,הברה הרות םש וציברה ובשיש מ"כב ,ןהיתובשומל ןהיתומוקמב 'יפ (בו

 .: בל ןירדהנס (גי | ,'וכו ז"טפס תומבי ןנתדמ היאר איבמו
 .ומ הרומת (זי = ופ םיחספ (זמ | ,:נכ םש (ומ | ,ב"מ ב"פ .ה"ר

 ,תואחסונה לכב אוה ןכו ימנ לאומש רמו ל"צ (חי
 ג ונ הבופ  ,,טל ,ג םיחספ | ,,ופ ןיבוריע ,:אלק :דנ :הל תבשכ (םו

 ,: גצ .תוחנמ ,בכ םיחבז ,:חי ק"ומ ל הלינט ,,מכ הציב 2 מב הב

 .תואחסונה לכב אוה ןכו לאעמשי 'ר יבד אנת ל"צ (כ
 ג זי הגינח ,,הנ :המ אפוי ,,הל םיחספ  ,,דג ןיבוריע ,,בל תוכרבב (₪3

 .בלק .ןילוח ,: נצ .תוחנמ . ,: בצ : צ .ןיררהנמ כמ
 אתיא :בל הכוסכ ךא | ,ןוירמ רמ הבר ונלש חסונו ,,םי ןיבוריע (בכ

 ,ירמ: רב. הבה
 (גב
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 ןנירמאדכ מ ילק ילק אלא לארשי לכב הטשפ (גג הנקת תעשמד
 שרודו בשויש הפ ןבל יתיאר ל"רל ןנחוי 'ר ל"א ₪5 תומביב
 אכיהו ,ואיהנ אתינתמ .,איה הידיד 5 ל"או הרובגה יפמ השמכ
 ארבפו ימוי אתלתב אייגת ןנחוי 'ר קפנ ,םינהכ תרותב 0 ינת
 ילוכו אתפסותו ירפסו ארפס ןועבקא יכה רתבו ,יחרי אתלתב
 םירג ןנבר ןמ דחו דח לכו ץק והל תיא אל אתיירב ךנהו ,אדומלת
 רב אפפ בר היחכשא (מ אעיצמב ןנירמאדכ היבר םופמ והל
 ןנברו ,אנינת ל"א ריבשב ידימ רמ ינת ל"א לאומש רב הברל אבא
 ןקפנמ ןוהגמד אתיירב ןילהל אבוט ןיכירצ ווה יבר רתבד יארומא
 יזימרבו  אטייק .אנשילב ןיתינתמב ןנירמאד אתקימע ילימ לכ
 יבר ןוהל רבח אל יכ ,תודלותו ןישודחו ןיפנע ןהמ ןיאצויו ,יללכבו
 ןיכירצ ווהו מ ןוהל תיאד ו טשפ אלו ןוהלד ןירקיע אלא
 אתלמ היל אכירצד ןאמ ןוהנמ ימנ הוהו ,ארבסו אלופלפ ימ ג ןנבר
 הלש רקיעב האיבהלו הל ימדד המ לכ אתלימ ייומדל ךירצו (חכ
 ,ידדהב יעגפ ווה דכ תשש ברו אדפח בר 6 ןיבוריעב ןנירמאד
 . תילופלפמ עתרמ תשש ברו ,תשש ברד היתינתממ עתרמ \ =ה
 הרות ימעמ היל ןיילנד אבוט רימגד ןאמל ןנבר יחבשו ,אדסח ברד
 אתלימו היל טייקד התל ס גת "נינה .המכ| עדיו 'רימגד :ןויבד
 תרחא הנשמב תיויב וז הנשמב אקימעד אתלימו ,6 היל תוורמד
 ר"א ימא ר"א אנינח רב אחא 'ר רמאד = ןירדהנסד איההב (אל
 .המחלמ ךל השעת תולובחתב יכ (% ביתכד יאמ ןנחוי ר"א יסא
 תוליבח ודיב שיש ימב הרות לש התמחלמ אצומ התא ימב

 תוליבח

 בתכה ןגשהתפ

 ,:בע תוטבי (הכ | ,טעמ םעמ 'יפ (רכ | ,הנוקית תעשמד ל"צ (גכ
 ל"א םש ונלש אסרגו :המ תועובשב ל"צו ס"ט אוה אעיצמב תבית (וכ

 ,;םל :אי ןיבוריעב הזה ןושלכ וניצמ ןכו ,לאומש רב הברל תשש בר
 ,: חצ ק"ב

 = ןהמ רומגלו תומדל ןילוכי ונאש המ לכ יבר איבה אלו 'יפ (זכ
 | וס ןיבוריע (םכ = ,השעמ וינפל עריא םאש 'יפ (חכ
 ,ןוכנ אוהו ,רמ היל חורמ ,רמ היל טייקד אתלמ אתיא ג"ב חסונב (ל
 ,ה"ה ג"פ ה"ר ימלשורי ,א"קמב םירישעו רחא םוקמב םיינע ת"רד (אל
 רב ,דלשמ ל." במ .ןיררהנפ '(בל

 (רל
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 רוש חבב תואובת ברו הישפנא ףסוי בר ירק ,הנשמ לש תוליבח
 יתא דלונ הז יאו שודיח הז יא ילופלפל עדי אלו ינתד ןאמד נע"או
 רקיע יקופאלו ייומדל עדי אלו ,אידהב ןיתינתמב ינת אלד הינימ
 יאמ רמג אלו ריבסו לפלפמד ןאממ ףידע בפ"עא ,ןיתינתממ היליד
 ינהדמ וחנה ייורואל לוכי רימגד אוההד מ"מ ,רמאד יאמ אלו ינתד
 תילד ןאמד ט"מ ליבי אל ריבסד אוההו ,השעמל הבלח ןוניעמשד
 םופל ארמג היל תיאד ןאמ לבא ,ארבפמ היל ןניקפנ ןאמ ארמג היל
 ינילפד יביהו ל ארמנמ היל ןניקפנ המ אלו אוח רומאד יאמ

 יארומא
 בתבה ןגשתפ

 ושבשו ןושלה םגמוגמ ,ארמגמ היל ןניקפנ דע ינתד ןאמד ג"עאו ןמ (דל
 ה"רת ג"ב חסונבו םימכחה רדסב ראשנ יתימאה חפסונהו ,םירקיה וירבד
 דלונ הזיאו שודח הזיא ילופלפל עדי אלו ינתד ןאמד ג"עאו, = םנושל הזו

 כ"פעא ,ןיתינתממ היליד רקיע יקופאלו ייומדל עדי אלו .אידהב ינת אלד
 [ם"מ] רומאר יאמ אלו ינתד יאמ רמג אלו ריבסו לפלפמד ןאממ ףידע

 אוההו השעמל הכלה ןוניעמשד (ינוד) ינהדומ והנה ייורואל לוכי רימגד אוההר
 לבא ארבסמ היל ןנקיפנהמ ארמג היל תילה ןאמד ט"מ ,ליכי אל ריבסד
 ירכדו "ארמגמ היל ןניקפנהמ אל אוה רומאד םופל ארמג היב תיאד ןאמ
 אטיהר םופל ףאש ,לפלופממ רימגד ףידע ןכלש ,אוה ךכ הרצקב וניכר
 אל ,הישפנד ארבסמ םישדח םיניד איצוהל לוכיש ןעי ,רתוי ףידע לפלופמ
 ,הזל םימעט וניבר ןתונו | ,ןכ וניא תמאה יפל לבא ,דוחל רימגד ןאמ ןכ

 ,השעמל הכלה עמשש םינירה תוחפה לכל ייורואל לוכי ארמג לעבהש ןעי
 םעמ וניבר ןתונו ,הישפנד ארבסמ אוה הז םעטו לוכי אל ריבסד אוההו
 ארבסמ ןיד הזיא רמאי םא לפלופמ לעבהש ,ארמגב שרופמש המ הזל רחא
 אל .אריבב ותרבס הלפנ זא וניד דגנ תשרופמ אחיירב וניצמ םא הישפנד
 אתיירב וניצמש פ"עא אתיירבב ןכ וניצמו ןיד הזיא רמוא םא ארמג לעב ןכ
 גילפד אתיירבכ אלו ולש אתיירבכ רבוס אוה .יכ ןיד וניד  ,ודגנ תרחא
 הרצקב וניבר רמאש הזו ,;וצ םיחבזמ תוכיראב וניבר שרפמ רשאכו הילע
 השעמל הכלה ןוניעמשר ינהדימ והנה ייורואל | לוכי רימגד אוההד ט"מ
 מ"מ ינש םעמ איבמ כ"חאו ,וניבר לש םעמ הז ,ליכי אל ריבסד אוההו

 ןנקיפנהמ (ודגנ תשרופמ ארמג וניצמו שדח ןיד הזיא רמואו) ארמנ היל תילד ןאמד

 ארמג היב תיאד ןאמ לבא (ןוכנ רתני הזו ,אראבפמ ג"ב הסונבו) ארבסמ היל

 ניקפנהמ אל (אוה רבוסש ןידה ומב שרופמ אתיירבדארמג םא) אוה רמאד םופל

 תבית ןיב קיספמ וביצה םנחבו ,דואמ שבתשנ ג"ב חסונבו ,ארמנמ היל
 םעמ שרפל אוה תמאבו ע"פב ארמימ אוהש ורבסש ,יכיהו ןיבו ארמנמ
 (הל ,וניברד ינשה
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 ןנידבע ךדיאכ אתיירבב אינתו ןוהגמ דחכ אמלעב ןייגוסו יארומא
 בר ל םיחבזב ןנירמאד איההכ היתוכ אתינתמ אינתד איההכ
 היקבש אמח רב ימרד הימק חיכש הוה הדוהי ברד הירב קחצי
 אמח רב ימר ל"א היב עגפ דח אמוי ,תשש ברד הימקל לזאו
 תשש ברד הימקל תלזאד םושמ ,דיל ךל יתא אחיר ןטקנ אתפקלא
 אניעב יכ רמ אלא יכה םושמ ואל רמא ,תשש ברכ ךל תיוח
 הל אכרפד אתינתמ אנחכשמ יאו ארבסמ יל טישפ הינימ אתלמ
 יל םישפ אתלימ היגימ אניעב יכ תשש ברו ,אינת איגת יא יל תרמא
 אתינתמו אתינתמ יל רמא הל תכרפד אתינתמ אנחכשמ יאו אתינתממ
 יפ ןועמ ילכ תצקמב לשב הינימ אעב ,אחלמ יאנמ יעב ל"א ,איה
 הוהד ידימ ןועט וניא ל"א ,ןועט וניא וא הפיטשו הקירמ ילכה
 ילכ תצקמב לשב אינתד ,יבה אתיירבב ינת אל אהו ל"א ,האזהא
 אינת יא ל"א האזהב ןכ ןיאש המ הפיטשו הקירמ ילכה יפ ןועט
 םירה רקועו יניס והל איעביא יכ (* תוירוהב יכה םושמו ,אינת
 ברלו םירח רקוע אוהד הברל אמלע ךירטצא דכ ףידע םהמ הזיא
 ,רוש חכב תואובת ברו הישפנא ירקד ןנירמא אהד יניס הוהד ףסוי
 אוה הזד איטח ירמל ןיכירצ לכהד ,ףידע ינים םתמ והל וחלש
 ,ארמנ

 אתשה ןוניאד היליד אתיירבל ןגיצרתו ול אייח 'ר האר [ןיכהו
 והלוכ אתיימק ךגהד םושמ ןנבר יב אניגתד דוחלב אייח 'רד ךגה
 ןוהנמ ןגבר וכירטצאד יאמו חל ןוהתיינתו ןוהתיירט ןישיפנ ווה
 חכתשא אראשו והיימעט והב וקיפנהו הב וקדקדו ארמגב ןנירמא
 | | ,והל ןניכירצ אלד

 אצירתו אקיד לבבב .תוהד לאומשו ברד אתיירבד גע"או
 אבר רמא ץוחב השענה ריעשו רפ לע 66 אמוי רדסב ןגירמאד
 'ר וא לאומש יבד | (מ רזעילא 'רל וא אלא אתצרתמ תחכשמ אל
 דכו אט לאומש יבד ךה אקיבתשא כפ"עאו ,אתפסותד אביקע

 ןניחבשמ

 בתכה ןנטהתפ

 ה כה .ןירבדל וניבר רווח ןאכ ל | .תוירוה ףופ (ול . ,:וצ  םיחבז (הל
 .ע אמוי (טל ,יארמ רתוי תוכורא ןהלש אירטהו אלקשה 'יפ (חל
 .'וכו אביקע 'רל וא לאומש יבד אנתד רזעילא 'רל וא ל"צ (מ
 הנש ןונבלה דובכב ןייעו  ,הנימ  רוזדו אהיא ה"רת ג"ב חסונב (אמ

 (במ ,5 ןוילג תירישע
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 אלו ןיינתמ אלד ,והיילע ןניכמס אל .אתיירבד יאחסונ ןגיחבשמ
 ווה דוחלב אייח 'רד ךנה אלא ,אל יא ןוניא אמשוק יא ןניעדי
 ואלד .(גט תועיטק והל ורקד ימג תורחא תותיירבו .ןנבר יב ןניסרג
 .תורחא תודגהו ץרא ךרד תוכלה ןוגכ והיינימ ייורואל

 'א קרפ .ב קלח
 תיא םינושאר ינושאר וליפא (א יהולע ןותלאשד ימנ דומלתו

 (ג ירמאד ,ןוהל ןניסרגד אתכלה והל תיאד ןנירמאאהד דומלת ןוהל
 יסרג והלוכ ואלד גע"אְו = 6 םינאת יצקועב יאכז ןב קדבו השעמ
 ןוהלכו ןיוש םהש םה םיעודי םימעטה לבא דחא ןושלו דחא הפב
 דח לכ הזמ הז םינושמ םירובח הידימלתל ינתמ דחו דח לכו ,דח
 םתסרגש פ'עא ןיוש םהימעטו םהיתוכלהו היבר הירמגאדכ דחו
 ,הזמ הז קלוחמ

 ,תושרדמ לש םינפו ,תוירטמגו ,םירומחו ןילק והדיד ןירקע ווהו
 םירבד ןוהנמו ,שרוד לאעמשי 'ר היהש תודמ הרשע שלש ןוהנמו
 ,ןיטועמו ןייוברו א ארקמ רותיו ,0 ארקמ םוריס ןוגכ םירחא
 . ןידמלמ ןיא דחאכ ןיאבה ןיבותכ ינש ,שקהו ו ןיכומס ןישרודו
 טעומ תשפת תשפת אל הבורמ תשפתו ,ןותחתמ ןוילע דמלו
 ןיפיפומו .ןיערוגו 6 ארקמ םעט ₪ םיעבש תשירדו ,( תשפת
 [ ןאכ רמאנ  (גי תרוסמל םא שיו ארקמל םא שיו (אי ןישרודו

 ןלה

 בתכה ןגשתפ

 ."תונטק,, אתיא ה"רת ג"ב חסונב (במ

 בתכנ דציכ וניברל ולאשש תישימחה הלאשה לע הבושת והז (א
 .ב"מ .ה"פ .ןיררהנס .,ןנירמאדב ליצ (( ב הפלה

 ,ודיב הכלהה התיה ןכ ךאו הנשמב וניצמ אל תאזה הכלההו 'יפ (ג
 ,ח"ספ ךתלעהב ירפסו תוכרב ףוסו :איק ב"בכ (ד
 .ארק הל בתכו חרט ח"וקב איתאר אתלמ ורמאד :חי םיחספ (ה
 .: ה .הכופ (ח | ,ןמסנ םשו .,הכ ןישודיק 0: ..(:אכ תוברב (
 ארקר אמעט שיררד ש"רכ (י | ,םיעבש ינא ארקא ,ר ןירדהנס (ט

 .:איק ב"ב ,,חמ אמוי (אי | ,:חס ןישוריקכ

 ,:אק ןירדהנס ןייעו ,הגע ןושל אתיא ה"רת ג"ב חפונבו ,:ו הכוס (בי
 ,אגא ךרע םלשה ךורע ןייעו

 ג
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 ידימ אצוי ארקמ ןיאו יי וינפ יפלו וינפל שרדנ ארקמ ,י ןלהל
 הרות הרבד | ,6ט הרותב רחואמ ןיאו םדקומ ןיא 06 ומושפ
 ןינע והנת ול ןינע וניא הזבו הזב רמאנש רבד ,י םדא ינב ןושלכ
 אוהו הזב רמאנש רבד ₪ וילע חיכומ וריבחש רבד ,6י וריבחל
 ליבשב אלא תינשג אל תינשנו הרמאנש השרפ 6 וריבתל ןידה
 והרתאב יקואו הנימ ןודנ הנימו הנימ ןוד אג הב שדחתנש רבד
 -.דכ ,הלאכ הברה םירבדו ,(גכ ןודגכ תויהל ןידה ןמ אבל וידו  ,(םנ
 ילימ ןיליא ןוהל םירג דכ דחו דח לכ ןוהתכלה םינושאר ירמא ווה
 ₪3 ןיבוריעב ןנירמאדכו ,הרות ימעט ייולגל ןוהליד דומלת ןייוה
 לע רמוא היהש מ"רל ול .היה דחא דימלת ןנחוי ר"א והבא ר"א
 רבדו רבד לכ לעו ,האמוט ימעט 'חמ האמומ לש רבדו רבד לכ
 ,הרהט ימעט 'חמ הרהט לש

 ןישודח יזחמל והדיד דומלתל יתירחא יפנא והל תיא ימנ ןכו
 ןנירדהמ יכיהו ןוהייומדד יפנא יכיהו ןוהיניד יכיה תודלותו ןיפנעו
 ןבר לע אהד אדומלת ןוהל הוהד ןל אנמו ,ןוהליד רקיעל ףנע
 ,רימג הוה .אברו ייבאד תויוה (ו: דעד הנ ורמא יאכז ןב ןנחוי
 הלוע דומלת תנגשש דומלתב ריהז יוה- רמוא הדוהי 'ר (מ ןנתו
 הנשמב ,הדמ הניאש הדמ ארקמב קפועה 6 אעיצמב ר"תו .ןודז
 ,וזמ הלודג הדמ ךל ןיא דומלתב ,רכש הילע ןילטונו הדמ

 ןישרפמ אדומלת הוה הדיד ןיתינתמו אתכלה יבר ןקתד רתבו
 םש ןנבר ונתדכ ישרדמ ימעטו יללבו יטרפו ןיתינתמד איקוד הב
 אישק אפוג אה הלע ורמאו .דומלתה ןמ רחתוי הנשמל ץר יוה
 רמא 'וכו תרמא רדהו וזמ הלודג הדמ ךל ןיא דומלתב ,תרמא

 וקבש
 בתכה ןגשתפ

 יפי תבש מ ==. תא יב (ה< =. ;מכבו- .?אנ; ןורההנס (גי
 אל .תוכרב יחי = ו . םוחפפ "ומ
 וריבחל ןינע והנת ול ןינע ןיאו הזב רמאנש רבד רמול ךירצש הארנ (חי

 , גיב חםונבב
 ,גה"יר לש ונב א"רד 'תודמ ב"למ 'בכ הדמ אוה (םי
 הע תומבח (בכ "קומדי תועובש (אב =. 03 הדמ" 'םש (כ
 וכי הברבי\הב * יז כייבוריע דב < חי ק"ב (נכ

 . "מי ד"פ תובא וכ = וכו ומכ אוה רעד יתביתי וא | ,וליפאש 'יפ (וכ

 טל מ ב (תּכ
 (טכ
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 יוה והל שרד רדה אדומלת רתב ילזאו ,ןיתינתמ אמלע ילוב וקבש
 'הב .הדוהי יר .שרדדכ שרד  יאמ ,דומלתה ןמ .רתוי  הנשמל ץל
 תושענ תונגשש םימכח ידימלת ולא (טנ םעשפ ימעל דגהו יאעליא
 תונודז וליפאש ץראה ימע ולא םתאטח בקעי תיבלו .תונודזכ םהל
 דומלתב ריהז יוה רמוא הדוהי 'ר ןגתד ונייהו ,תוגגשכ םהל תושענ
 .ןודז הלוע דומלת תגנשש

 ר"תד הנשמ ימעמ היב ןירבסד םינושארה תמכח אוה דומלתו
 ארקמ ודמלש ובר אלו הנשמ ודמלש ובר אל ורמאש ובר םש
 והייורתו .המכח ודמלש ובר ונתד אכיאו ,דומלת ודמלש ובר אלא
 אלו ארקמ ודמלש ובר אל ורמאש ובר ינתקד ןוניא אמעט דח
 מ"ר ,הדוהי יר ירבד דומלת ודמלש ובר אלא הנשמ ודמלש ובר
 ויניע ריאה אל וליפא רמוא יסוי 'ר ,ונממ ותמכח בורש לכ רמוא
 יל רבסאד הרוחס בר ןוגכ אבר רמאו ,ובר והז תחא הנשמב אלא
 ,ןורטסל אמהוז

 ןיסרגו בותכ רובח יבר רטפאדנדע יאמק ךנהל ןוהל הוה אלו
 אנחנא אתשה ןנישרפמד והל יבותכ ישורפ ןוגכ ,הפ לע היל
 יאהו אדח אפנאב בותכ יאהו היל ןיסרג ןוהלכד 6 אנליד ידימלתל
 ןהישוריפל והל ירקו ןוחתנשמ ןישרפמ ווה יכה ,ירחא יפנאב בותכ
 .םרקיע אלא םיכירצ אלו אבל חיור חוהו ,דומלת

 .'ב קרפ
 וכירצאו םבל םיעמא יברד.הישפנ חנו הנשמ םייתסא דכו

 אתינרחא אתחרא המכ היב ופיפואו היסרגמלו והיידומלת טקלמל
 ילימ .יגה .אנמ (א ןנירמאדכ םינושאר ינושאר ךנה היב וניקתו

 ןנישרדו
 בתכה ןגש תפ

 ,חנ היעשי (טכ
 חסונ הזו  ,וניבר .ירבד ןיבהל השק רוביינ 'חפונ םנו ןיסחויה חפונב (ל

 היל יסרגו בותכ  רובח יבר רטפיאר דע יאמק ךנהל ןוהל הוה אלו רוביינ
 רמפאד דעד ל"זו ג"ב חסונ חונ רתויו ,'וכו היל ובתכ ישוריפ אלא הפ לע
 אנינשרפמד אתשהד ישוריפ ןוגכ אלא (הפ לע ל"צו) דחא הפ היל ןיסרגד יבר

 םישרפמ ויה םינושארהש םירבדה 'יפו ,אנליד ידימלתל ונב אצויכו אנחנא
 בותכה דומלתה תא םישרפמ ונחנא רשאכ פ"עב םירקיעה תא םהידימלתל
 | ,וילע הבוטה דיכ שרפמ דחא לכו

 נושאר ךרד םג םדיב וזחא השרפל הנשמה ורריבש דבלמש 'יפ (א
 םינושאר
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 ןנישרפמדכ אתלמ אתלמ תודלותו ישודח והב וניקתו יארק ןנישרדו
 ןיפירצ וה אלד יאמ ימנ : חיב וגיקתו םינומדק ימיב הוהד  יכיה יכ
 ןבל היהש ,יאמק ךגהד םיקומע םירבד שוריפ ןוגכ יאמק ךנה היב
 ,ןשרפל ןיכירצ ויה אל בחר

 רזעילא 'ר תמשמ (ג הטוסב ןנתד המכחה םהירחא טעמתנו
 'ר תמשמ .הבשחמו הצע הלטב עשוהי 'ר תמשמ ,הרות רפס זנגנ
 איוה ימנ יכהו ,המכחה תונייעמ ומתסנו הרות יעורז ולטב אביקע
 יאמל אתלמ רתבד אתלמ אנירחא יקודקד הב וניקתו יברד ימויב
 אלד אכיהו ,אה ינתימל יל חמל אה היל אנת ידכמ ןנירמאו .אינתא
 ,הכירצ הניאש הנשמ יבר הנש ןאכ (:תומביב ןנירמא הצורתל לוכי
 ןימרפו ל"מק יאמ ןנירמאו .אתלמו אתלמ לכד אתכרצא ןניקרפמו
 ,ייומד ןנימדמו טרפ

 לכד אשורפ והל שירפ הוה יבר ימיב ווה דכ ילימ ינה והלוב
 ווה אלד אתייגרחא ילימל וכירטצאו .היתכלה יאמל אתלמו אתלמ
 יארתב ןגבר והויזח אלו םעדמ יבר אזחד יכיה יאמק והל ןיכירצ
 [ רפי יב םתסרש ןולפי .חילע -ומסנ-אלד ביה ייפיוחושרפ
 ןגברל והל רבתסא אלו היתווכ אתכלהד היל רבתסאד םושמ
 ור וחי ידיטי ריחיירמא לכד = ,יתצילח תוצמד איההכ יארתב
 הנמלאב ןנירמאדכ אמתס היל אנאת היתוכ אתכלהד הימעט

 תובותכד

 בהבה "| נש תיפ

 הזו ארקמה ןמ זמרב ןידה אצמל ירפסהו ארפסה ךרד ונייה | םינושאר
 ןנישרדו מ"הנמ ןנירמאדכ םינושאר ישארד ךנה היב וניקתו וניבר .רמאש

 . ,וארק
 ,נ תומבי (ג | ,הטוס ףוסב אוהו אינתד ל"צ (ב
 לידגתשמ ץילחת הצלחש הנטק ,הנשמב םתס יברש :דק תומבי (ד

 -- מ"ר ירבד וז בר רמא י"רא כ"פעאו ,הלוספ התצילח הצלח אל םאו
 אלו םימכחכ הכלהו ,הנטק ןיב הלודג ןיב השא -- םירמוא םימכח לבא
 הנשמב םהס יבר םאש ה"פ א"חהב ליעל בהכ וניברש ףאו ,הנשמ םתסכ
 םתסכ הכלהו ול ןיעמוש ןיא אתגוקפ אוהד שרפמו אתיירבב אב אייח 'רו
 יסוי 'רכ הכלהש ומצעב יבר קספ תימביב םש יכ ידימ השק אל  ,הנשמ
 הזז אל הנשמה ךאו ,ומצעב יבר וב רזח ןכ םאו ןקז הרוה רבכ רמאו
 ,המוקממ |

 (ה

 "= עריש ב
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 ביבשמ הנקמ ןינעל (ו תמש ימו ,איחןועמש 'ר ינמ אה (ה תובותכד
 תאו ףכה תא ול ואיצוהבו איה .הדוהו..יה ןיתינתמ תבשב ערמ

 איה ינולפ יבר ינמ ךל רמאד הלאכ תוברו ,ט ןמיס ימנ התחמה
 ,היתוכ ןנידבע אל יבר המתסד ג"עא ,האדיחיב הל ינתאו

 הצילחה ןנינתד איההכ יפט ףידע תקולחמ םוקמב םיתסד אכיהו
 הל ינתד ימנ יא ,(ח הצילח תוצמב אשרפמד השלשב ןינואימהו

 רמאד היתוכ ןודבעלד יכיח יכ םימכח ןושלב האדיחיד ארמימל
 ותואב ריאמ 'ר לש וירבד יבר האר (ט ןנחוי ר"א אבא רב -א!וח יה

 םדה יוסכב ןועמש 'ר לש הירבחוי,;םומפה ןושלב ןאנשו ונב תאו

 אוה .היליד ואל ריאמ 'ר םתסד ירמג אכהמו ,םימכח ןושלב ןאנשו
 עדי כ ךכלהו ,היבר אביקע ירמ (י אוה היתוברד אוה יאדיחיד

 ןושלב הל ינתק אוה היתוברד ונב תאו ותואב מ"רד ארמימ יאהד

 הזו הז םירמוא םימכחו (אי ןנתד ףרשי רואשד איהה יכו ,םימכח

 'רד הילע גילפד ריאמ 'רד הימשב איגת אלו תרב .םייח גלכואה
 הדוהי ירו מ"ר אמלעד ןיינוסכ אמינו יעטינ .אלד יכיה יכ הדוחי
 לכ ךל ןיא מ"רד ט"מ אבר  רמאד מ"רכ הכלהו ,הדוהי 'רכ הכלה
 | ,(גי יכה ימנ אינתו 'וכו הלעמלמ קדסו קדס

 ילימ .ינה ןישרפמו דומלתה לש יארומא ןגבר יתא (גי אתשה

 איבמהד איההכ אתלמ והל אילנמ אלו יבר אזחדב :וזחד אכיה

 ןמ אלא םיצע ןיאיבמ ןיא לאומש רמא י"רא (יי בוט םוי תכסמב
 ןכומה

 בתכה ןנשתפ

 ,:ונק .ב"ב (ו =:- ,(יזצ תוכותפו (ה

 ג"ב חסונבו ,איה הדוהי 'ר ינמ ןיתינתמ םש ורמאש ,טנ אמוי (

 ,שוריפה ןווכל לוכי יניאו "ןמיס זרזמ,, אתיא רוביינו
 כ"פעא השלשב ןינואימהו הצילחה ןירדהנס שירב יבר םתסש ףא 'יפ (ח

 םינשב רשכש ל"ס ה"ב לבא ש"ב תרבס אוהש ג"יפר תומביב שרופמ
 ,:זק םש שרופמכ

 .ה"רת ג"ב חסונבכ אוה ויתוברד אלא ל"צ (י | ,הפ ןילוח (מ
 ןייעו ןמקל הבייש יכה ימנ אינתו תבית (בי | ,ה"מ ג"פ םיחספ (או

 ,'וט תוא

 .ןב לע ומכ אוה אתשה תבית (גי
 אתלימ והל אילגמ אלו דע ןנבר ותא ןמ וניבר ירבדו ,אל הציב (די

 ונושל הז יכ ,ללכ ןגוהב אלש קיתעה םלשה ןיסחויבו ,שוריפ םוש ול ןיא
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 רזופמה ןמ וליפא ףפרקה ןמ ןנת ןנא אהו ןנישקמו ףפרקבש ןכומה
 הל חבתשאו איה האדיחי ןיתינתמ ןניקרפמו ,לאומשד אתבוית
 אתשבשמ אתלמ ןיתינתמב ןגיחכשמד אכיהו ,(וט אתיירב ןמ אתעייס
 ימס ןנירמא קילס אלו אישוק הב תיאד ידימ הנימ ימסמל יכירצו
 רב אייח ר"א ןנירמאד (₪ ונב תאו ותואד ךנה יכ ךכו ךכ ןאכמ
 .הנשמ הניא הפורע הלנע ,הנשמ הגיא תאטח תרפ ןנחוי ר"א אבא
 ארבסמ ףאו ,י אתיירבמ אקלס אלו ןיתינתמ (וי אקלס יא אמלא
 ןתשפ לש קרסמ ₪ תורהטב ןניגתד איהה יכ הלוכ ןיתינתמ ןגיחד
 הניא וז והייורת ירמאד ל"רו י"ר ( ץלוחהב ןנירמאו ,וינש ולטנש
 הכירצ יאו ,'וכו א: ינקוד ימייסמד יאממ היתוכ ןנידבע אלו הנשמ
 יאו הל ןניצרתמ יצורתל אכירצ יאו הל ןגירסחמ ארוסחל ןיתינתמ
 הל 2 הנימ אפידע אתיירבו .אתשבש ןיתיגתמב הב תיא

 אתלמ
 בתכה ןגשתפ

 םוקמב ,םינינעה הלא ושרפו דומלתה לש םיארומאה ימכח ואב כ'ע,
 ,אוהה רבדה תא וליג דיחי ותואכ הכלהה יכו יבר ןיבה ןכ יכ  וניבהש
 מ"וי 'סמב איבמהד איההכ ללכ רבדה תא ולינ אל וניבה אלש םוקמו
 האדיחי ןתינתמש ןעי רבדה תא וליג םש אברדאש ןיבה אלו ,ל"כע ,'וכו
 יכיה ילימ ןיליא ל"צ ןכו ,ג"ב חפונב הראשנ יתימאה חפונה לבא | ,איה
 אלד יכיהו ,אתלימל היל ןנילגמ דיחי איההכ הכלההו יבר אזח דכ וזחד
 וניבר תנוכו ,'וכו איבמהד איהה יכ אתלימל הל ןנילגמ יבר אזח דכ וזח
 הנשמ םתסהש ףאש ואצמ םאו הנשמו הנשמ לכב וקדקד םיארומאהש
 ,דיחי ותואכ הכלה המל רבדה תא וליג ותומכ הכלה לבא איה האדיחי
 יבר תערל ומיכפה אלו הנשמ םתס התואכ הכלה ןיאש ואצמש םוקמבו
 שריפ ןכ תמאבו  ,ותומכ הכלה ןיאו איה האדיחי הנשמ םתסהש וליג וא
 ונווכ םיארומאהו החכתשנ ךא האדיחי הנשמהש וידימלת םע רמלשכ יבר

 .'זכ תוא ןמקל ןייעו ,תמאה תעדל םלופלפ ךותמ
 .:טי הכוס אוה ןכו ,יכה ימנ אינתו ל"צ ןאכ (ּוט
 .רתוימ יא תבית (זי = ,בפ ןילוח (זמ
 ': זכ תומביכ האנש ימ :עדוי יניא וניתנשמ ורמאש ןושלה וניצמ ןכו (חי

 | ,םכ .ןיכרע ןייעו זאמק ,וטק 'ב"ב ;,אנ מ"ב
 ,גמ תומבי (כ | ,ח"מ גי"פ םילכ (טי
 הב ימייסמד םושמ הנשמ התואכ הכלה ןיא ןכלש םש ורמא רשאכ (אכ

 ,איה אמתס ואלו ש"ר ירברד וזש (הנשמב םיקדקדמה םימבח) ינקווד

 (בכ
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 ..רובבה לע ןהבה םע לארשי הנמי אל א"שב כג ןנתדכ אתלמל
 ע"ר ןיתינתמד ה"ב גג הלע ןנירמאו .יוג וליפאו ןיריתמ ה"בו
 וליפא םירז וליפא ע"ר רמאד אתיירבד ע"ךכ הכלהו איה אתיירבד
 0 ,(דנ אל םיוג

 לכד אמעמ ןנירמאו יגלפימ אק יאמב ךנירמא יאנת יגילפ יאו
 וא אתלמל ירורבל יחיכשד אתיירב לע ןישפחמו ןוהנמ דחו דח
 והל ןגיחכשמד יכיה ה והל ןנירמאו ,איעב איהה ןוהנמ טשפמל
 ןייע קופ ז"רל הימרי 'ר ל"אד כ ןיטיג תכסמב חלושהד איההב
 הימעטל .אדח אדח ןניקפמו וחב ןניקייד קדימו .ךתלכמב ךב
 ןמ רבל ,והנינ ןאמד אבילאו הרמא' ןאמיאדח אדחו ,היתכלהלו
 ןהיקורפו ןוהיתבויתו  ןוחייונישו ןוהיישוקו יארומאד | אתגולפ
 אשיפנד דומלתד יחרא בתכמלו ישופאלו ןוהיתמקואו ןוהניחדו
 ,(זנ .אבוט

 דה |
 בתבה ןגשתפ |

 .:\ בל םש (גכ | ,ב"מ  ה"פ\ תופובב. (בכ
 אתיירבד ע"רכ הכלהו ל"צו ס"מ אוה "אל, תביתש קפס םוש ילב (דכ

 ךליאו אקארק םופדמ ןכו  ,םיוג וליפא םירז וליפא רמאד | (ה"בד אבילא)
 רבופ ע"רש ארמגב שרופמש תועט הזו אל םיוג וליפא םירז וליפא אתיא
 ה"בכ הכלהו ל"זו הרשי אסרג יתאצמ רוביינו ג"ב חסונבו ,יוג וליפא ריתמו
 אבומה' ג"הב תעדכ שממ הזו ,אל יוג לבא םירז וליפא ןנירמאד אתיירבד
 םע תונמל ןירתומ םירז ךאש אתיירבד ה"בכ הכלהש קספ ה"דסותב םש

 ,יוג אל לבא ,רוכבה לע ןהב
 ,דמ ןיטיג (וכ = ,'וכו יכיה לכמ והל ןנירמאו אתיא ג"ב חסונב (הכ
 אתפסותב וניצמו הנשמב םתס יבר םאש ,וניבר תעד הרצקב שרפנו (זכ

 כ"פעא ןתינתמד אמתסכ הכלה ןיא ונל שיש םיללכה פ"עו תקולחמ אוהש
 עודי היה רבכו ,ול ןינמ אייח 'ר האנש אל יבר םאש ןעי ,אמתסכ הכלה
 הזו ,אמתסב הכלה ןכל אמתס הזמ השע כ"פעאו אתגולפ אוהש יברל
 יבר םתס םימעפל לבא ,הכלה ןכש ורמגו ונמנ יברד אתביתמבש ןעו
 אמתסל הו השע ךא ,ןידה אוה ןכש יבר הארש ינפמ אל הנשמב הכלה
 המ תונשל הצר אל יברו ,אמחפל םימכחה בור יפב רוגש היה ןכש עי
 הכלהכ אלש קוספל לקועמ טפשמ אצי אלש ידכ לבא ,םהיפב רוגשש
 תינולפו תינולפ הנשמהש אתביתמב םהמע ודמלב וידימלת לכל יבר רסמ
 אתשבשמ וא ,איה האדיחי יכ הנשמ התואכ הכלה ןיא אמתס איהש ףא
 ,המודכו אנירחא אנת אפיסו אנת דח אשירש וא ,ארפחמ ירוסח וא איה

 הזו |
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 ,'ג קרפ
 אתשה אנחנא אנשרפמדכ יאמק ןגברד אנדיעב הוה יבהו

 דחו דח לכל רמגמו יזחדכ אתוובר ןמ דחו דח לכ ןליד ישוריפ
 ירמאד אכיא ,ןוהנמ ליכיד יאמ םופלו ךירצד יאמ םופל םידימלתמ
 אכירצד אתיא ןוהנמ ותעְדמ ןיבמ אראשו ןרקיעו םירבד ישאר והל
 דע (א ןנירמאד אהו ,ייומד ןוהל ייומדלו ןוהל יחווראו טשפמל
 ינפל .דימלת דחו דח לכ ידימלת והלוכד ןוהירמג יבר רטפאד
 ותנשמ יפל ודומלת דחו דח לכ ןיתינתמ ץירתאד יאקו הוה ובר
 ןוהל טישפ דחו דח לבל יברד ימוי לכ הצרתאד רתבו .(ג היה
 יברד הישפנ חנד רתבו .היליד אתכלה ימעמ והל רמגו 0 ןינממ
 .דחא ןושלו דחא הפב היסרנמלו היטקלמל וכירמצא

 ןברו ןועמש 'רו ה ןתנ 'ר ןוגכ 0 םתה ןמ יאנת ווה יבר רתבו
 אל והימ ,לצוה ןמד הישאי 'ר ןוגכ 1 אבה ןמו 0 יברב לאילמג
 שרופמכ יכה הימק אינת הוהד אוהה אלא ןיתינתממ ידימ ינת

 ורפסב

 בתכה ןנשתפ

 וקפע םהש םינושארה םיארומאהד הדבכנהו הלודגה הכאלמה התיה הזו
 ומכ שממ ,התתימאל הנשמה טשפ תא ואיצוהש דע רוריב רחא רוריבב
 ארומאש ם"שהד אירטו אלקשה לכ שממ הזו ,וידימלהל רסמו יבר רמלש
 ןורחאה דע הנשמהד הנוכה ןכ אלש ורקחו והער אבו אכהמ ,לשמל ץרתמ
 ,נ תומבי וניצמדכו | ,וידימלתל יבר רסמש ומכ תמאהל ןוכמו ץרתמש
 יבר רמא .בנ םשו םולכ הצילח רחא ןיא ץלחו םג ןהנ הנשמב ורמאש
 הזו ,'וכו ןירמוא םימכח לבא ע"ר ירבדל אלא ןירומא וללה םירבדה ןיא
 .הלעמל ונרמאש ומכ

 .ןנירמאד והז ומכ אוה (א =
 לכ םידימלתה לכ לש םדומיל היה תוינשמה יבר ץירתש םדוקש 'יפ (ב

 ,וכרד יפל ןיתינתמ ץרתמ היה רחא לכו יאק הוה ובר ינפל דחאו דחא
 אתיא רוביינו ג"ב חסונבו ,תומוקמ המכבו ב"פס ליעל וניבר רמאש ומכו
 .ץירתאו "יאק, ל"צו ס"ט אוהו "ץירתאד ימקו

 .לארשי ץראמ (ד  ,רוביינ חסונב אוה ןכו ןיתינתמ ל"צ (ג
 ,ילבב היהש עודי ןתנ 'ר יכ ,ג"ב חסונבכ ןתנוי 'ר ל"צ (ה

 :לבב ךס 17" בר יינב לש
 (ה
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 ימנ ווהו ( הנשמ ףוס ןתנ 'רו יבר ,ןושארה םדא לש ורפסב
 ברו יאני 'רו אנינח 'ר ןונכ יארומאו יאנת ןוגיתיאד ינירחא ןנבר
 ר"א 6 ןילוחב ןנירמאד אייח 'רו יברמ ירמגו יברד ידימלת ווהד
 יברד הימק ברו ברד ירוחא ןרוש 'זי ןיבתי אניוה דכ אנריהנ ןנחוי
 ברד חימופמו ברד הימופל יברד הימופמ רונד ןיקוקז ןיקפנ ווהו
 ןנירמא יתכוד המבבו ,ירמאק יאמ אנעדי הוה אלו יברד הימופל
 דוחלב יארומא ווהד ינירחא ןגבר ימג הוהו 6 גילפו אנת בר
 ברו אמק אגהכ ברו אנח ינ) רב הברו אליש ברו לאומש ןוגכ
 וננקז הובא רב הברו הבהא רב אדא בר םפוסב םהימיבו יפא
 האישנ תיב ןמד הלבקב אניטקנ אנחנאד הוה האישנ תיבד ןמו
 .הובא רב הברד היערזמו אנחנא

 ןב ןועמש 'רו ןנחוי 'רו יאני 'רו םתה אנינח 'ר הוה יבה רתבו
 ןוחהיעמש הוהד רזעלא ןב ןועמש ירו אי יול ןב עשוהי ירו שיקל
 הוה לבבב המכח יכח וליפאו ,טםי לבבב לאומשו ברד אעמשו
 ברו אנוה ברו הדוהי ברו ןמחנ בר ןוהירד רתבו ,יפמ ישיפנ
 ןוגכ ןיתחנו ןיקלס הוהד אנירחא ןנברו ,לבבב תשש ברו אדסח

 אלוע

 בתכה ןגשתפ

 אל והימ ל"צו תואחסונה לכב וניבר ירבדב ולפנ םינטק םיתועט (ח
 'רו יבר -- שרופמכ יכה ימק יאנת הוהד אוהה אלא ןיתינתמב ידימ ונת
 ויה ג"רו ש"רו הישאי 'רו ןתנוי 'רש ףאש טושפ ותנוכו ,הנשמ ףוס ןתנ
 ויה םיאנתה ףוס יכ ,הכלה ינינעב הנשמב רוע ורכזנ אל כ"פעא םיאנת
 ,יוארכ אלש קיתעהו ותנוכ ןיבה אל םלשה ןיסחויבו ,יברו ןתנ 'ר

 ,יבמ: ב"ב ו חל- ןיסיג | ,,ח' תובותכ "זני ןיבוריעפ (י < ,זלק .ןילוח ₪
 ,: בכק ןילוח ,: גפ ןירדהנס

 ךיא יכ ,םלשה ןיסחויבו רוביינ חסונבו ןיפחויה חסונב לפנ פ"מ (אי
 וניבר רמאי אלה יאני 'רו םהה אנינח 'ר הוה יכה רתבו וניבר רמאי
 תפונבכ ל"צ ךא ,םיארומאו םיאנת ויהו יברד ידימלת ויהש ליעל ומצעב
 ףאו ,ל"בירו ל"בשרו ןנחוי 'ר םתה [הוה] יאני 'רו אנינח 'ר רתבו,, ג"ב

 ,ןנחוי 'ר ןמזב םג היה לבא ןהמ שישק היה ל"בירש
 ג"ב חסונבכ רזעלא 'ר ל"צו ס"מ אוה רזעלא ןב ןועמש 'ר תבית (בי

 םגו ,ל"בירו ל"בשרו ןנחוי 'ר תא שמשמ היה א"רש וניבר שרפמו ,רוביינו
 ,וכרעב ראובמכו ילבב היהש עודיכ לבבב לאומשו ברד ודימלת היה

 גו |
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 ןגברו יי ינמחנ רב לאומש ירו סי וחיי 'רו) אבא רב אייח 'רו אלוע
 .ףסוי ברו הבר יכה רתכו ,יפא ירו ימא 'ר / אכהמ וקילפד םתהד
 םינושאר רתי הוהד אבא 'ר ןוגכ ןיתחנו ןיקלס הוהד ןגברו לבבב
 (ו0 יפפ רב אנינח 'רו והבא 'רו הימרי 'רו אריז 'רו אחפנ קחצי 'רו
 ןמת הארוה אטיעמאו ייאב אדמש שיפגו ,אברו ייבא יכה רתבו
 והלובו ימיד ברו :ןיבר ןונכ יאלבב ןמ" ןמת הוהד מ תיחנו אבוט
 | ,(ט אבהל ןיתחנד יתוחנ

 = וסרגד אתתעמש ןוהל תיא ירד ןיליא ןמ ארדו ארד לכבו
 בר (י םיחספב ןנירמאדכ רידת רידת ןוהל .ןירדסמו ןנבר ןוהל
 ארבעב ילתמו ןימוי ןיתלת לכ הידומלת רידהמ הוה אבא רב אייח
 חי יאנת ךל יארק ךל יאשפנ יאדח רמאו אשדד

 הברו הבר לכ ש אמלע ילוכ ןוהל ןיסרג ווהד אתתמש ינהו
 ישדחמו יריתי יקודקדו ינירחא ישוריפ הידימלתל והל שרפמ
 והל הוהו ןורטו ןולקשו ,(ג הינימ ועבר יעבב ידבוע ירבעד ימנ
 טיעמאו אנירחא ארד אתא ,הינוז רבל דחו דח לכ ןיב אתגולפ
 . ןוהל ישרפו םינושארל | ןוהל ןיטשפ ווהד ילימ ךנהו אבל
 אמלע ילוכ יכירצ .אלד ישוריפ ךנה ןוגכ  ווהו והיידימלתל

 והניסרגמל |
 ב תיכה ןגשהתפ

 .תואחסונה לכב אתיל ןכו ס"ט אוה ןנחוי 'ר תבית (גי
 .לבבב .היהש שגם. .םילהת,.'רמ ..הניצמרב (די
 אריז 'ר לבא ,יתוחנהמ היה אחפנ קחצי 'רו אבא 'רש וניבר תנוכ (וט

 ויה .יפפ רב אנינח 'רו והבא 'רו ,דוע ובש אל י"אל ולעש םוימ הימרי 'רו

 .לבבל םלועמ ודרי אלו י"א ינב
 ,יתוחנ לכו ימיד בר אתא יכ :םל :י הדנ ,,דכק ןילוח וניצמדכ (ומ
 .:חל .תוכרבב ל"צ זי
 רב אייח בר :חל תוכרבב ןנירמארכ ל"צו .ןיסחויה חסונב לפנ ס"מ (חי

 לכ תשש בר :חס םיחספבו ,ןנחוי 'רד הימק הידומלת רדהמ הוה אבא
 יאדח רמאו אשדד ארביעב יאקו ולתו הידומלת היל רדהמ ןימוי  ןיתלת
 ,יאנת ךל יארק ךל יאשפנ

 רבכ םיושארה תורודב םישוריפ ןמכ ויהש אתתעמש ינהש 'יפ (טםי

 < .ארמגב ועבקנו דחא ןושלו הפב םסרגל תובישיה לכב וררסנ
 ואבש םינינעהו תולאשה לכב השעמל הכלה םג ןישדחמ ויהש 'יפ :(ב

 - ,םזוינפל
 (אכ
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 יקופפ ארד אוההב אתשה ווה ארמגב והניעבקמלו והניסרגמל
 אתביתמב ןוהתי והל ןירמאו אפרגבו ארמגב והניעבקמל ןיכירצו
 (בנכ ןנירמאדכ כ ןנבר ארמגב והל ןיסרגו ארמגב והל ןיעבקו
 ביתיו (גנ ןנחוי 'רו אבא רב אייח 'ר ביתי ,ןליאב ונתנש בוריע
 אמיליא אכיה יאקד ןליא יאה ירמאקו יבתיו והייבנ ןמחנ בר
 רשיי ןמחנ בר והל רמא אפיסב ורמאו 'וכו דיחיה תושרב יאקד
 ןותא והל רמא יאה ילוכ הב ותירתפ ול ורמא ,לאומש רמא ןכו
 ימנ היל ותיעבק היל ורמא יכה אלא אבומ הב ותירתפ ימנ
 ,ארמנב

 ונאו (דכ ןנחוי 'ר רמאד אבל טעממ ארד רתבד ארד לכו
 ,ארמגל אדוגב אתכיסכ ןנאו ייבא רמא ,תיקדס טחמ בקנכ ונבל
 ונאו ישא בר רמאו ,ארבסל אריקב אתעבצאכ ןנאו אבר רמאו
 .החכשל אזרבב אתעבצאכ

 ד קרפ
 םינושארה ישורפ ךנה ,יקפס ודליתאו אבל טיעמאד המכו

 ידבעד ידבועו  ,ןיסרגמו אתשה ןיעבקמ ןוהימיב ןיעובק ווה אלד
 הועמש ןנברמ והלוכ יאו ,ארמגב אתשה ינתמו יאמק ןנבר ךנה
 ארמאתמ ,הרמאו םידקד ןאמ (א אכיל אדחכ הורמאו אתלמל
 הימשמ ארמאתמ הרמאו העמשד םידק הוה דח יאו ,אמתס
 ל"א אתידבמופל עלקיא אלוע םיחספב ןנירמאד ,ינולפ 'ר רמא
 יזחו יריפד הלכלכ היל יטמא ליז הירב קחצי ברל הדוהי בר
 שדק ןיב לידבמה ל"א אתא יכ ,ייבאל חירדש לזא  ,לידבמ יכיה
 אוה ייבאל ,ילזא אל אנא הובאל ל"או אתא ,רמאד אוה לוחל
 היל רמא ;רמאד אוה לוחל שדק ןיב לידבמה יל רמאו תירדשד

 היתוררש
 בתבה ןגשהפ

 חפונב אוה ןכו ,ןנבר והלוכ והל יסרגו ארמגב והל ןיסרגו ל"צ (אכ
 בל .ןיבוריע ,(בכ = | :,רופייגו תב

 בר םע לבבב םלועמ. היה אל ןנחוי 'רש ם"מ אוה ןנחוי 'רו תבית (גב
 רב אייח בר ביהי רוביינ חסונבכ ל"צו ,י"אל םלועמ הלע אל נ"רו  ,ןמחנ

 .ארמגב אוה ןכו ,והייבנ ןמחנ בר ביתיו ןתנ רב הברו יסא 'רו אבא

 ,גג .ןיבוריע ((
 .:דק םיחספמ היאר איבמו 'וכו אכילד ל"צ (א

 (ב |
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 אתכלה ארמאתמ אלר היל אמרג רמד היתונברו רמד היתוררש
 ,(ב הימשמ

 אמופמ אלו היברד אמופמ אתתעמש רמאו םכח קיידד המכו
 העבק קחצי רב נ"רא 0 ןנירמאד היתעמש ףידע יפט ינירחאד
 המ יכו אריז 'ר הב יהת ,תפי רב ןימינב 'רכ היתשבשל אלוע
 ₪ קל .תבא. הכ אח ;ר .לצא ,תפו - רב. ןימינב :ר .,ןינע
 רמא יכד דועו .אל תפי רב ןימינב 'רו ,היברד .אמופמ אתתעמש
 קילס יכ (+ תופרט ולא קרפ ןנירמאד ףידע יפט הבר דחד אמופמ
 הירתאמ אלו היל ירמא ,לאומשו ברד אתמירנומ לכא אריז 'ר
 אייח רב ףסוי ,אייח רב .ףסוי הרמא ןאמ ל"א (ה תא לאומשו ברד
 אמלע ילוכמ אנא רמא דיפקאו ףסוי בר עמש ,רימג אמלע ילובמ

 םירג ירבגד יקיפס וליפאד אנרימג הדוהי ברמ אנא ?אנרימ
 קפס ברד הימשמ קפס אבא רב הימרי ה"א הדוהי בר רמאד
 ,החמומ ןיאש םוקמב רוכבה תא ןיריתמ השלש לאוטשד הימשמ
 .(ו ידכ הל ירמא ןנירמא אק ןנבר והלוכד קפס

 ,ןרמאתמ הוה ארד רתבד ארד אדומלת + ףוסב אילימ ןיליאב
 ןישדחתמד יקיפס ןמ ילימ אדומלתב היב ןיעבק ארדו ארד לכב
 ה ןירדהנס תכסמד איהה יכ ,והל ועבתמד ייעבו םישעמו והל
 ל"א ( הבר יב 66 ןירדהנס וחל ונת ארפס ברו אנהכ בר ירמאד
 .'וכו אתדירג ןירדהנסב חב ןנירמא יאמו

 יקדו
 בתבכה ןגשתפ

 ומשב הכלהה העבקנ התיה ומצעב קחצי בר ךלוה היה יםאש 'יפ (ב

 ,וכרע ןייע ז"רד .הירמוחבו

 קחי יןילוה (ד תל יתוכדב 0
 ,ז"ר ליכא יכיה כ"או המרגה אוהד ירבס לאומשו ברש 'יפ (ה
 'ידכ הל ורמא בותכ אטשוק םופדבש םיסופרה לכב לפנ תצק תועמ (ו

 ה"רת ג"ב חסונבכ רמול ךירצ תמאבו "ןידכ,, ובתכו ויררא םיסיפדמה ואבו

 תומבי ,:ב הליגמכ ,ירכ הל ירמא אתלמ אדח ירמאק ןנבר והלוכד יכיהו,
 ובר תעדו ,ידכ הל "רמאו אבר רמא הק ,אפ ,גע ןולוח ,.ב ריזנ ,,צ
 ל"שרהמ 'יפכ שרפמ אוה ךא ,:הפ ןיטיגי"שר שרפמדכ םכח םש הז ןיאש
 ,םיבר תעד אוה רמולכ רמואה םש ילב אוהש ,ב מ"ב

 ,:אמ ןירדהנפ (ח | ,ג"ב חסונבכ ףיסותיא ל"צ (ז

 יאמו ל"א אמח רב ימר והב עגפ ל"צ (י = ,ןירדהנס תכסמ ונה (ט
 (אי ,הכו ל"א הבר יבד .רדהנפב .ותירטא



 פז "ד קרפ ביכלה אנ תר ה ו

 אלו .יארתב ןנכר ןישדחמו ןיפיפומד ייוהו יקויד ימנ יקדו
 ןוהירתב יתאד ארדל הניקבשד אלא יאמק ןנבר היל ןיעדי ווה אלד
 (א ןנכר ירמאדכ ןוהימיב והל אמלע ךירטצא אלו ,ןוהב רדנתאל
 יה לע יבר ינפל= ריאמ 'ר לש ןימח ןכ זורז ןב עשוחי 'ר דיעה
 ןאש תיב תא יבר ריתהו ,ןאש תיבב קרי לש הלע לכאש ריאמ
 ךיתובאש םוקמ ול ורמא ויבא תיכו ויחא וילע ורבח ,ודי לע הלוכ
 והל שרד ?רתיה וב גוהנת התאו רופיא וב וגהנ ךיתובא תובאו
 םהה םימיה דע יכ השמ-השע רשא תשוחנה שחנ תתכו הז ארקמ
 אלו אסא אב רשפא (:י ןתשחנ ול וארקיו ול ןירטקמ לארשי ויה
 םוקמ אלא ,םורעיב טפשוהיו אסא םלועבש ז"ע לכ אלהו ורעיב
 םכח דימלתל ןאכמ "וכו ימנ ינא ףא וב רדגתהל ויתובא וחינה
 .ותוא ןיחיזמ ןיא הל ירמאו ,ותוא ןיחינזמ ןיאש הכלה רבד רמאש
 ותוא ןיחינזמ ןיא רמאד ןאמ ,ותוא ןיחיחזמ ןיא הל ירמאו
 (די ביתכדכ ןיחיזמ ןיא רמאד ןאמ .'ה םלועל חנזי אליכ (: ביתכדכ
 וברשמ (ט ןנתדכ ותוא ןיחיחזמ ןיא רמאד ןאמו ,ןשחה חזי אלו
 .לאושיב תקולחמ ובר בלה יחוחז

 ייארתבל אבור יאמק וקבש ט"מ ותירמאד יאמל הבושתה תאז
 וקבש יאמקד (יי יארתב והורמאד גלפומ רבד ותיחכשמ (ט אהד
 אדומלת הב ףסותאד ילימ ןילאב ימנ ישופנאלו ןוהב רדגתיאל ןוהל
 גאוד אעב ייעב האמ עבש 6 ןנירטאדכ .ארד רתבד :ארד
 אעבמל אתרובג הבר רמאו ,ריואב חרופה לדגמב לפותיחאו
 ןנא ולאו ןיקיזנב ווה ייונת והלוכ הדוהי ברד יושב אהו !ייעב
 תשבוכש השאה יממ ווה דכ הדוהי בר ולאו ירדס 'ו ןנינתמ אק
 רמא ,םירוהמ ןהיפרטב ןשבכש םיתז הל ירמאו הרדקב קרי
 ןיצקועבנ ןנינתמ ןנא ולאו ,אכה אניזח אק לאומשו ברד תויוה
 אתא הינאסמ דח ףילש הוה דכ הדוהי בר ולאו ,אתביתמ רסילת
 ה"בקה אלא ,ןב חנשמד אכילו ןישפנ ןנירעצמ אק ןנאו ,ארטמ
 .יעב אביל

 םופלו
 בתכה ןגשתפ

 .ג .הכיא +2" 7 קחו 'כ םיבלמ ביה לוט
 .:זמ הטופס אינתד ל"צ (ומ | ,חכ תומש (רי
 ,רוביינו ג"ב חסונבכ ןותחכשמ יאד ל"צ (זט
 (מי ,דב תינעת (חי | ,'וכו יאמקד ןעי הז 'יפ ([זי
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 רתבו ,אניבר דע ארד רתב ז[ארדנ הארוה אפסותיא יכה םופלו

 ןושארה םדאד הירפסב האניחרי לאומש אזחדכ אקיספיא אניבר

 ,הארוה ףוס אניברו ישא בר היב בותכ הוהד ₪

 ישרפמד יארובס ווה ,תוה אל הארוה יאדוד ג"עא יכה רתבו
 ילת הוהד המ לכו יארובס ןנבר והניא ירקיאו הארוהל יברקמד
 ןנירמאד םיתח יבמ ףסוי ברו הברו .ימוחר ןוגכ הושרפ יאקו

 .יתבסב .ריע םיתח .יבו 6 רכבו גלקצו םיח =< תנידממ ,םר לה הב

 אעדרהנ
 בתכה ןגשתפ

 הפ מ בי (םי

 ףסוי בר םש םוקמ םושב וניצמ אלש םיתועט ולפנ ןיסחויה חסונב (כ
 אחא ברו ףסוי ברו הברו ימוחיר בר ןוגכ, רוביינ חסונבכ ל"צו םיתח ינמ
 ,םירצקה וניבר ירבד שרפנו | ,"'וכו גלקצו .ז ןימיג ןנירמאד םיתח יבמ

 הארוהה תפוקת ,םיארומאה תפוקת המלשנ ןורחאה אניבר םעש ונייהו
 ןנבר תפוקת הלזחתוה וירחאו ,תושדח תוארוה דומלתה לע ופיסוה רשא
 ,םהלודגב ןיוש ויה תורודה לכ אל םיארובסה תורודב םג לבא | ,יארובס
 יאדוד ףא ןכל םיארומאה ידימלת ויה םהש יארובס ןנברל ןושארה רוד יכ
 ישרפמד יארובס, םשב ןארק וניבר לבא ,ם"שב םהמ דוע הוה אל הארוה
 ,הושרפ יאקו ולת הוהד. המ לכש התיה םתכאלמו "הארוהל. יברקמד
 םיתח יבמ אחא ברש ,ז ןיטיגכ ארמגב דוע ורכזנ המהש הול היאר איבמו
 יאחא בר היה םא וא ,אנוה בר רב יאחא כר אוהש רמאנ םא תורטשל ז"תת רטפנש)

 ןכו ,גלקצו יאמ שרפמ | (ג"פ ג"ח ןמקל שרופמב ב"כתת רטפנ הובא רב הברד הורב =

 בר םש ונושל הז יכ תצק תועט לפנ םש ךא ,גלקצ ךרע ךורעב אבומ
 לבא ,האזוח יבמ אחא בר ונלש אפרגו ,םיתח יבמ ל"צו ,הב םיתח אחא
 םימעפ המכ רכזנש וכרעב ונשריפ רבכו "םיתח יבמ, היה וניבר תסרג
 יאחא בר -- אתולג שיר יב יאוהד זוכרכ אזיע אוהה :טנ ןילוחכ ם"שב
 הז לאומש ברש עודיו ,הינימ לכא והבא ברד | הירב לאומש ברו רסא
 תובותכב ם"בשרה תער אוה ןכו ,וכרעב ראובמכ יארובס ןנבר ישארמ היה
 היהש יאחא בר אוה .יאהא בר ךירפ וניצמש מ"כבש :בק םיחבזו ,ּב
 דוע ורכזנ ףסוי ברו הברו (ימוחנ ג"יו) ימוחיר בר ןכו  ,יארובס ןנברמ
 . ברו ימוחיר בר הב יגילפ יאמיש יחתיפ יאמ ורמאש ,אי ןיבוריעב ארמגב
 רטפנו אברו ייבאד ודימלת היה ארומאה ימוחיר ברש עודי רבכו ,ףסוי
 בר הזש רמאנ םא ןכ םא ,:בס תובותככ ובר אבר ינפ לע היתוקניב
 יבא לש םבר היהש ףסוי בר םע גולפי ךיא אברד ודימלת אוה ימוחיר
 יסוי ברו ימוחיר בר ס"לב אוה ךא ,ףסוי בר םדוק דוע רכזיו אברו

 ןנברמ
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 רמאד (א ןירדהנס תכסמב שרפמד בורמ יאבר ברו ,אעררהנ

 ףורטתש ידכ הנובל לש טרוק ותוא ןיקשמ גרהיל אצויה יבר
 םישנ אנתו ,שפנ ירמל ןייו דבואל רכש ונת (נג רמאנש וילע ותעד
 ןניא םאו ןניעבו ,ןהלשמ ןתוא תובדנתמ ויה םילשוריבש תורקי

 תוכרנתמ
 בתבה ןנשתפ

 אתיא ם"קדו ש"ארבו) ימוחינ בר הב יגילפ :אע ןיבוריע ןכו ,יארובס ןנברמ
 תינעתכ ם"שב םימעפ הברה רכזנ (יסוי בו אוה) ףסוי בר ןכו ,הברו (ימוחר בר
 ,תחא רמוא יסוי 'ר ,'ג רמוא אחא בר הלחתה אוה המכו רמאש :חי
 י"שרו .ג"הכ ארמגב ועתשאל יאנתד אחרוא ואלד והנינ יארומא י"שריפו
 ,יארובס ןנכרמ המה ס"לב לבא ,םיאנת המהש העטמנ אלש ךא  שרפמ
 רמא ישא בר רב רמ ,אכ ק"ב ןכו ,יפוי ברו אחא בר םש םרג ש"ארבו

 .אוהו ,ביתי אביתמ אתיב רמא ףסוי בר ארות יכ חגנמו יל יזח ידידל
 הציב ןכו ,ישא בר רב רמ רחא רכזנ ןכלו יארובס ןנברמ יסוי בר ם"לב
 .אניבר ץרתמדכו יברכ הכלה ףסוי בר רמא -- אניברד הימק אנת ינת ,זי
 בורק אוהו ז"כתת דע ז"פשת תנש ןמ אתידבמופב ךלמ יסוי בר. הזו
 םשו ,ד"פ ג"חב וניבר איבמ רשאכו רומלתה םייתסא וימיבו הנש םיעבראל
 ,ונכראה

 ןאכ יכ הלודג .איבוברע האב יאבר בר רברב הנהו ,,גמ ןירדהנפ (אכ
 בר םע רחיב ישרפמד יארובס ןנבר ןיב היה בורמ יאבר ברש וניבר איבמ
 רמאי כ"חאו ,ארמגב רוע רכזנש הזול היאר איבמו ףסוי ברו הברו ימוחר
 אנומיס ברו אניע בר ןוגכ יארתב ןנברמ ןוניאד ארמגב ועבקא ירבס המבו,
 יסוי בר רייתשאו וניבר רמאי ד"פ ג"חבו | ,(יארובסל ינש רוד ויה םהש ונייה)

 ברש שרופמ כ"או ,בורמ יאבר בר יכה רתבו ןינש 'מכ ןיתביתמב ןואנ
 ברש ץערג םכחה איצוה הזמו  ,יארובס ןנברל ישילשה רודב היה יאבר
 אלש ורובכמ הליחמבו ,יאבר בר היה יהמ קפוסמ היה ומצעב ארירש
 ,יארובס ינבר תא.ארמגב םג וניצמש ךא איבמ ןאכ יכ ,וניבר ירבד ןיבה
 תמאב היה זאו ויתונש רחנמב ודועב היה הזו בורמ יאבר בר םג אצמנו
 ותרבסו ושוריפ לבקתנ זאו יארובסל ןושארה רוד ונייה ישרפמד יארובס רודב
 םש ,א"וא לכ ךלמ 'יתמ רבדישכ ד"פ ג"חב םש לבא ,ארמגב העבקנו
 יאבר בר ךיראהש ןעי אנומיס ברו אניע בר ירחא ךלמש תמאה יפל בתוכ
 המו ,הלודגה ותנקז תעל תמאב ךלמו וניבר םש רמאי רשאכ אבומ ינשב
 יכ םינואגה תורוד ולחתוה ונממש ותנוכ ןיא "ןואג, םשב וניבר וארקש
 ,םיארומאה תא םג ןואג םשב ארקי  וניברש עורו

 ,ודאל ילשמ (בכ
 (גב
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 ארבתסמ .בור ןמד יאבר בר רמא ,ימ לשמ ןהלשמ תובדנתמ
 התיה יאבר בר לש וריע בור םגו ,ונת רמאנש םושמ רובצ לשמ
 (יכ הוה ןואנ יאבר ברד ןנבר ירמאו ,(גנ אעדרהנ תובישי תביבסב
 .אבומ ינש ךירואו

 בר ןונכ (הנ יארתב ןנברמ ןוניאד ארמנב ועבקא ירבס המכו
 תינקנ השאהד ארמנד םינושארה ןמ ןניטקנו ,אנומיס ברו אניע
 ךניא והלוכו ל"נמ ףסכב דע "וכו מ"הכ אשירב ןנינתד םיכרד 'גב
 והניצרת יארובס יארתב ןנבר ,ארמנב יצרתמד יקוריפו יישוק
 ,(וכ והניעבק

 דומלת ,דומלתה בתכנו הנשמה הבתכנ דציכ ןותבתכדו
 והניסרגמל ןנבר ןיריהזו ,יצרתמ ווה יצורת אלאוביתכא אל הנשמו
 לעבש םירבד ( הרומתב ןנירמאד ,יביתכד יחסנמ לבא ,הפ לע
 םירבדה יפ לע:יכ 5 רמאנש ,בתכב ןרמואל יאשר התא יא הפ
 בתוכ התא יאו כתוכ התא הלא .,תירב ךתא יתרכ הלאה
 5 ריר =

- 0% 

 ןותיעבדו

 בתכה ןנשהפ

 היה אל זאש אעררהנ תוביבסב ל"צו רתוימ אוה תובישי תבית (נב
 ןכ לבא בור ןמד יאבר בר תביה אתיל ארמגבו ,הבישי םוש אעדרהנב
 .לאננח וניבר 'יפב םג אוה

 ,נ"ב חסונבכ ןוהירתבד ןנברמ ל"צ (הכ = ,אתביתמ שיר היהש 'יפ (דכ
 ."ימנ הינימ דוזדו, אתיא ה"רת נ"ב חסונבו (וכ

 ,דל תומש (חכ | ,:די הרומת (זכ
 הששל ןוניצרה שודקה וניברש, ןושלב ורפס תלחתב וניבר בתכ ןכו (טכ

 אל יברש הזמ עמשמ כ"א ,והניבתכ שודקה וניברש בתכ אלו הנשמ ירדס

 דח ווה אלו, ל"זו ב"פ א"הב בתכ ומצעב וניבר לבא ,הנשמה תא בתכ

 רמאי ג"פרב ןכו ,"שודקה וניברד ימי ףוס דע םעדמ םתכד םינושארה ןמ
 ה"פ א"חב רמאי ןכו ,"והניבתכו והניצרתו אתלמ עייתסא יברד ימויבו,
 ולא יבר םבתכ אל יאמאו (תותיירבהל) םבתכל אייח 'ר האר המ ותירמאדו,
 ןרקעתאו ילימ ןכירא וימיב יונש היהש המ לכ רבחלו .בותכל יבר שקב
 ןוהל הוה אלו, רמאי ב"פר ב"חכו ."בתכו ןקית םירבדה רקיע יבר אלא

 ולא לכמו ,"פ"עב היל ןיסרגו בותכ רובח ,יבר רטפאד דע יאמק ךנהל
 רשפא יאו ,הנשמה תא בתכ יברש וניבר תרבסש ןיאור ונא תומוקמה
 לע בישהל אבשכ ןאכו ,םרדס ךא אקוד ואל אוה בתכו תביתש רמול

 םתלאש
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 ,א קרפ 'ג קלח
 ךלמ ימו אניבר ירחא ורדסנ ךאיה יארובס ןנבר ,ןותיעבדו

 אהד ארקע 6 והל ישורפל אניזח ,וישכע דעו ןמז ותואמ םהירחא
 ןיתרת יגילפתא יכיהו םדקמ לארשיד היתנושאר הוה יכיהו אתלמ
 ,(: אתלמ הב תיאד םושמ אתביתמ

 שרחהו הינכי תולגב לארשי ולג דכ ארקיעמד ןיעדוי ווה
 רנסמהו

 בתבה ןגשתפ

 הנשמו דומלתש רמול םידחא ןילמבו ץרמנ רצוקב בישה הדבכנה םתלאש
 לבא, ,הפ לע והניפרגמל ןנבר ןיריהזו יצרתמ ווה יצורת אלא וביתבא אל
 יביתכד יחסונמ "אל, לבא אתיא רוביינו ג"ב | חסונבו "יביתכד יחסונמ
 ,'וכו הלאה םירבדה יפ לע יכ ושרדש הממ היאר איבמו 'וכו ןנירמאד

 םיסופדב לבא יביתכד יחסנמ לבא אתיא אוקלאז םופדבו אטשיק סופדבו
 דועש ןיאור ונא הזמו יביתכד יחסנמ "אל, לבא ובתבו והיגה םירחאה
 הנשמהש רמאי הלחתמש וניבר ירבד וניבה אל םינושארה םיקיתעמה
 איבמ כ"חאו ,יביתכד יחסנמ לבא םייסי ךיא כ"א ובתכא אל דומלתהו
 לבא ,אל תבית ופיסוה ןכל פ"עבש הרות בותכל רוסאש ךופיהל היאר
 אישנה הדוהי 'ר ךרעב יתכראה רבכו ,"יביתכד יחסנמ לבא, ל"צ תמאב

 אוה ןכו הנשמה תא בתכ יברש הקזחה דיל ותמדקהב ם"במרה תעד
 ובתכש םימעפ המכ וניצמש ומכ ןכ תמאהו ,,ם ןיטיגב .ד"יר 'סות תעד

 : הצ ןילוחבו = ,'וכו אתרנאב יבר חלש ,טלק ב"בכ ןהיתוכלה רודה ימכח
 .תומוקמ המכב דועו אתפרט יקפס ילמג רפילת ןנחוי 'רל לאומש בתבש
 הנשמה ,תא .בתכ יברש וניבר תעד אוה ןכש יארול בורק הארנ ןכלו
 אל הבתכב הנשמהש ותעד לבא ,ליעל אבימרכ ומצעב רמא רשאכו
 וביתכא אל הנשמו דומלת,, ונושל קתמב רמאש הזו ,םידיחי לצא הטשפתנ

 ףאש רמולכ ,"הפ לע והניסרגמל ןנבר ןיריהזו .יצרתמ ווה יצורית אלא
 ימכח לכ לבא ולצא תחנומו אתביתמ שירה לצא הבותכ התיה הנשמהש
 יחסנמ לבא, רמאש הזו ,פ"עב רומלל ןיריהז ויה םהידימלתו הבישיה

 ל"זח ושררש הממ פ"עב דומלל ןיריהז ויחש היאר וניבר איבהו "יביתבד

 רמאש ןתנ 'ר ירבד לע ךמס יברו 'וכו הלאה םירבדה יפ לע יכ קוספהמ
 ,'הל תושעל תע םושמ ךתרות ורפה תוכרב ףוס

 ,רוביינו ג"ב חסונב אוה ןכו ,ןוכל ל"צ (א
 ,רוביינו ג"ב חסונב אוה ןכו אתשבש אתלמ הב תיאד ל"צ (ב

 (ג
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 קי .ונבו ,אעדרהנל והביתייא יםהמע יאיבנ המכו ג רנסמהו

 30 הפע] םינבאב. הורסיו אתשינכ יב ותעיסו .הדוהי ךלמ

 ךידבע וצר יכ 0 רמאנש המ םהילע םייקל שדקמה תיבמ םהמע

 אתשינב יב ,אתשינכ יב אוההל הורקו ,וננוחי הרפע תאו הינבא תא

 תוהו ,ןאכ בשיו שדקמה תיב עסנש רמולכ אעדרהנב ביתיו ףשד

 אתשינכב רמא בר (ה אכיה לבבב הלינמב ןנירמאדכ ןוהמע הניבש
 אמית אלו (1 אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכב רמא לאומשו ,לצוהד

 יל יתית ייבא רטא ,אכה ןינמיזו אכה ןינמיז אלא אכה ואלו אכה

 הבורק לצוהד אתשינכ אדהו :,אנילצמ םתה אסרפ אנקחרמ יפה

 ןויכו ,איה אעדרהנמ הטמלו רפוסה ארזע לש ושרדמ תיבל איה

 ישאר םש ווהו שדקמה תיב ונבו ומע הלוגהו לבבמ ארזע הלעש
 ןתוא ראשו וכוס שיא סונגיטנאו קידצה ןועמש ןוגכ ןירדהנס

 לבכמ םהמע הלוע חיה ןקזה ללחו .ןילוע ויה לבבמ ןבורו תוגוזה
 תיבמ אתולג ישאר והל הוהו .אכה הרות ןיציברמ ויה ב"פעאו (
 ווה אתלמ אדהד ןוהב הוה אל ןירדהנסו אתביתמ שי וריק כאצ2הוד

 ןירמא
 בתכה ןנשתפ

 ושענ (ת"רב) ןיחתופש העשב ,שרח ,חפ ןיטיג ל"זח ושרדש ומכו (ג
 ,'וכו ןישרחכ לכה

 ,הניבש .אירש אכיה לבבב ,טכ הליגמב (ה ,ומדבק םילהת (ד
 ,תאזה תרגאהמ י"שר קיתעה ס"לבו ,וניבר תעדכ םש י"שריפ ןכו (ו
 ;חפ ןירדהנפמ ול חקל ,ןילוע ויה לבבמ ןבורו וניבר בתכש המ (ז

 י"ב .תובשומ תומוקמ לכב יכ ,לארשיב תקולחמ ויה אל הלחתמ ורמאש
 היהשכו ,פ"עבש הרותד הוצמהו הרותה יפ לע שדוקה תורהמ ילכב וגהנ
 ולע זא הטלחה ידיל אבל ולכי אלש ןידה קוספל ךאיה םשד ד"בל קפס
 וקפפ המהו תיזגה תכשלב ובשיש דחאו םיעבש לש לודגה ד"בל םילשוריל
 ללה הלעשכ יכ הול היאר וניבר איבמו ,םהירבדל ועמש לארשי לבו ןידה
 לבק ותרותו רודה לודג רבכ זא היה ןוילטבאו היעמש יפמ דומלל י"אל
 ימלשוריב שרופמכ ויתוקיפס ול רותפל םילשוריל ךא אבו לבב ימכח יפמ
 הלעו םיכסהו שרדו לבבמ ללה הלע םירבד השלש לעש ו"פר םיחספ
 לע ,ןילוע ויה לבבמ ןבורו רמאש המב וניבר תנוכ ןיאו  ,הבלה לבקו
 ומכ ךא ותנוכו ,ללה דע י"א ינב םלוכ ויה המהש תובאב ורכזנש תוגוזה
 ךא -- אכה הרות ןיציברמ ויה  כ"פעאו וניבר רמאש הזו | ,ונרמאש
 ב ו קלה - ליעל "רניבר = 'בתכ "כו = ,ןוהב הוה ' אל * ןיררהנפ

 (ח

7. 

| 

| 

ּ 
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 רטפיאד דועו , 'ח רחבי רשא םוקמה ןמ אלא ווה אלד ןירמא
 אתביתמ ישארב אלו לבבב ןיניהנ ווה אתולג שירב ₪ יבר
 ללח דע תובאב שרופמכ ווח י"אב ןירדהנס ישאר ןוניאד םיאישנו
 .ונב ןקזה לאילמג ןבר הירתבו .ונב ןועמש הירתבו ,יאמשו
 ,תיבה ןברוח ימק ליטקאד אמק לאילמג ןב ןועמש ןבר הירתבו
 ללכב ווח ירד יד ןילאו 6 לודג ןהכ היה עשילא ןב לאעמשי 'רו
 לאילמנ ןועמשו ללה (אי תבשה תואיציב ןנירמאד הנש האמ והנה
 גב'שר רתבו ,הנש האמ תיבה ינפב ןתואישנ וגהנ ןועמשו
 ןדיעב הוה אוהו יאכז ןב ןנחוי ןבר הוה ,תוכלמ יגורהב ליטקאד
 אתלישוש ונממ שקבו רסיק םוניסיפסא תול והוקפאו תיבה ןברוח
 ,(גי הימכחו הנביו לאילמג ןברד

 תונקת רשע וחל וניקת הנביב ןנברו ז"ב ןנחוי ןבר טקש דכו
 ןבר הירתבו ,6 זב"יר ןיקתה שדקמה תיב ברחשמ (> ןנתד

 = /:לאילמג

 בתכה ןנשתפ

 ויה אלו הרות ינב ויה אל לבב ינבש ןעי רמאת אלש וניבר שרפמו (ח
 ויה תמאבו ,ללהכ רודה לודג םשמ אצי ךיא כ"אש הרות םש ןיציברמ
 ושע אלש המו ,םכותמ ןירדהנסו אתביתמ שיר עובקל לבב ינב םג ןילוכי
 ,'ה רחבי רשא םוקמה לא תויולה ויה לארשי יניע לכש  ןעי הז תאזכ
 לש אירדנסכלאב ןכו לבבב וראשנ לארשי לש ןבור ינש תיבבש ףא ןכלו
 שדקמה תיב דגנ היה לארשי לכ לש ןבל לבא ,תוצרא ראשבו םירצמ
 תא םחוכבו םפסכב דחהשל םירובגב 'ה תרזעל ואב דימתו ,לארשי ץראלו
 בקעי להואב עקשנ הרז שאש לבב ינב וארשכו ,השודקה ץראב םהיחא
 לבבב םיבשויה י"נב יב | ,םזוע ןימיב םכמתל םינושארה דימת המה ויה
 הכוס ורמאש הזו ,םימעה ךונתב טקשהו הולשו םולשב דימת טעמכ ויח
 'ר ולע -- ללה הלע -- ארזע הלע לארשימ הרות החכתשנשכ הלחתב .,כ
 ,הודסיו וינבו .אייח

 הדוהי 'ר רטפיאד דעו ל"צ :גר דצ ב"ח םינושארה תורוד תעדל (ט

 ,האישנ
 ,ג"ב תסונבב ג"הכ עשילא ןב י"רו אוה תיבה ןברוח ימק ליטקאד ל"צ (י
 ,:רונ ןימינ (כי - ומ תבש קה

 ליח רורבב הוה הלחתב ןאכ אתיא' ג"ב 'תפונבו (*  .ר"פר הרש
 ,הנביל .ותאו

 ו |
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 (יי תוכלמ יגורה הרשע םע גרהנש ןקזה גב"שר לש ונב לאילמנ
 ,(ט ןיד תיב בא עשוחי 'רו ,הנביב אישנ היה לאילמנ ןבר ותואו
 והורבע ינמיז אתלת עשוהי ירל לאילטג ןבכר הירעצד ןויכו
 ארזעל ירישע היהו רישע הוהד הירזע ןב רזעלא ירל והומקואו
 א"רל והורבע אלו לאילמג ןברל הירדהאו היסייפ .רדהו ,רפוסה
 (ט אתבש אדח עב"ארו אתבש יתרת לאילמנ ןבכר אלא הירזע ןב
 ונב ןועמש ןבר הירתבו ,6י רחשה תלפתד ארמגב שרופמדכ
 תיבו ירופיצב היהש הירב שודקה וניבר הירתבו ,אישנ היה
 ,(=י םירעש

 ונייהו לבבב אתולג שיר אמק אנוה בר הוה יברד ימויבו
 ריעשב ינא המ ינא ןוגכ אייח 'רמ יבר הינימ אעב ₪ ןנירמאד
 םתהד ארפס בר ינתמו ,אנוה בר ונמו לבבב ךתרצ ירה ל"א
 הדוהימ טבש רופי אל ( ןירדהנסב ןנירמאדכ קקוחמ אכהו טבש
 תוילג ישאר ולא הדוהימ טבש רוסי אל ,₪כ וילגר ןיבט קקוחמו
 ינב ולא וילגר ןיבמ קקוחמו ,לקמב לארשי תא ןידורש לבבבש
 יפידע לבבד ינה אמלא ,םיברב הרות םידמלמש ללח לש וינב
 לבבב אנוה ברד הישפנ חנ יברד ימיבו ,ןוניא טבשו ליאוה יפט
 וינע יבר היהש ג תובותכו כ םיאלכד ימלשוריב ןנבר ישרפמו
 ץוח השוע ינא םדא יל רמאיש המ לכ רמוא יבר .היהו רתויב
 םתואישנמ ןוהימרג ןורשד כ ינקזל הריתב ינקז ושעש הממ
 היל אנביתומ אנא אתולג שיר אנוה בר קילס יאו ,הינואינמו
 ןמ אוה ,ןימינב טבשמ אנאו הדוהי טבשמ אוהד יאנימ ליעל

 איברבר

 בתכה ןנשהפ

 םלוכ וגרהנ אלש עודי יב רתוימ תוכלמ יגורה הרשע םע תבית (דו
 ,רוביינו ג"ב חסונב אתיל ןכו ,דחא ןמזב

 ע"בארש א"הס ר"פ תוכרב ימלשוריה ירבדלו (זמ | .:דע ק"בכ (וט
 ,ר"באל כ"חא הנמתנ

 10 ,תובותב ,שרופמב (חי . . .תב, תובלמ .(זג
 ,ח ןירדהנס (כ | ,:אי תוירוה (םי
 ,ג"ה .ט"פ םיאלכ (בכ | ,ורטמ תישארב (אכ
 יקבבה ללה יאוה .(רב = ,ג"ה| ביפ 'תובותב .(נכ
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 דח ,(ה: אתבקונמ אתקד ןמ אנאו ,אירכוד ןמ הדוהיד איברבר
 ומכרכתנ רבל .אנוה בר אה ל"א היבגל הבר אייח 'ר לייע ןמז
 יעב ןאמ יזח קופ אייח ירל יבר ל"א ,אב ונורא ל"א ,יבר לש ּוינפ

 הילע םעכד אייח 'ר עדיו ./שנ רב חכשא אפו מ קד ,הבפ
 יברד היבנל לייע אלו ןימוי ןיתלת הישפנב אתופיזנ גהנו ,יבר
 הינימ בר פילי ןימוי ןיתלת ןילאב ןוב רב יסוי ר"א ,ןימוי ןיתלת
 ,(: אתיירואד אללכ לכ

 .ת קיפ
 הוה ןיסרג ווה דכ ,אבקוע (גי)רמ ,לבבב אנוה בר רתכ ינמתאו

 ביתי הוה דכו (א הידיד תומא 'דב לאומשד הימק אבקוע רמ ביתי
 .הידיד תומא 'דב אבקוע רמד הימק לאומש ביתי חוה אנידב

 ירירקב ךשיר אנניש הדוהי ברל לאומש ל"א (: תבשב ןנירמאו
 ביתכו 6 םייק וניד תיבו אבקוע רמ אח ימימחב ךשירד אשירו
 ,טפשמ רקבל וניד דוד תיב 'ה רמא חכ ד והב

 אנליגרד  ןוי תוכלמל ל"קת תנשב לבבל בר תחנ "הד |( מונמו
 אליש 'ר אכה הוהו ,(ה הריציל טעקתת םיפלא '3 תנש חיב

 אשיר
 בתכהי:ןגשתפ

 םינטקה ןמ ינאו םירכזה ןמ אוהש הרוהיד םילודגה ןמ אוהש 'יפ (הכ
 ,דוד ערזד תובקנה ןמ ינאש

 .תואחסונה לכב אוה ןכו ,קפנ ל"צ (וכ
 .יילבבד אתיירואד יללבכ לכ אתיא .ג"נ"לפ בב 5
 הוהו אבקוע רמ לבבב ה"ר רתב הינמתאו ל"צו וירבדב רציק וניבר (א

 אתעמש יסרג יבתי ווה יכ אבקוע רמו לאומשר :זט ק"ומכ הידהב לאומש
 (הרותב ודימלת היהש) תומא 'ד קוחרב לאומשד הימק אבקוע רמ ביתי הוה
 תומא 'ד קוחרב אבקוע רמד הימק לאומש ביתי הוה .אנידב יבתי ווה יכו

 ןועמתשילד יכיה יב היוליע ביתיו אתפיצב אבקוע רמל אתכוד היל יקייח ווהו
 .ירפכב ןיד תיב ול היחו אתולג שירה היהש ןעי היה הזו  ,הילימ

 ,ד"בא אבקוע רמ ביתי אה אתיא םש ארמנב (ג הנ תבש ב

 ,אכ הימרי (ד

 האישנ הדוהי :'רד :ימויכו .ל"צש  תוכיראב כה ךרעב רנראב 7

 'רמ אוהש רמול | בורק הריציה ןמזו) [וי תוכלמל ל"קת תנשב לבבל בר תחנ

 'הכ ךרעל תורטשל הדקת תנשב רטפנ רבכ שודקה וניבר יכ (םלוש לאומש

 אתיא אמשוק סופדבו ,עקתשהל תנמ לע לבבל בר דריש םדוק םינש
 ימויבו 2
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 אשיר לבכבב ארדס שיר ירקמ הוהו ,יבר רתב ןנבר יב אשיר
 הילע םק אליש 'רד הירתאל עלקיא בר 6 ןנירמאד 6 ןנברד
 ,ארומאב

 בר הירבדאו אכה לאומשו בר ווה אליש 'רד הישפנ חנ דכו
 היבותואלו הילע אשיר יוהמל (ח בר יבטצא אלו הימקמ לאומשל
 ברד הילע אשיר יוהמל יבטצא אל לאומש ףאו ,הימק לאומשל
 איהה יכ אבוט לאומשמ בר שישק הוהד ,הימק ברל היבותואלו
 יבל ועלקיא יפא ברו לאומשו בר ₪ הבורמד ארמגב ןנירמאד
 6 לאומשד הימק לייע אל בר ,ןבה עושי יבל הל ירמאו ןבה עובש
 ,ברד הימקמ לייע אל יסא ברו ,ברד הימקמ לייע אל .לאומש
 .(אי כו חרטנ ןאמ ירמא

 (:י היתכוד אוהד אעדרהנב לאומשל בר היקבש יכה םושמו
 אוהו

 | בתבכה ןגשתפ

 ,האישנ הדוהי תבית רספחנ ס"לבו ,יברד הזמ השענו ,תחנ 'רד ימויבו

 ובשחו יבר ןמזב לבבל דרי ברש :ה ןירדהנפ ואצמש ןעי אב תועמהו
 רצק ןמז ךא היה וא לבא ,לקת תנשב היה הוש וניבר רמאי הז לעש
 ימי עצמאב ךאו ונב ג"רו יבר ימי לכ םש היהו י"אל ךכ רחא רזחו לבבב
 ותבישי עבקו לבבל בר דרי זא ןמשה תא ריתהש םדוק האישנ י"ר תואישנ

 לבא ,אליש בר לבבב ארדפ שירה תמאב היה זאו ארופב הלודגה
 .בע ןישודיק שרופמכ הישאי 'רב יחא 'ר לבבב שירה ןא היה יבר תריטפב

 ןנברד אשיר ירקמ הוהו אסרגה ה"רת ג"ב חפונבו ,:זלק  ןילוחכ (ו
 ,ןוכנ רתוי הזו ,ארדס שיר לבבב

 כ הב ו בראהצל ,.אלנ , (ח <. אמויב 0
 לע וללקש ןעי לאומש הימק לייעל בר הצר אל ןכלש םש ורמאו (י

 ,לאומשמ לודג יסא בר םג היה תמאב לבא ארקי היב גהנ ןכלו םנח
 ,חרתנ ןאמ סרג ארמגב (אי

 .:זט הציבכ אעדרהנב שירה וימי לכ היה לאומשד הובא םגש (בי
 לע ראשי לאומשש ומיכסה ןכלו ,לאומש המש רלונ ס"לבו ,,גכ תובותבו
 אבומדכ תוינומדק םינשמ הרות םוקמ היה םשו אליש בר תחת ומוקמ

 ארוס זוחמבש הרות ינב םש היה אלש םוקמל קחרתה ברו ,א"פר ליעל
 טעמכ תומוקמ המכבו םינטק םיצובקב םימעה ןיב םירזופמ לארשי ינב ויה
 םשו הלודגה ותבישי תא המש בר רפי ןכלו ,הרותה יניד ןהמ חכשנש

 ,הנש תואמ המכ ךשמ לארשי לכל הרות האצי םשמו ומל תרדשא ריעבה

 (גי



 67 - 'ב קרפ 'ג קלח ןואג ארירש וניברד תרגא

 איהו הרות היב הוה אלד היתכודל קחרתאו הרות םוקמ אוהו
 וליפאו (* םתח ישיפנ לארשי הוהו (יי איסחמ אתמ איהד ארוס
 יוהלר יביח יב אבה.ביתיא בר רמאו ,יעדי הוה אל רתיהו .רוסיא
 יי רשבה לכ 'פב שרופמד .השעמ איהה יכ ,אתכוד יאהב הרות
 ןונירמגא שופלטטל עלקיא יכו ,רדג הב רדגו אצמ העקב בר
 .לחכ רופיא ןונירואו

 הדוחי ןב יסיאל ןנחוי 'ר היל רמאקד (יט ארדס שיר ארקיאו
 ,אכירא אבא ל"א לבבב ארדיס שיר ןאמ (₪ יכיה

 יכיה יכ םתה הופקזד אנינח 'ר היל הייזחד אמלח היב םייקאו
 ,(י םירופכה םוי 'פב שרופמד

 ףינכו יי רגה יסכנ הוהד אתרוצב בר יבד היתניגל בר היינקו
 םתה

 בתכה ןנשתפ

 רפסב וירבד אבומ)רוביינ םכחה םע קרצהש ישא בר ךרעב ונכראה רבכ (ני
 תורייע ויה המה ךא איפחמ אתמ הניא איה ארוסש ,(ארוס ךרע תומכח עבש

 -- ירמא שרנב -- .ירמא ארוסב ורמאש ,טכ הציב שרופמ ןכו .ז"לז .תוכומס
 ונושלב וניבר קדקרש הזו | ,,ופ אמוימ עמשמ ןכו  ,ירמא איסחמ אתמבו
 ,איסחמ אתמ ריע לע תבשחנש 'יפ ,"איפחמ אתמ איהד ארוס איהו, רמול
 .תועט אוהו איסחמ אתמ תארקנה ארופ איהו קיתעה םלשה ןיסחויבו

 ןוהב הוהו ימנ םתה לארשי ישיפנ .הוהד אתיא ה"רת ג"ב חפונב (*
 ,ןוכנ רתוי הזו ,'וכו רוסיא וליפאד

 ,יק ןילוח (די
 ןיתרת לאומשו ברל ןייוהו רמאש ןמקל וניבר ירבדמ הארנש יפכ (ומ

 ישאר םשב אלו אתביתמ ישאר םשב ןיארקנ ויה םהינשש ,אתביתמ
 תלחתב היה הו ,ארדיס שיר ירקיאו ןאכ וניבר רמאש המ ןכלו ,ארדיס
 ןיררהנסה שיר היה אוהו םייק י"אב האישנ הדוהי 'ר דוע היה זאש ןתדוסי
 כ"חא לבא ,ארדיס שיר םשב לבבב ןיארקנ ויה זאו  ,ולוכ רודה שארו
 היה ונב ג"רש םינשל אתביתמהו תואישנה הקלחתנו האישנ י"ר רטפנשכ
 םיארקנ] לאומשו בר םג ויה זא  ,אתביתמ שירה ןנחוי 'רו אישנה ךא
 ,אתביתמ ישאר םשב

 רב יפיאל ןנחוי 'ר היל רמא אקד ל"צו וניכר .ירבדב לפנ ס"מ (זט
 ,: דלק ןילוח שרופמכ 'וכו ןאמ יניה
 .דנ בב (חי - .זפ אמ

 (מי 7
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 .ןיד תיב םש עבקו הברה הרות םש ץברו ₪ אבוט םידימלת םתה
 דחו ,רבכ היהש אעדרהנב דח םילודג ןיניד יתב ינש לבבב ווהו
 לובזורפ ןניבתכ אל 6 לאומש רמאד ונייהו ,בר היעבקד ארוסב
 והל ןייוהו ,אעדרהנד אניד יבב וא ארופד אניד יבב וא אלא
 בר ,לבב (א: טנג איבמהב ירמאד ,אתביתמ ןיתרת לאומשו ברל
 ןניטשפו ,ץראל הצוחכ רמא לאומשו ,ןיטיגל י"אכ איה ירה רמא
 רכס לאומשו ,יחיכש חכשמ אתביתמ :אכיאד ןויכ רבס ברד
 ,(גכ ידדהא לאומשו בר וזחהוה ןיקריפלו ,ידירט והייסרגב אתביתמ

 גהנו (גכ הריציל 'גו םיפלא 'ד אוהו ח"נקת תנשב בר ביכשו
 המכו ,(יכ אתביתמ אדח הוהו ןינש 'ז הידוחל הירתב לאומש
 ,לבבבש וניבר םדקל ןנחוי 'ר היל ביתכ הוה בר םייק הוחד
 םדקל לאומשל ןנחוי 'ר היל בתכ הוה ברד הישפנ חנד רתבו
 בתכ ?היבר אנאד עדי אל יתכא ולאומשו רמא ,לבבבש וניריבח
 אמלעב אנבשוח יתכא (ה5 רמא ןינש ןיתישד ארוביע היל רדשו
 ,אתפרט יקפס ילמג רסילת ןיעט (5 היל רדשו בתכ ,עדיד אוה

 רמא

 בתכה ןגשתפ

 ישויפ ווה בר יבמ ןנבר ירטפמ ווה רכ ,וק  תובותכ שרופמכ (םי
 ,םיתאמו ףלא

 ,ו ןימיג (אכ | ,:ול ןיטיג (כ
 תוכרב ,.זק .ןילוח ,.בכ הליגמ ,זמ תוכרבכ דחיב םתוא וניצמרכ (בכ

 ,ב"ה ח"פב
 אוהו ,הריציל 'זו א"ד אוהו ל"צו ,הנש ח"כל בורק בר ךלמש ונייה (נכ

 ,תורטשה ןינמ ךא אתיא תואחסונה לכבו םלוש לאומש 'רמ
 פאומשר ודובכ ינפמ אתביתמ שיר בר תחת ארוסב םקוה אלש 'יפ (דכ

 פאומשמ לודג היהש יסא בר םגו ,לבבב הלוגה ינב לכ שיר זא היה אוה יכ
 לאומשמ ןטק היה ןנחוי 'ר ןכו  ,זול הדנ שרופמכ בר רחא ףכית רטפנ
 אנונמה ברו םימכח לש הברה ץוביק ךא ארוסב הראשנ ןכלו ,:הצ ןילוחב
 ייח ימי לכ אתביתמ שיר םקוה אל לבא ,וכרעב ראובמכ שירה היח
 יבמ וחלש ןושלה וניצמרכ לאומשל ןיחלוש ויה םהיתוקיפס לכו  ,לאומש
 ,דכ ןירדהנס | ,:בנק ב"ב ,טפ וס ןיטינכ וניבר ונרמלי לאומשל בר
 ,ומ תועובש

 ,ןנחוי 'רל ולאומש היל רדשו (וכ = ,ןנחיי 'ר .רמא (הכ
 (זכ
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 ,(כ ןילוחב ןנירמאדכ ,היזחאו לוזיא לבבב הבר יל תיא מ"ש רמא
 כ הריציל 'י םיפלא 'ד תנש איהו ד"סקת תנשב לאומש ביכשו

 ברו אתידבמופב הדוהי ברו (טכ אעדרהנב ןמחנ בר הידימלת ווחו

 הברחאו יל רצנ ןמ אפפ אתא הנש עקת תנשבו ,יחלשב תשש

 אזוחמלו יחלשלו ביצנכשל וננקז הובא רב הבר לזאו ,אעדרהנל
 (אל אתידבמופב ןליד ןנברו אברד הובא אמח רב ףסוי בר םתה הוהו

 האורש דע (גל ה"רב ןנתדכ הלוג רקיע יחוהי ינש יתיכיימה ןמד

 .אתידבמופ אוה הלוג ייבא רמאו שא תרודמכ וינפל הלוגה תא
 ןיעבראו ,האישנ ינב ןמ הותדי אתוח בר ףלכ לאומש רתבו

 הוה דכ ( תובותכב ןנירמאד ,הברה הרות ץברו ךלמ ןינש
 יצפנו ןנבר האמ ינמת ישייפ ווה אנוה בר יבמ ןנבר ירטפמ

 המק אברעמב ירמאו ,אמויל חיל יסכמו קבא קילס הוהו והיימילג
 אבה קרפב ןנירמאדכו ,האלבב אנוה ברד אתביתמ אתשה היל
 לדיג .ברו ובלח ברו תשש : ברו אדבז רב אבא 'ִר חל ותמבי לע
 בר רמא ,ה"רד היקרפמ ורקעתא והלוכ אנינח .רב אחא ברו

 היחת המכחהו יאשפנב תימייקד יאנימ רבל בקעי רב אחא
 ,הילעב

 וטויבה

 בתכה ןגשתפ

 הצי ןילוח '(3
 יכ ,הריציל .ד"יו א"ד תנש איהו הסקת הנשב לאומש ביכשו ל" ;חכ

 ה"םקת רטפנ לאומשש כ"עב כ"א םינש 'ז ךלמ לאומשו ח"נקת רטפנ בר
 ,תואחסונה לכב אתיל הריציה תונשו ,ג"ב חסונב אוה ןכו

 רשאכו אעדרהנב נ"ר םע והבא רבהבר הידימלת ווהו ל"צש הארנ (טכ
 ,לאומש דימלת היה אלו לאומש רטפנשכ ןטק דלי היהש נ"ר ךרעב ונראב
 ,והבא רב הברד ודימלת ךא

 רב רכזנ :אנ תובותכבו ,תואחפונה לכב אוה ןכו רצנ רכ אפפ ל"צ (ל
 ,םיטכל שאר השענו ןהילע ךלמו תורייע דכלו היה םיטסל י"שריפו רצנ
 : אריספס אדהב לאומש 'רו ימיא 'רל אכלמ היבנז היל רמא ח"פס תומורתבו
 .ו"עפ .ר"ב :רכזנ ןכו  ,רצנ רב לומק

 ,ןוכנ רתוי חזו אתידבמופל ןליד ןנכר ראשו אתיא ג"ב חסונב (אל
 ,וק :תובותכ (בל כב הומל
 אוה תמאבו ,אנינח רב אחא בר םש אתיל ארמגב ךא :דס תימבי (דל

 .וכרעב ראובמכ י"אבו י"א רב היה יב ךפוומ
 (הל
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 ךלמ ןינש ןינמתד ןנירמאו י"אב ןנחוי 'ר ה ביבש ה"רד ימויבו
 רתכ הוהד ספא 'ר רתב הוהד אנינח 'ר רתב י"אב ןנחוי 'ר הל
 'ר רטפא (ול ץקת תנשבו ,(יל אשונה קרפב שרופמכ שודקה וניבר
 ,ימא 'ר ךלמו אדח אתשב רזעלא 'רו ןנחוי

 אתידבמופב הדוהי ברו ,האישנ יבמ הוהד אבוט אנוה בר רבגאו

 יחלשב ןמחנ ברו : (חל םיקרפל ה"רל יזחתמ הוהו הימק הידימלתו
 ןמחנ בר לייע הוהד ןניחכשא אלו ₪ אעדרהנד ןנבר םע יזוחמבו
 ןירבח אנוה ,נ"רא יתכוד המכבד והיינוז ינבכ אלא ה ירד הימקל

 ,(מ ירחוא ילימב הל םיקומ
 בפאלו

 בתכה ןגשהתפ

 .ןנחוי'ר ךלמ ןינש ןיתישו וניבר ירבדב ל"צש וכרעב יתראב רבכ (הל
 ,ךלמ ןינש ןינמהד ןנירמאו תבית ללכ אתיל ה"רת ג"ב חפונבו

 ,: גק תובותכ (ול
 וניבר אלה צ"קת רטפנ םאש ,ןנחוי 'ר רטפא ט"צקת תנשבו ל"צ (זל

 ןכ םא ,הנש ןיעברא ךא יח הברש עודיו ,בלרת רטפנ הברש ןמקל רמא
 ויחאש תובותכ ףוס שרופמו ,םינש יתש ןב ךא ןנחוי 'ר תריטפב הבר היה
 ןנחוי 'ר ךרע ןייעו ,ןנחוי 'רמ הרות דומלל י"אל הלעיש ול וחלש הבר לש
 ,הבר ךרעו

 אתביתמה לבא אתירבמופב הלודג הבישי גהנ הדוהי ברש ףאש 'יפ (חל
 םיקרפל ה"רל ךלוה היה הדוהי ברו ה"ר תחת ארוסב התיה הלודגה
 תריטפ ירחאו- ,לבבב רודה שיר היה ה"ר יכ  ,,דמ :תורוכבו :איק ןילוחכ

 ח'ה א"פ הגינח ימלשוריב שרופמכ ולוכ רודה שיר היה י"אב ןנחוי 'ר
 רטפאו רמאש המב וניבר תנוכ הזו ,תוטמה לכל שאר אנוה בר ורמאש
 ,אבומ ה"ר רבגאו -- א"רו י"ר

 םע והבא רב הבר ךלה זא ע"קת תנשב אעררהנ הברחנשב 'יפ (טל
 והבא רב הבר רטפנשכו ,ליעל וניבר ירבדב אבומרכ יזוחמלו יחלשל נ"ר

 זאו אעררהנ ריעה תינש התנבכנ ךכ ךותבו אזוחמב ומוקמ לע נ"ר ראשנו
 יזוחמבו יחלשב נ"רו רמאש המב וניבר תנוכ הזו ,אעדרהנו אזוחמ ודחאתה
 ,נ"ר ךרעב יתכראה רבכו ,אעדרהנד ןנבר םע

 ףאש נ"ר ךרעב יתראבו ,תומוקמ המכבו ,ומ מ"ב ,זמ ןישודיקכ (מ

 טרפבו ול רבחכ היה לבא ונממ הברה ריעצ היהו ה"רמ הברה לבקש
 ,וכרע ןייע  ותנקו תעל

 (אמ

 רייקי ירי יקרו יוהי ייווש

- 
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 אדסח ברו אמ הוה איפחמ אתמל בורק ה"רד אשרדמ יבו
 אדסח בר 'היינב ה"רד הינשבו ,הוה .ארופבו ה"רל '(3ט הוה בח

 ונורא והוקסאו | ,(גטמ ח"רת תנשב ה"ר ביכשו ד"רת תנשב בר יבל

 אגח בר היפקז יכיה (ימ ק"ומב ןיחלגמ ולאב שרפמד יכיה יכ י"אל
 יבד ישנעמ אלד יאה םתח ןנירמאו ,אייח 'ר לש ורבקב ונוראל
 .הדוהי ברד ונורא ףיקזד םושמ (המ אתולנ שיר

 הימקל ותא זנבר והלוכו ,םינש תש ןירחא הדוהי בה העש

 אדסח בר ךלמ י"רת תנשב ביכשד הדוהי בר רתבו ,אתידבמופל
 ,(ומ הנש *ךת תנשב ביכשו ינש רשע ארוסב

 .'ג קרפ

 דחו דח לכ ;הדוהי ברד :הידהב אתידבטופביהוהמ ףסוי ברו הברו

 אשיר יוהמל תונבר והיישפנ לע וליבק אלו תא ךילמ הירבחל רמא
 ברו הברד ,תוכרב תכסמ ףוסבו תוירוה תבסמ ףוסב שרפמדכ

 יניס אוהד (א ירק ףסוי בר םתמ וחלש אתעש וה ול אכירטציא ? ףסוי

 ףסוי בר הילע ליבק אל יכה וליפאו ,איטיח ירמל ןיכירצ לכהו
 ךלמ ,אנלפו ןינש ןיתרת ףסוי בר ךילמד (: הימיאל יאדלכ ירמאד

 הבד
 בגתבה ןגשתפ

 ה"רד ושרדמ תיב לבא ,ארוס ריעב היה ברד ושרדמ תיבש 'יפ (אמ
 ד"רת תנשב כ"חאו ,איסחמ אתמל הבורק התיהש וניברל הלבקב התיה
 .בר םוקמב ארוס ריעב 'כר "ב אדסה בר הגב

 רימלת ל"צש הארנ ה"רל רבח היה ארסח ברש וניבר רמאש המ (במ
 לבא ,ירמא ה"ד :גפ תומבי 'סותה ובתכ ןכו ,גל מ"ב חכומדכ רבח
 ,םכרעב ראובמכ ןיוש םהינש ויה םינשב

 העד ללכל אבל ולכי אל הארנה יפכו ,ה"סקת רטפנ לאומשש ונייהו (גמ
 וא אעדרהנב לאומש םוקמב םא אתביתמה דסיתת םוקמ הזיאב תחא
 ריעש זא ואר ס"לב ח"פקת תנשב ךאו ,תודחא םינש ורבע .ז"יעו ,ארוסב
 אפפ י"ע הברחנ ע"קת תנשבש היה ןכ רשאכו הנכסב איה אעדרהנ
 ח"רת דע ח"פקת תנשב ה"ר ךלמו ארוסב אתביתמה ודסי ןכלו רצנ רב
 ,הנש םיעברא שממ הזו

 ,רתי תפש אוהו ג"ב הפונב אוח ןכו (המ | ,הכ ק"ומ (דמ

 ,ה"רת ג"ב חסונב אוה ןכו ,ךרת תנשב ארסח בר ביכשו ל"צ ומ
 ,םידק ףסוי בר ל"צ (א
 אסרגה תוכרב ףוסב יכ הרקיה ותסרנב וניניע ונל ריאה וניבר (ב

 ירמאד
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 דח לכד ןויכו ,הצחמו ןינש 'ב הירתב ףסוי בר ךלמ ו ,ןינש יבכ הבר

 אדפה - יבגל ליזא הוהו | ןוהת תולמ תמ ק הירבח ו דחו

 :,אכירט ו הבר אזח דכ אדסה ברד אמוי ףוסבו ,םינש המבכ ארוסל

 תנשב תמו ןינש 'בכ ךלמו ,אתנושאר הילע ליבק אבוט אתלמ היל
 הדוהי בר רתבד ינש והנהד אנליד אתוובר 1 ןכ אנעמשו .אלרת

 הוהו אתידבמופב אייח רב אנוה בר ךלמ אתנושאר ליבק אלד

 היל

 בתכה ןנשתפ

 לאשי ףסוי ברכ דיסחו קירצ ךיא ןיבהל השק הז רבדו "יאדלכ היל ירמאד,,
 יאדלפ ל"אש םרוג וניכר לבא ,רוסאש :גיק םיחספ שרופמ אלה םיאדלכב
 ."הימיאל

 "םהינפלמ הבר םק,, "ןוהיתולמ תמק,, תבית קיתעה םלשה ןיסחויב (ג
 ירבד ףוס איה 'ןוהיתולמ תמק,, תביתש ה לבא .ןכ 0 ןושלה ןיאו
 אלו תא ךילמ הירבחל רמא רחו דח לכש, אקרפ שירב רמאש המ וניבר
 ארמגב שרופמש המ וניבר איבמו "אשיר יוהמל תונבר והיישפנ לע וליבק
 תונברה ףסוי בר הילע ליבק אל כ"פעא ףידע יניסש םתמ וחלשש ףאש
 תריטפ רחא ףכית הבר ךלמש הזו ,א"לרת רטפנו ןינש 'בכ ךלמ הברו
 םג בשוחש רמול ונא ןיכירצ כ"עבו א"לרת דע י"רת תנש ןמ הדוהי בר

 ןמקל וניבר שרפמ ןכו ,הנש 'בכ היהי זאו הברל א"לרת תנשו י"רת תנש
 ףוסבלו הדוהי בר יב ארקיעמ הוה ארופיש יאהד :ם ןיטיגב ןכ שרופמש
  תונבר והיישפנ לע ולבק אל םהינשש וניבר רמאי ךיא כ"או 'וכו הבר יב
 הזו אתנושאר ולכק אל םהינש תמאבש רבדה תתימא ונל הלגי וניבר לבא
 םהינשש 'יפ "ןוהתולמ תמק הירבח יבגל יחדמ דחו דח לכד ןויכו, רמאש
 בר תריטפ ירחא ףכית לבק ארופישה תא ,הבר השע המ ,םהירבד ומייק
 ידב הבישיה ינב תבוטל היה ארופישהש ,הבר די תחה חנומ היהו הדוהי
 ארוסל םעפב םעפכ ךלוה היה אוה לבא ,אתידבמופמ הרות למטבתת אלש
 ןב רטפנ יב ,הנש 'כפ ןב זא היה ךלמשכ יכ) רורה ןקז זא היהש אדסח בר יבגל

 אדסח ברל ךלוה היהש םימיה ולאבו | .(םינש רשע ךלמו .חב ק"ומ שרופמכ ב"צ
 ויתובר ןמ עמשש וניבר איבמ אתידבמופב הרותה דומיל לטובת ןפ ארייתה
 ול היהו אייח רב אנוה בר אתידבמופב הרות ץיברה םינשה ולא לכש
 ךרעב תוכיראב ונראב רשאכו ,לודג שרדמ תיב ונייה .לודג שרדמ םתה
 רטפנ אייח רב ה"רו ,ארסח ברד הלודגה ותנקז תעל ךא ,אייח רב ה"ב
 לבק זא תישארה לוע תא ומכש לע םימעהל וילע הבוחהש האר הברו
 לאומש 'ר תיישוק הרס הזבו .אתביתמ שיר תוגהנתה םע תונברה וילע

 םלוש
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 אתלמ היל ךירטציאו (ה ביכש דכו ,(ד לוד שרדמ םתה היל
 לטבת אלד יכיה יכ התנושאר הילע ליבק אשיר יוחמל חברל
 ,םתה ווה לארשיו ןנברד הבורד אתידבמופב אתביתמב הרות

 הרות םש ץברו אתידבמופב ינמחנ רב הבר אוהד הבר ךלמו

 אקד אצרוק היב ילכאד הישפנ חנ אתיירואד אדמשבו ,הברה

 ןוניאד אותיסב אחריו אטייקב אחרי ארכג יפלא | רפירת לטבמ

 ביכשו אמנאל אקתסרפ ןמ קרעו ,לולאו רדא הלכד אחרי ירת

 שקבתנ ינמחנ רב הבר אתידבמופב אימש ןמ אקתפ ליפנו ,םתח
 .ארמנב  שרופמש ומכ ולוכ השעמה לכו .הלעמ לש חבישיב
 ,6 םילעופה תא רכושהד

 אייח רב הבר ,אתידבמופב ינמחנ רב הבר הוהד ןינש ןילאבו
 ףסוי בר ךלמ ינמחנ רב הבר רתבו , ארוסב הרות ץיברמ הוה

 הירתבו " ,("דלרת תנשב ביפשו" אגלפ\ ןינש ןיתרת אתידבמופב

 שרופמ יכהו (8 הנש טמרת : תנשב ביכשו ןינש רפילת ייבא ךלמ
 ןיקיזנהב

 בגתכה ןנשתפ

 בר יב הוהד ארופיש אוהה ןיטיג ןנירמאד םהירבדל המית,, םש ל"זו םלוש

 היה הברל םדוק אייח רב ה"רדל אתיא םאו 'וכו הבר יב ףופבלו הדוהי

 ,ונשריפדכ ידימ השק אל תמאבו ,אייח רב ה"ר יב רמול ול
 ,ג"ב חסונב אוה ן כו לודנ שרדמ תיב ל"צ (ד
 ח"ר ימי ףוסב דועש ליעל וניבר שרפמרכ "אייח רב ה"ר, ביכש דכו (ה

 ,תישארה הבר לבק
 ,ופ מ"ב (ו

 אוה ןכו אנוה בר רב הבר רמול ךירצו ס"מ אוה אייח רב הבר תבית (1
 והניעצקמל ה"רב הבר .רבס (ם'קד תסרגל) ,בי תוכרב שרופמכו ,ג"ב חסוגב
 ותא ארפס ברו רוסיאש שרופמ :אל מ"ב ןכו ,'וכו אדסח בר ל"א ארוסב
 ןיטיגב אתביתמ שירה םוקמב םג םימעפל היה הארנה יפכו ,אנידל הימקל
 רב הבר םיקוא רדה -- ימד ימ אדפח בר ל"א -- ה"רב הבר שרד ,זמ
 ,וכרע ןייעו ,שירדו הילע ארומא ה"ר

 ,ד"לרת יצחו ג"לרת ,ב"לרת תנש לכ ךלמ ףסוי ברש ונייה (ח
 ,תוירוה ףוס עמשמדכ ףסוי בר תריטפ רחא ףכית ךלמ אל ייבאש (מ

 ,ןהמ רחבל ימ תא ועדי אלו םש ויה הנתמ רב הברו ז"רו אברו ייבאש
 ללכל אבל ולכי אלו י"אמ ואב הנתמ ברו אוהש 'ב ז"ר ךרעב ונראבו
 םימכחה ןיב ברעתהל אלש םתעדב ורמגו ונמנ ףוסבלש דע ,תחא העד

 המהו
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 יב ףוסבלו הדוהיו .בר יב ארקיעמ הוה .ארופיש יאה ( ןיקיזנהב

 ווה ינהד רמולכ א ייבא יב ףוסבלו ףסוי בר יב ףוסבלו ,הבר
 (גי ןנתדכ הוגל יבתומ לארשימ ןוהל יתאד יאמד ,אתביתמ ישיר
 ןיתדח ןילקת לע בותכו שדקמב ויה תורפוש ני םילקשב
 .ןיקיתע ןילקתו

 (> הוה אתידבמופ ןמד אזוחמב אבר ךלמ סבא 0

 תנד דע "וכו הוה זי - רעפמ תיסמ רב 6( האורהב .שרופמרב

 ופנכא אמלע ילוכד ןנברו ,ךמקל אתביתמ איתאו ייבאד הישפנ
 ,ארוסב ןואג הוה אל אדסח ברד הישפנ (יט הנדמד נ"עאו ,הימקל

 םייקתאו אבוט טילש .הוהו ישיפנ הוה יפט אברד אתוכלמ והימ

 רכ אבר (ט ול ואיצוה קרפב ןנירפאדכ ףסוי ברד אתכרב היב

 והל ףקנמו הירוחאל ליזאו ינסמ ףסוי בר יבמ רטפמ הוה
 ברל ל"או ותא ,אמד ףסוי בר יבד רי אלמד דע היערבל
 .אכרכ אלוכא מ םורתיד א אהי היל רמא ףסוי

 ,גסרת תנשב ביכשו ןינש ירס עברא הוה א-ב אתוכלמ ינשו

 ברו יי אתביתמ אדח אלא הוה אל אברד ןינש ןיליא והלכבו

 ןמחנ
 בתכה ןגשתפ

 תנש תישארב ךלמש ונייהו ,ייבא .רחבנו ,םכוהמ ורחבי םמצעב המהו
 ,ייבא ךלמש דע ףסוי בר תריטפ ןיב הצהמו םינש 'ב היהו ז"לרת

 ,אבר יב ףוסבלו אתיא ארמנב (אי | ,:ם ןיטיג (י

 ,ה"מ ו"פ םילקש (בי
 אתירבמופב םגש העטנ לב ,אזוחמב התיה אברד אתביתמש ףא 'יפ (גי

 אתידבמופ תתביתמ ךא אוה ןכ אלש וניבר רמאי ןכל ,אתביתמה הראשנ

 ןמד אזוחמב אבר ךלמ ייבא רתבלו רמאש הנ  ,אזוחמל ומוקממ הקתענ
 לבא ,הרות םש וציברה ס"לבש ףא אתידבמופב לבא ,הוה אתירבמופ
 היאר איבהל וניבר לוכי היהש ףאו ,אבר תחת אזוחמב התיה אתביתמה
 איבמ וניבר לבא ,אבר יב ףוסבלו ייבא יב היהש ארופישהמ :ם ןיטיגמ
 לבא ,אבר יבל אתא ייבאד אתביתמש ,ונ תוכרבמ רתוי תשרופמ היאר
 ,וכרעב שרופמכו ס"שב תומוקמ המכב שרופמ הז אזוחמב היה אברש המ

 ;הישפנ חג. יבמר נ'עאו . ?"צ .(ום | ,וג: תוברב (די
 ,: גנ אמוי (זמ

 אתילו ס"מ אוה אברד תבית "אברד,, ןינש ןיליא והלבבו רמאש המ (וי <
 ירבדב שרופמ יכ  ,םינפב [אברר] תבית וגיצה םנחבו ,רוביינו ג"ב חפונב

 וניבר
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 ברו ,זפרת תנשב ביכשו םינש 'ד י אתידבמופב קחצי רב ןמחנ

 תנשב ביכשו ןינש רכירת הב ךלמו ארוסל בורק איהש שרנב אפפ

 ו ,(טי זפרת

 רתבו |
 בתכה ןגשתפ

 הראשנ אליממ ןכלו ,ארופב ןואג הוה אל ארפח בר תריטפ ןמש ליעל וניבר
 הבר תוכלמ ימיבש היה לרבהה ךאו ,םינשה לב אתידבמופב אתביתמ ךא
 רודה ינקז דוע זא ויח לבא אתידבמופב יאוה אתביתמ אדחש ףא ףסוי ברו
 ,ה"רל רבחכ היהו אעררהנב ןייד היהש ןמחנ בר ומכ הברמ םינקז ויהש
 בר ןכו ,ארופב הרות ץיברה ה"רב הבר ןכו ,הבר םע תחא הנשב רטפנו
 םימכח המכ דועו אמח רב ימרו תשש בר ןכו ,הברל רבה היהש ףסוי
 תיטרפ הבישי גיהנהו רודה לודנ כ"ג אבר זא היה ייבא ימיב ןכו ,םילודנ
 היה וא אבר ךלמשכ לבא ,,בכ ב"ב שרופמכ ובר ףסוי בר ייחב דוע
 םלוכ ויה רודה ימכח רתיו ותמ רבכ רודה ינקז יכ ולוכ רודה שאר תמאב
 ארפח בר רטפנש םוימ ףאש וניבר איבמש הזו ,וינפל םידימלתכ ןיבשחנ
 ,אבומ טילש הוחו ישיפנ הוה יפמ אברד אתוכלמ והימ ,ארוסב ןואג הוה אל
 (הנש 'גמ אבר תריטפ דע אדסה בר תריטפ ןמ ונייה) ]ינש ןילא והלכבו ,םייסמש הזו

 אתביתמ ןותרתא וגלפתיא אבר ביכשד רתבו ,אתביתמ אדח אלא איוה אל
 : .רוביינו ג"ב חפונבכ ל"צו ןיפחויה חסונב רפח הזו

 אתביתמ אדח אלא איוה אל ןינש ןילא יהלכבו ל"צ  וניבר ירבדב (חי
 קחצי רב נ"ר אתביתמ ןיתרתא וגלפתיא אבר ביכשד רתבו אתידבמופב
 ,ה"רת ג"ב חפונב אוה ןכו ,'וכו אתידבמופב

 ירחאש ומצעב וניבר רמא יכ ,םיבר םיתועט ולפנ ןיסחויה חפונב (םי
 פ"רו אתידבמופב ךלמ יב"נרש ונייה ,אתביתמ יתרתל ןונלפתיא אבר
 ךיא כ"או | ,וערת תנשב רטפנ כ"א הנש 'גי ךא ךלמ פ"ר םאו ,שרנב
 רשע ונל רסחי אלה ,ג"ב חסונ תסרגל ופרת וא ,זפרת רטפנ פ"רש רמאי
 ונל רסחי זא םג י"בנר תריטפ ירחא ךלמ פ"רש רמאנ םאו ,הנש 'אי וא
 רב ה"ר ורמאש ,מ תינעת ארמגב שרופמש המ דגנ אוה םגו ,םינש 'ז דוע

 ,אברד הימק יחיכש ווה  אינתסוומ אייח ברו ידיא רב לאומש ברו חונמ
 אבר רחא ףביתש הזמ עמשמו ,פ"רד הימקל ותא אברד הישפנ חנ יכ
 ביכשר רתבש רמאש המ ומצע ירבד תא וניבר רותסי אלה דועו ,פ"ר ךלמ

 אלה קחצי רב נ"ר רחא ךלמ פ"ר םאו ,אתביתמ יתרתא ןונלפתיא אבר
 ישא ברש ןמקל רמאש המ דועו ,אבר תריטפ רחא אתביתמ אדח ךא התיה
 םאו ,חלשת רטפנו הנש םיששל בורק ךלמו פ"ר תריטפ ירחא ותבישי דסי
 תמאב לבא ,הנש תחאו םישמח ךא ישא בר ךלמ כ"א זפרת רטפנ פ"ר

 ל"צ
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 ביכשו ,םינואג .המכ אתידבמופב וכלמ קחצי רב נ"ר רתבו
 אנייד אוהה ןיעבשנה לכ קרפב ןנירמאד ונייהו (: חפרת תנשב
 אנא רמא םתה ןנברמ אברוצ אוהה הוה ,רזעלא 'רכ דבעד
 הימקל אתא ,רזעלא 'רכ אתכלה תילד אברעממ אתרגא אניתיימ
 ה הרב קקרחבו . < דבע א"רב ריבעד .אנייד ל"או .אמח ברד

 דוב

 בתכה ןנשתפ

 ג"ב חסונב תמאב אוה ןכו ןינש ירסשת ךלמ פ"רש וניבר ירבדב ל"צ
 דע גסרת ןמ תומצמוצמ םינש 'טי שממ הזו בפרת רטפנש ל"צו ,רוביינו
 ,גיק א"ד רטפנ אברש ד"בארהל הלבקה רפסב שרופמ אוה ןכו ,בפרת
 יתאצמו ,(רתוי תחא הנש תורטשה תונש בשוח אוהו) ,בלק א"ד רטפנ פ"רו

 טמשנ ס"לבו ,פרת רטמפנ פ"רש 'א י"כמ אסרג איבמ רוביינ חפונב

 ,'ב :תוא

 רתבו,, ג"ב תפונבכ ל"צו המלש הרוש ןיסחויה תסונב רסח ןאב (כ
 תנשב ביכשו אעררהנב אמח בר ,םינואג המכ הב וכלמ קחצי רב ןמחנ בר
 לגד תחת אעדרהנל רצק ןמזל האב אתידבמופ תבישיש ונייהו ,"חפרת
 ךיא יכ ,ס"ט אוהו אתידבמופב אמח בר אתיא רוביינ חפונבו ,אמח בר
 כ"חא וניבר רמאי המל כ"א אתירבמופב היה אמח ברש רמול רשפא
 הירתבו,, רמול ול היהו ,"אתידבמופב דיבז בר ךלמ וירחאו , תואחסונה לכב
 ה למ הירהבו ,םרפר ךלמ הירתבו כ"חא רמָאי .רשאב "דיבז בר ךלמ
 ברש קפס םוש ילב לבא ,אתידבמופ תודוא רבדיש ונערי יכ ןעי אנהכ
 שרופמכ אתביתמ שיר תויהל הלעתנש םרמ דוע אעדרהנב ןייד היהש אמח
 רב נ"ר תריטפ ירחא הלעתנ ,אמה בר אעררהנד יארומא :זי ןירדהנס
 ןכל ומוקמ תונשל הצר אלש ןעי ךאו ,אתירבמופד אתביתמ שירל קחצי
 רשאכ אתידבמופ לע הבשחנ איה םגו ,אעדרהנב אתידבמופ תבישי עבקנ
 ברש ד"הסו ןיפחויה תומשפב םיאיבמ ןכו  ,אתידבמופ לע הבשחנ אזוחמ
 תנשמ ךלמש ,הנש א"ב ל"צ ךאו הנש ו"ט אעררהנב הבישי שיר היה אמח
 הבישי שירל היה יב"נר ל"וו ר"בארה תלכקב אבומ ןכו ,חפרת רע וסרת
 אעדררהנב הבישי שיר היה יב"נר תומ ירחאו -- םינש 'ד אתידבמופב
 םכחה לע אלפלו ,חלק ל"צו ,בלק א"ד תנשב תמו (אמת בר תבית רסחו)
 הפ םלוכש א"ספ ב"חב ר"הודו זמ"פ ג"חב ו"הארהו 499 רצ ב"חב ץערג

 : חמ תועובשמ היאר וניבר איבמו ,אתירבמופב ךלמ אמח ברש ורמא רחא
 .א"כ .תוא ןייעו ,אתכיתמ שיר היה אמח ברש

 ברש היאר איבהל הצור וניבר יכ ,ןיפחויה חסונב ם"ט לפנ ןאכ םג (אכ
 אמח

5 
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 ימיד בר ךלמ הירתבו ,וצרת תנשב ביכשו אתידבמופב דיבז
 ביכשו םרפר ךלמ הירתבו ,םינש טצרת תנשב ביכשו אעדרהנמ
 הכשת תנשב ביכשו ג אנהכ בר ךלמ הירתבו ,(כ ושת תנשב
 לשת תנשב ביכשו אברד הירב אחא בר ךלמ הירתבו (יג םינש
 : .םינש

 ,'ר קרפ
 אתמב ןואג ישא בר היה אפפ בר רתבמ ינש ןילא והלכבו

 ןיפתושהב ןנירמאדכ ,חיינבו בר יבד אתשינכ יבל ארתסו איסחמ
 רבעו

 בתבה ןגשתפ

 אנא רמא 'וכו אנייד אוההש תועובשמ איבמו ,אתביתמ שיר היה אמח
 היאר המ ךא ,'וכו אמח ברד הימקל אתא -- אברעממ אחרגא אניתיימ
 חסונ לבא ,ריעה ןייד היהשכ הימקל אתא ילואו ,אתביתמ שיר היהש הזמ
 ןנברמ אברוצ אכיא הוה א"רכ דבעד אנייד אוהה, םשו ןוכנ רתוי ג"ב
 א"רכ אתכלה תילד אתרגא אניתיימו "אתביתמל ,, אנא ליזיא ל"א הירתאב

 קחמ םנחבו רוביינ תפונב הזה חפונה היה ןכו ,אמח ברד הימקל אתא
 ןושלהש ןעי אב תועטהו ,אברעממ תבית דימעהו אתביתמל תבית םכחה
 ךייש תמאב םשו ,טכ ןירדהנסו :אמ מ"בב אצמנ אברעממ אתרגא אניתיימ
 לבא | ,י"אב ןנחוי 'ר  דוע היה זאש הדוהי בר ימיב היהש הוה ןושלה
 ,אתביתמה ימכחל י"א לכב טילפו דירש היה אל רבכ. אמח בר ימיב
 ךלהו אתביתממ אתרגא אניתיימ רמאש אוה וניברד הנוכנה אסרגה ןכלו
 היאר וניבר איבה הזמו ,אתביתמ שירה זא היהש אעדרהנב אמח ברל תמאב
 | .אתביתמ שיר היה אמח ברש הלודג

 ,ר"בארהל הלבקה רפסב שרופמ ןכו | ,ינשה אפפ רב םרפר אוה (בכ
 הז םרפרו ,ושת ל"צו ס"ט אוהו וצרת רטפנו וצרת ךלמש אתיא םש ךא
 : תצ ק"ב רכזנו ,,נ תוברבכ אמבוא איתפ וארק אברו ,אברמ ןטק היה
 יכ היב היבגאו ישא ברל [אפפ רב] םרפר הייפכו ארבוע הוה ורמאש
 בר יח תמאב יכ ,היתודליב רטש ףרש ישא ברש י"שריפו ,אמלצל ארושכ
 ,חלשת רטפנש הברה םינש וירחא ישא

 היה ישא ברד ובר אנהכ בר לבא ,ישא ברר וריבח אנהכ בר אוה (גב
 ,וכרעב ראובמכ ונממ ישא בר לבק םשו ארהנ םופב שירה

 רמ וירחא ךלמ הבשת אנהכ בר תריטפ ירחאש אתיא ג"ב חסונבו (דכ
 עורזנו םלועב הלודג העוז התיה םויב ובו זכשה תנשב ביכשו ארטוז
 ףסותנו ,םלשה ןיסחויב אוה ןכו ,אברד הירב אחא בר ךלמ וירחאו ,ץראה
 ,םיארומאו םיאנה רפסמ הז

 (א
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 אלד אתיינעתו ילגר והל עבקו ,אתריפש אתנקת המכ דבעו (א
 אתולנ שיר יבד אלגרל הייושו ,אעדרהנבו אתולג שירל אלא ןיווה
 .ותלודגו ותרות אשיפנו גלפומ הוהו ליאוה ₪ הונב

 :רמו רמירמו .ימוי והגהב אתולג שיר .הוהד ןתנ רב אנוהו
 והניושו ₪ ישא ברל היל ןיפייכ ווה והלכ הירתב ווהד ארטוז

 ןהילגרל
 בתכה ןגשתפ

 ץרג םכחה רמאש המש ישא בר ךרעב יתראב רבכו ,:ג ב"ב (א
 בר דסי רשא לודגה שרדמה תיבש זי"פר ג"חב ו"הארהו 491 רצ ב"חב

 תיב תא ופפכמ הנב ישא ברו ,םמש םינש רפסמ רמע איסחמ אתמב
 הליחמב ,ג"שרד תרגא ןינייצמו ,בר הנב רשא ר"מהב אוה ןשיה תפסנכה
 אלו ארופב ויה ותבישיו ברש (א ,םילודג םיתועט הזב ועמ םדובכמ

 : ,ארוסב אלו איפחמ אתמב ויה ותבישיו ישא בר ךופהלו ,איסחמ אתמב
 ,וטכ הציב שרופמכ תחא ריע אל לבא ,וזל וז תוכומס םירע יתש ויחו
 רמאיש המ וניבר ירברב ועטש (ב ,'גי תוא ב"פ ליעל יתראב רשאכו
 טשפו  ,ברד שרדמה תיב לע ותנוכש רמול "ברד אתשינכ יבל ארתסו,,
 אל לבא בר יב ינב וצבקתה םשש תסנכה תיב הנבש יתימאהו טושפה
 תא הנב ישא ברש ורמאש המ (ג  ,ארופב היהש ברד רמה"בל ללב ךייש
 יבה הנבש ךופהל ,וכ הליגמב שרופמש תועט אוה ופסכמ שרדמה תיב
 בר ארייתהש ןעי ךאו ,אמלעמ היל יתאד ףסכמ איסחמ אתמב אתשינכ
 םש ןלו המש ולש אירופה איבה ןכל ןהיתובדנ ןתילמ ולשרתי ןפ ישא
 ג ב"ב שרופמ הזו ורמגל הכזש דע אצי אלו

 רמירמ אוה קפס ילב ארטוז רמו רמירמ!המה ימ (ג | ,איפחמ אתמב (ב
 ,יזפ אמוי שרופמכ אתולג שירה היה ארטוז רמו ,ישא בר רחא ךלמש
 הציבב םנ ל"צ ןכש רשפאו ,אלגרד אתבשב ול ןיפתכמ ויהש ,ז ןירדהנסו
 ,ישא בר רב רמ ןמזב אתולג שיר היה אוהו ,םש ם"קדב אבומדכ : בכ
 רב ה"רש עמשמ הירתב ווהד ארטוז רמו רמירמו רמאש וניבר ןושלמו
 היהש רמירמ תא ריכזהל וניברל ול המ לבא ,ישא בר םדוק רטפנ ןתנ
 ארטוז רב רמירמו סרוגש םלשה ןיסחויב יתאצמו ,ישא בר תחת ענכנ
 רב ה"ר רחא אתולג שירה ארטוז רב רמירמ היה ותעדלו ,וירחא היהש
 ונאבה רשאכו ארטוז רב רמירמ םש םוקמ םושב | וניצמ אל לבא ,ןתנ
 זא גרהנ ונב אנוהו אישנה ארטוז רמ היה ישא בר רב רמ ימיבש ליעל
 ומש היה ןתנ רב ה"ר רחא היהש אתולג שירהש רשפאו ,אפשת תנשב
 רב רמ ןמזב היהש ימ ארטוז רמ כ"ג ארקנ היה ונבו  ,ארטוז רב רמירמ

 בר
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 הירב אחא בר רמא ₪ ןיטיגב ןנירמאד (1 איסחמ אתמב ןהילגרל
 הרות וניצמ אל ישא בר דע יבר תומימ רמאנ ונא ףא אברד
 ןתנ רב אנוה ינאש + ןתנ רב אנוה הוה אהו ,דחא םוקמב הלודנו
 אתולג שירד ילגר וניקתאד ןויכו ,ישא ברל ףייכ הוה ףכימד
 תבשב ןמת לזימל אתידבמופד (* אתושר יכירצ ווהו איסחמ אתמב
 אבור ועבקאו אתולג שירד אלגר הוהד אתבש אוההד ךל ךל
 כ"חא אליטב אל ישא בר דבעד המבו .(ו ןמת לזימל אתולג ישירד
 אלד אברו ייבאו ףסוי ברו הברו ,הדוהי ברד ינשב אליטבדכ
 יתרת ןייוה ישא בר רתבו ,6 אתידבמופב אתביתמ אדח אלא איוה

 אתביתמ

 בתבה ןגשהתפ

 ארטוז רמו רמירמ וסרגש תואחפונה לכ דגנ אוה הזה חפונהו ,ישא בר
 תועט קפס ילב אוהו ארטוז רב רמירמו אסרגה הרת ג"ב חסונבו
 60 דצ תוראהו םישוריפ ורפפב למחרק םהרבא 'ר םכחהו ,רפוס
 רב אנוה יחא היה ישא בר תחת ךלמש רמירמש שדח רבד רמאי
 לע הנוכה ןתנ רבד ילגר יקחד אקד ורמאש ,חכ ק"ומ ארמגה תנוכו ןתנ
 רמירמש ול ריגה ימ יכ אמלעב הרעשה אלא הז ןיא לבא ,ןתנ רב רמירמ
 ךאו ,אתולג שיר רמירמ היה אל םלועמש דועו ןתנ רב אנוה יחא היה
 ןימיג 'םותה תעדו ,ישא בר תחת ארוסב אוה ךלמ ישא בר תריטפ ירחא
 תותירכה רפסב אבומ ןכו ישא בר רחא יח ןתנ רב ה"רש עמשמ ,טנ
 ,הנש 'וט ישא בר רחא יחש ונייהו ,גנשת רטפנ ןהנ רב ה"רש םלוע תוטי
 יקחד אקד .חכ ק"ומ ישא ברל מ"המ ל"אש המ שרפל ונא ןיכירצ םתערל
 תחת ףופכ ןתנ רב אנוה היה ישא בר ימי לכש ןעי הנוכה ןתנ רבד ילגר
 שירה תחת ףופכ היה אל ישא בר ירחאו ,םנ ןיטיג שרופמכ ישא בר
 .ע"צ וניבר ירבדו ,רמירמ אתביתמ

 ימכח לכ וצבקתה זאש ךל 'פב אבל ךירצ היה אתולג שירהש 'יפ (ד
 אתמל םלוכ וצבקתה ישא בר ימיבו ,דחא םוקמל אתולג שירה םע רודה
 ,ןמקל וניבר איבמ רשאכו ישא בר דובכל איסחמ

 .התאושר וא ישאר ל"צ (* | ,,טנ ןיטינ (ה

 ןעי  ,ןמת לזימל אתולג ישירד "אבור, ועבקאו וניבר .רמאש המ (ו
 ,אינורגהב ושע (אתולג שירד אלגרד אתבש אוה) אקריפהש ,חע אמוי וניצמש

 היה הזו ,רחא םוקמב אלגרד אתבשה ושע םימעפלש םיאור ונא הזמו
 .ןורחאה אניבר אוה אניברו ,ישא בר תריטפ ירחא ם"לב

 םג הברחנ אל איסחמ אתמב אתביתמה רסיש ישא ברש וניבר תנוכ ( |
 .רחא
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 הל ידבע אנא 0 תבש תכסמב ישא בר רמאד ונייהו ,אתביתמ
 ,אברחא אלד איסחמ אתמל

 אלגר עבקד איסחמ אתמב אתולנ שיר יוהד אתשו אתש לכבו
 אניהנ ןכהו .אתידבמופד ןנברו אתושר הימקל ןילזא בר יבב
 שירל ןוחל הוהו ליאוה 6 אתשה ןמ ןתאמ רועיש דע ןידה אתלמ
 םילאעמשי ימיבו םיסרפ ימיב אתבר אתונטלושו השק תורמ אתולג
 ןוחב הוהו ,םילודג םימדב תותוילג שארל היל ןינבז ווהד (*
 ,ןוניא האישנ יבד אנליד אתהבאו ,והל יקיעמו אבוט ןנבר ירעצמד
 ןגברב ולייעו תואישנד אתשיב אתחרא ינה לכ הוקבש וחימ

 אתביתמב
 בתכה ןגשתפ

 הדוהי ברד אתביתמ ךא הראשנ זאש ה"ר רטפנשכ היה רשאכ ותריטפ רחא

 ,הדוהי ברד ינשב אליטבדכ וניבר רמאש הזו םינש 'ב ךשמ אתידבמופב
 אתביתמ ארח ךא התיה אל אברו ייבאו ףסוי ברו הבר ןמזב כ"חא ןכו
 רמאש הזו תובישי 'ב דימת טעמכ ויה ישא בר רתב לבא ,אתידבמופב
 השקמש המ רורבו ,אברחא אלד איסחמ אתמל ידבע אנא ,אי תבש ישא בר
 הנש םישמח ךרעל יארובס ןנברמ הפסוה הז ?הברחא אהו םש ארמגה
 אוה וניכר תנוכש רמול שי דועו ,ארוס תבישי הברחנ זאש ישא בר ירחא

 אעדרהנב םג אתביתמ לאומשל ול היהש ףא ארוסב בר היהשב ס"לבש
 ,הלוגה ינב לכ לש ןבר היה ברש ןעי ארוסב היה אלגירד אתבשה לבא
 ארוסב אלגירד אתבשה וימי לכ היה יאדו ארוסב ה"ר ךלמשכ כ"חא ןכו
 כ"חאו הדוהי בר ימי ףופ ןמ אתידבמופב התיה אתביתמהשכ כ"חא לבא
 ושע זא ,ארופב אתביתמ התיה אל זאש אברו ייבאו ףסוי ברו הבר ימיב
 ארוס דובכו ,ליעל וניבר רמאיש ומכ אעדרהנב אתבשה אתולג ישירה
 אתולג שירהש ןקיתו ארוסב ותבישי ישא בר רסיש םוימ לבא ,הלטבתנ
 ארוסב ,תובישי 'ב ויה ותריטפ ירחאש ףאו ,ולצא ואבי רודה ימכח לבו
 וניבר דיעי רשאכו ארוסב דימת ושע אלגירד אתבשה לבא ,אתידבמופבו
 אבל ןיכירצ ויה אתידבמופ ימכח םגו ,תובר םינש ךשמ היה ןכש ןמקל
 ,ב-םילשורי סופד םינואגה תבושת הזונג הדמחב ןייעו ,ארוסל

 בר ןיב תקולחמה התיהשכ הרעשה יפל היה הזו (ם אי תבש (ח
 ירבדב ל"צש רשפאו ,תורטשל 'בפ ףלא תנשב אישנה יארומנ בר םע הכלמ
 זא ינמו ,ם"מ אוה יאכז ןב דוד  תביתו "אישנה יאכז ימיב, ןמקל וניבר
 חפונבו (*  .ארוסל אתולג ישארל ךליל אתידבמופב אתביתמ ישאר וצר אל
 ,ןוכנ רתוי אוהו םילאעמשי ימי שארבו אתיא הרת ג"ב.

 י



 1 ידיקרפ כ קלח ןואג ארירש וניברד תרגא

 יאנתסב ינבמ אלו  ,תובימגו תולפשו .הונע אעבמל אתביתמב
 ןויכו ,אתביתמד ןגברב וגנקז ולייע יכח הימקמ אלא ,אנחנא
 לזימל (י יענמ אלד אתוושר ןיליכי .ווה אל ,האישנ יבד ןימילשד
 (יי יאכז ןב דוד ימיב םילאעמשי ימי עצמאבו ,ןוהילגרב . ןוחימק
 ,אתידבמופד אתוושר ולזא אלו אכלמד .אתונטלש ןמ ולפתשיא
 ןילזא אתידבמופב אלגיר והל יוהימל םיאישנל והל אחינ דכ אלא
 דח אלא האישנ יגב ןוהלכמ רייתשא אל אתשהו ,היל ןיעבקו םתהל
 7 קיני

 ונייהו ןינש ןיתשל בורק היתביתמב אתוושר ישא בר גהנו
 ,יבח ןל רמא ישא ברד אמק ארודהמב (גי תמש ימ קרפב ןנירמאד
 ןנבר וניקת יכהד ,ירחא יפנאב ןל רמא ישא ברד ארתב ירודהמבו
 רדהד יי רתי ןה רסח ןה אתייכסמ ןיתרת אתשו אתש לכב ינתמל
 ןיתשל בורק ךלמ ישא ברד ןויכו ,ןינש ןיתלתב הילוב אדומלת
 בר :הירתבו ,(יי נמשת תנשב ביכשו ירודהמ ירת יכה ווה ןינש

 ידיא

 בתכה ןגשתפ

 אתביתמ ישארש 'יפ ,יענמאלד ל"צו תחא הבית אוה יענמ אלד תבית (י

 ויהש טמתשהל ןילוכי ויה אלו םיאישנה םוקמל ךליל וחרכוה אתידבמופד
 ןב דוד ימיב אפרגה הרת ג"ב חפונבו ,ו"פ ןמקל ןייע (אי | ,םהמ םיארי
 ןוהלוכ ןמ רייתשא אל אתשהו אסרגה הרת ג"ב חםונבו (* = ,אישנה הדוהי
 = ,אקוני דח וליפא אלו איפחמ אתמב האישנ תיבד

 ,הנטק וא הלודג תכסמ ןיב 'יפ (גי = ,,ונק ב"ב ,(בי
 ג"ב חסונבכ ל"צו המלש הרוש רפחי אקארקו 'אמשוק םופדב (רי

 תנשב ביכשו .רמיי בר הירתב ךלמו חלשת תנשב (ישא בר) ביכשו,
 פ"ר תריטפ רחא ךלמ ישא ברש ליעל וניבר רמואש ומכ הזו ,"גמשת
 ךלמש וניבר רמאש הזו הנש 'ונ אוהו חלשת רטפנו ,בפרת תנשב ונייה
 רמיי בר ךלמו תחת תואחסונה לכו ג"ב חפונב ךאו ,הנש םיששל בורק
 רמא ןכו | ,ןוניקמ ש"רהו ר"בארה תלבקב שרופמכ רמירמ ךלמו ל"צ
 ךלמ אל לבא ישא ברד אסכ רמירמ שריש ףאו ,('ג תוא ןייעו) ליעל וניבר
 ,ילזואב ארוסל הל קיספ רמירמ ,ח ןיבוריעב ארופב ךא איסחמ אתמב
 ,רמירמד הימק ארוסל עלקיא (ןורחאה אניבר אוה) אניבר :זיק םיחספבו
 ,,ומ םש ןכו  ,והב ןיכבסמ ארוסד אתיירופיא ינה רמירמ שרד : גי הכוסבו
 ךלמשב כ"חא ךאו ,ארוסב םלוכ וכלמ ה"רב נ"רו ןיבא רב ידיא בר ןכו
 ..: בי ב"בכ איסחמ אתמב ךלמ ישא בר רב רמ

 םופדב
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 בר רב ןמחנ בר הירתבו ,* גסשת תנשב ביכשו ןיבא רב ידיא
 ,אתבש ילוטבל דרנזי רזגו אדמש לפגו ,וסשת תנשב ביכשו אנוה
 תנשב ביבשו (ט ישא בר רב רמ אוהד ימויבט בר איסחמב ךלמו
 תנשב ביכשו האפסות הבר הירתבו ,םירופכה םוי יאצומב טעשת
 ביכש איתת תנשב ולסכב 'גי אוהד אבשב עבראבו ,(וט אפשת
 ,(זי הארוה ףוס אוהו אניבר אוהד אנוה ברד הירב אניבא אנבר

 הירתבו
 בתבה ןגשתפ

 .ג"םת תועטב אתיא אטשוק םופרב ("

 ותריטפמ רבכ ורבעשכ ויבא אסכ לע בשיש ונייהו :בי ב"ב שרופמכ (וט

 תלבקב שרופמ ןכו ג"ב חסונבכ הפשת תנשב ביכשו ל"צ (ומ | ,הנש ח"ב
 וירחאו ,(טעשת תנש אוהו) חכר א"ד רטפנ ישא בר רב רמ ל"זו ד"בארה

 .(הפשת אוהו) גלר א"ד תמו האפסות הבר

 ונייהו תורטשל איתת רטפנ ה"רד הירב אניברש בותכ תואחסונ לכב ((1זי
 בותכל וניברל ול היה כ"אש ס"ט אוה ךא ,האפסות הבר רחא הנש ו"כ
 רבכו ,?איתת תנשב ביכשו אניבא אנבר הירתבו הפשת תנשב ביכשוו

 רטפנ אניברש ל"צש 'ד רצ ג"חב ר"הוד לעב ןואגה תמאבו קדצב ריעה

 ףוסב רמפנ האפסות הברש רשפאש רצק ןמז ךא ךלמש ןעי הזו ,ופשת
 וליפא התיה אל הזה רצק ןמזבו ופשת ולפכב רטפנ אניברו ,הפשת תנש
 לבבד אתשינכ יב לכ .ורפתיאו תוריזגה וברתנ זא םגו אלגירד אתבש
 ןכלו  ,אתביתמ שיר רימעהל רשוכה תעש זא התיה אלש רשפא ןכלו
 אוהד אבשב 'רבו הפשת תנשב ביכשו האפסות הבר הירתבו וניבר רמוא
 תמאהו ,ךיראהש ש"ע ,אניבא אנבר ביבש (ל"צב) ופשת תנשב ולסכב ''גי
 ןושארה רודה ל"זו (יארובפ ןנבר רדפב) ד"בארה תלבקב שרופמ ןכ יכ אוה ןכ
 ,ל"כע ,דער א"ר תנש דע הנש 'חל אניבר רחא שירל היה --- יסוי בר
 ופשת תנשבש דועו ,תורטשל ופשת אוהו ולר א"ד אניבר רטפנ כ"או
 ןובשח בשוח ד"בארהו) ולסכב 'גי תבשב 'ד תמאב היה זא הלר א"ד אוהש

 'ג םוי ולסכב 'גי היה זא טנר אוהש איתת תנשב לבא (הריתי הנש תורטשה
 תנשבש בתוכ בע רצ םינומממ שפוחב ג"ב םכחהו ,'ז םוי היה ס"ר תנשבו
 אוהו 'ד םוי היה וב ג"יו ש"ע ולפכ ח"ר היה הריציל ס"ר אוהש איתת
 רמ םכחה ידידיו ,תבשה םויב וב ג"יו 'א םוי ח"רדא היה זא יכ ,תועמ
 נעת רטפנ אניברש בותבש י"כב םש אצמש אמראפ ריעמ יל בתכ ןיוועל
 המהו ןמוקממ וקתענ איתת תנשב תביתש רוריבב הארנו ,ס"ט אוה ס"לבו
 ףוס הימויבו יסוי בר ךלמ הירתבו רמואש ןמקל וניבר ירבדב םיכויש
 תלבק רפסב שרופמכו [איתת תנשב ל"צ ןאכו] אדומלת םייתסאו הארוה

 (חי .ד"בארה
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 תנשב ביבשו שי ימוחר בר יפלחד תיאו אמוחיר .בר יי הירתבו
 הירב אמס בר ךלמ הירתבו 6 דרגזי רזגד אדמש ןדעב סשת
 ןמ .ונעמש (גג ישא בר רב רמדו ₪ היליד קרפה ותואבו .אברד
 אניגת היעלבו ימחר ועבד םהינורכז ירפפב בותכ וניארו םינושארה
 אמס בר ןידהד הימויבו ,אדמש לטבו ובכשמ יבב אכלמ רדנזיל
 רמ רב רמימא אנבר (ינ ורסאתא 0: אפשת תנשב תבטב תבשב
 ,דוקפ רב אישרשמו אתולנ שיר (ה ישא בר רב רמ אנוהו אקוע
 רדאבו ,אישרשמו ארטוז רמ רב אנוה וליטקתא םוי רשע הנומשבו
 (וכ אפשת תנשבו .אקני רמ רב .רמימא אגבר וליטקתא אד אתשד

 ורסתא

 בתכה ןגשתפ

 ליעל םייפש המ אתידבמופד אתביתמל וניבר רזוח ךליאו ןאכמ (חי
 חסונב ךאו "לשת תנשב ביכשו אברד הירב אחא בר ךלמ הירתבו , ג"פס
 ןינש ןיליאבו ל"צו רוביינו ג"ב תסונבכ ל"צו תודחא תורוש ורסחי ןיפחויה
 ביבשו ליתכ יכמ אהיבג בר אתידבמופב וכלמ (אברד הירב אחא בר תריטפ ןמ)

 תנשב ביכשו אתידבמופ ןמ םרפר הירתבו (הנש 'די ךלמש) דמשת תנשב

 ,'וכו אמוחר בר הירתבו דנשת

 חסונבו ,יאמוחר בר ןפלחמד תיאו ימוחר בר אתיא ג"ב חסונב (טי
 וניברל אב קפסהו ,יאמוחינ בר  ןיפלחמד תיאו יאמוחיר הירתבו רוביינ
 היה ימ יל רורב היה אלו הז םשב רחא םכח היה זיתת תנשב םגש ןעי
 ,יאמוחינ וא אמוחר וא אמוחיר בר ארקנ

 וניבר רמא ןכו ,ר"בארה תלבקב אוה ןכו וסשת תנשב ביכשו ל"צ (כ
 ,אתבש ילוטבל דרגזי רזגו אדמש לפנו וסשת רטפנ ה"רב נ"רש ליעל
 ,ופשת רע ופשת ןמ ךלמש (אכ ,ם"ט אוהו זנשת אתיא ג"ב חסונבו

 תא דוע ריכזי אל ןאכ (גכ ,טעשת רע וסשת ןמ איפחמב ךלמש (בכ
 תא ךא ריכזי ןכלו ,רטפנ רבכ אפשת תנשבש ןעי ישא בר רב רמ תא
 חסונבו ,תבטב תבשב תחת תבטב העבשב סרוג םלשה ןיסחויבו ,אמס בר
 .תבשבו תבית ללכ אתיל רוביינו ג"ב

 ,םיארומאו םיאנה רפסב אבומדכ אעישר רוזיפ י"ע (דכ
 וניבר רמאי ןכו תואחסונה לכב אוה ןכו ארטוז רמ רב אנוה ל"צ (הכ

 .ןלהל ומצעב
 יכ .ומוקממ חרכומ ןכו ג"ב חפונב אוה ןכו הפשת ל"צ (ּוכ

 ךירצ ו כ"א: אפשת תנשב עריאש המ ןאכ דע םג  רבדי וניבר
 הבר רטפנ זאו הפשת ל"צ ם"לב ןכלו ,אפשת תנש תינש םעפ ריכזהל

 האפסות
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 הירב אמס בר ביכש זפשת תנשבו ,(מ לבבד אתושנכ יב לכ ורפתא
 םייתפאו הארוה ףוס הימויבו יפוי בר ךלמ הירתבו ,(ת: אברד
 יבהד ,תומעומ םינשב וביכש יארובס ןנברד אבורו ,₪: אדומלת
 ביפש רפתתי תנשב  ,םימיה" ירבדב םפהינורכז ירפסב םינואנ ושריפ

 אגבר
 בתכה ןגשהתפ

 םנחבו ,האפסות הבר בכשד הפשת תנשבו ג"ב חפונב אוה ןכו האפסות
 .רבד םוש היגה אל םשו ,הרת ג"ב חפונב תמא אוה ןכו ,[אפשת] ג"ב םכחה היגה

 ויה םשו ,דנ תובותככ ארוסל הכיישה לבב זוחמ לע ךא הנוכה (זכ
 םש וגהנו כ"כ תוריזגה ויה אל אתידבמופב לבא ,םפקת לכב תוריזגה
 תבישי לבא ,יפוי בר כ"חאו אברד הירב אמס בר היה םש יכ אתביתמ
 = הירב אניבר רצק ןמזב כ"חאו האפסות הבר רטפנשמ הלטבתנ ארוס
 םשו אתירבמופב ךא ויה ישרפמד יארובס ןנברו ,הארוה ףוס אוהו ה"רד
 ,ןמקל אבומרכ רומלתה םייתסנ

 אמס ברש ליעל רמאש המ אתירבמופד אתביתמל וניבר רזוח ןאכ (חכ
 לכ רפסל עצמאב קיספהו ,םשת תנשב ימוחר בר רחא ךלמ אברד הירב
 רזוח כ"האו ,ארוס תבישי הלטבנש ךיאו אוהה ןמזב עריאש דמשה ינינע
 ךלמש ונייהו ופשת אברד הירב אמס בר רטפנש רמאיו םינושארה וירברל
 אמס בר רע אברד הירב תבית ןמ רסח הרת ג"ב חפונבו ,הנש 'זי
 ,יאדוהי אנברד הירב

 תבישי יכ ארימג רע ם"שה תא םייסל םיהלא עבצא התיה זא (טםכ
 רודה ימכח לכו ,ה"ר רב אניבר רטפנש םוימ העש יפל הלטבתנ ארוס
 תא שמשל דוע הכוש אוהו  ,יפוי בר לגד תחת אתידבמופל וצבקתה
 םיעבראל בורק ךלמו ותכלממ לע.םימי ךיראה ,םינורחאה םיארומאה רוד
 אוה ןכו "איתת תנשב אדומלת םייתסאו,, וניבר ירבדב ל"צ ןאכו ,הנש
 הארוה ףוס הימויבו,  רמול וניבר קרקדמש הזו ,ד"בארה תלבקב שרופמ
 'ומ ךרעל כ"חא יח יכ ותובכלמ ימי עצמאב היה הז יכ "אדומלת םייתסאו
 ,ןלהל וניבר רמאי רשאכ יארובס ןנבר ימכח בור .ורטפנ כ"חאו ,הנש
 ןעי ךא ,9 רצ ג"חב ו"האר ברה ץפחכ םימי רצוקב ותמש ינפמ אלו

 םיעברא ךשמ הכשמנ יארובס ןנכרל ןושארה רוד ונייה יסוי בר .רורש
 בביס תוביסה בבסמהו ,םינורחאה םיארומאה ידימלת םינקז ויה םלוכו הנש
 יסוי ברו ,אוהה רודה ימכח לכ ורטפנש םרט םיברל רופמל ס"שה רמגיש
 ולקהש תוארל הכזו זכתת ךרעל רטפנש םהירחא םג תודחא םינש ךיראה
 ירחא ארוס תבישי םג שדחמ החתפנ ותריטפ רחא ףכית יכ םינודזה םימ
 רטפנש םוימ ונייה זכתת דע ופשת תנש ןמ הנש םיעברא םש התבשנש
 ,(יסוי בר ירחא) אניע בר ךלמשי דע (ופשת) אנוה רב אניבר

 (ל
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 אבבד אניידד ןנירמאו ,ןויסב יאדוהי אגברד הירב אמפ אנבר
 בר ביבש זיתת תנש רדאב עברא אוהד ל אבשב דחבו ,הוה
 תיאו ימוחר בר ביבש אד אתשד ןסינבו ,אגוה בר רב יאחא
 רב לאומש בר ביבש (גל זיתת תנשבו ,(אל יאמוחר בר ןיפלחמד
 ,חל איצומא רב אגיבר ביכש רדאבו (גל אתידבמופ ןמד הדוהי
 םויב בכתת תנשבו ,אתולג שיר אנוה בר ביכש טיתת תנשבו
 תנשבו ,והבא רב הברד הירב יאחא בר ביכשו אפעז הוה רופכ
 ,אנניח בר ינב ארטוז רמו אנחת בר ביכש וכתת

 רתבו (ל ןינש 'מכ (* ןיתביתמב 65 ןואג ףסוי הבר רייתשאו
 יפה

 בתבה ןגשתפ

 זא היה וספר א"ד אוהש זיתת תנשב יכ ,אבשב 'הבו ל"צש הארנ (ל

 ,'טי תוא ליעל ןייע (אל | ,'א םוי אלו 'ה םוי רדא 'ד
 ,הרת ג"ב חפונבו םלשה ןיפחויב אוה ןכו חיתת תנש ל"צש הארנ (בל

 תודוא רבדי אלה הנשה תא ריכזהל וניברל המל כ"א זיתת רמול א"אש
 .זיתת תנש

 ,והבא רב לאומש בר אתיא ג"ב חפונב (גל
 ,איצמוא ןמ אניבר אתיא רוביינו ג"ב חסונב (דל
 ,ןואג יפוי בר ל"צו ןואנ יפוי הבר רייתשאו אתיא ג"ב הסונבו (הל
 ,ןואג ארירש בר הב היהש אתביתמה איהש אתידבמופב ךלמש ונייה (ול
 חסונב םגו םיסופדה לכבו אקארק סופדבו ,'אטשוק סופרב אוה ןכ (זל

 רמול וניבר תנוכש הארנ רתוי לבא "ןינש המכ, יסרג םלוכ רוביינו ג"ב
 'מכ ןיתביתמב ףסוי בר רייתשאו רמאש הזו הנש םיעבראל בורק ךלמש
 וכתת תנש ירחא םג םינש המכ ךיראה יפוי ברש רמול א"א יכ ,ןינש
 רמפנש בתוכש ד"בארה תלבק דגנ הז יכ רודה ימכח לכ ותמש ירחא םג
 יאדמ רתוי םימי תכירא יחש רמול ונא ןיכירצ ב"א דועו ,דער א"ד
 הארנ ןכל ,ר"פס ב"ח ליעל יאבר בר לצא רמאי רשאכ וניבר ריכזמ היהו
 הז ןיא ןינש 'מכ ןיתביתמב ןואג ףסוי בר רייתשאו וניבר רמאיש המש
 ,ארטוז רמו אנחת בר ורטפנ וכתת תנשבש הזמ ליעל רמאיש המל ךייש
 תנשב אדומלת םייתפא יסוי בר ימיבש ונושל קתמב רפסי | וניבר ךא
 רצק ןמז ךשמב רודה ימבח בור ורטפנ ןכ ירחאש רפסי כ"חאו ,איתת
 בר תודוא םינושארה וירברל רוזחי כ"חאו  ,וכתת דע .וטתת תנשמ ונייה
 בורק ונייה הנש 'מכ אתידבמופב אתביתמ שיר היה יסוי ברש רמאיו יסוי
 אל לבא זכתת תנשב ךרעל םלוכ רחא רטפנ תמאב אוהו ,ןינש ןיעבראל
 (חל ,רורב הזו ,וכתת תנש רחא םיבר םימי ךיראהש
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 יכה רתבו ,(ל אתידבמופב הינומיס ברו ארופב אגיע בר ינח
 ,(טל הוה ןואגד ןירמאו הוה ןליד אתביתמ ןמו .בורמ יאבר בר

 .'ה קרפ
 ןילכי .ווה אלו םיסרפ תוכלמ ףוסב תורצו דמש ינש ןייוהו

 רתב דע םינואג גהנמ רבדמו אתביתמ יב! יבותאו יקרפ עבקמל
 אעדרהנ תוביבסל אתידבמופמ אנליד ןנבר ותאד ןינש המכ
 אנליד אתנידמב ווהד םינואנ ןיליאו א רובש זורפד אתנידמל

 אתידבמופב

 בתכה ןגשתפ

 ןנבר ד"פס ב"חב ןארוק וניברו םיארובפל ינשה רוד ויה םהו (חל
 ןנברד ידימלת ויהו םיארומאה רוד תא דוע וריכה אל המהש ןעי יארתב
 ,ישרפמד יארובס

 ב רהב .רבב בתבש;,המ לע ךמפו ווהבדב וניכר  רציק ןאכ (מל
 םרט דוע ףסותנ הזו ,גמ ןירדהנפ ארמגב דוע רכזנ יאבר בר םש ל"זו
 לבא ,ויתונש רחבמב יאבר בר היה זאו יפוי בר רוד י"ע דומלתה םייתסא

 ותונקז תעל הכז ןכלו ,אבוט ינשב ךירוא יאבר ברש םש רמאי וניבר
 יתמ בתכ אל וניברו ,הינומיס בר דחא אתידבמופ אסכ לע בשיל הלודגה

 הינומיס ברש רמאי ר"בארה תלבקב לבא ,הינומיס ברו אניע בר ורטפנ
 אל הארנה יפכו ,יאבר בר ךלמ כ"חאו ,תורטשל ןתת אוהו 'ש א"ד רטפנ
 בתכ אל ןכלו ,ךלמשכ לודנ ןקז תמאב היהש ותכלממ לע םימי ךיראה
 םינש ךלמש רמול העטנ אלש ידכ "אבוט ינש  ךירואו, ןושלה וניבר ןאכ

 ןכ תמאה יכ אבוט ינש ךיראהו רמאי םש ר"פס ב"חב ליעל לבא ,הברה
 ולבקתנש רע רודה ילודגמ רבכ זא היה ישרפמד יארובס רודבש אוה
 תריטפ ירחא זפשת תנשמ ליחתה יארובס ןנבר רודו ,ס"שה ךותב וירבד
 הנש םירשע ךרעל וא היהו םהמ לבקל דוע הכו ס"לבו | ,ה"רב אניבר
 ,הנש 'גפ ןב ךרעל זא היה ןתת תנשב ךלמשכו ,ופשת דלונש ונייהו
 ,אבוט ינש ךיראהו וילע וניבר רמאי ןכלו הנש האמל בורק עיגהש רשפאו
 אתידבמופ תבישי םג הלטבתנו תומחלמו תולודג תומוהמ ולחתוה זא ותומבו
 אתידבמופ תבישי הלטבתגש רמאי ד"בארהו ,האלה וניבר רפסי רשאכו
 ןואגד ןנירמאו וניבר רמאיש המו ,,תורטשל קתת דע הנש םישמח ךרעל
 םיארומאהל םג ארקל וניבר ךרד ןכ ךא ןואגל בשחנ היהש הנוכה ןיא ,הוה
 ,ג"פ ליעלרכ ןואג םשב אתביתמ ישאר

 עבקמל ולכי אלש דע תומוהמהו תורצה ופקת יאבר בר רטפנשמ 'יפ (א
 אתידבמופמ תאצל וצר אל תאז לכב לבא ,אתביתמ שיר דימעהלו יקריפ

 ובשחש
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 הנש ש"ת תנשמ םיסרפ תוכלמ ףוסב ןילימ ןילא רתב אתידבמופב
 וננקז יראמ בר רמ ךלמ  הירתבו ,אייקשאמ ןנח רמ ךלמ

 רעירובש רוזיפב .ערונ ושרדמ תיכו הפרופ מיד - בםרדיווש

 אנוה בר רב רמ בר ארוסב ךלמ וימופו 0 ידמ בר יב ארקנ ₪
 תנשב

 בתבה ןגשהתפ

 לבא ,ילמבד אדיבע הריזגו םמוקמ לע ראשהל הוקת שי ילוא ובשחש
 ימכח לכ םשמ ואצי ,אתירבמופב ראשהל םתוקת הדבאש כ"חא וארשכ
 בורק רובש זורפ ריעב ובשיתהו ,הרותהל החונמ םוקמ םהל רותל רודה
 ישאר םדסיתה תישארב םש ויה ימו ,אתביתמה המש ורסיו אעדרהנל
 ןכו םיארומאו םיאנת ררסב וניצמ לבא ,וניבר ונעימשה אל הז אתביתמה
 ארטיו רוזחמבו) אמס ברו (אזג בווא) אזיג ברש תותירכה רפסב אבומ

 אתביתמ ישארה ויה םה ס"לב כ"או ,ארבס ףוס ויה םה ,(אנוה בר אפרגה
 היה הזו ,תורטשל קתת תנש רע יאבר בר רטפנש ןמזו ןמ רובש זורפב
 בורק םימי ךיראה יאבר ברש ד"פס ליעל ונרמא רשאכו הנש 'גל ךרעל
 דע ורייתשנ כ"א ,הנש 'גפ ןב ךרעל וא היהו ןתת ךלמו ,הנש האמל
 ,הנש םישלש ךא היהש רמאי אטוז םלוע רדסבו ,הנש ג"ל ףלא תנש
 השבכנ םיסרפ תוכלמו תומוהמה ורבע רבכ זא תורטשל קתת תנשבו
 ובשו אתידבמופל בושל 'הל תושעל רשוכה תעש וארו םיברעה די תחת
 אייקשאמ ןנח ברו אתידבמופ תבישי ירעש וחתפו רובש זורפ ימכחמ המכ
 אל רובש זורפ תבישי לבא ,וניבר .רמאי רשאכ ןושארה ןואגה םש היה
 ,ןלהל ראבנ רשאכו ורגס

 הרת ג"ב חסונבו (* | ,תואחסונה לכב אוה ןכו קתת תנשמ ל"צ (ב
 .ןוכנ רתוי הזו "יגרוס, תחת "ונירוה, אסרגה

 רמ תא אתידבמופל ואיבה אייקשאמ ןנח רמ תריטפ ירחאש 'יפ (ג
 ןואגה תא רובש זורפמ ואיבהשכ ונייהו ,רובש זורפב היהש יראמ בר
 בר רמ רובש זורפב ךלמ וא אתידבמופל אייקשאמ ןנח רמ תא ןושארה
 זורפ תבישי ולמיב אל כ"פעא אתידבמופ תבישי החתפנש ףא יכ ירמ
 זא ויה ןכלו אתידבמופ תבישי םייקתהל לכותש דוע ונימאה אלש רובש
 רמו רובש זורפב תחאו ,שירה היה ןנח רמו אתיהבמופב תחא ,תובישי 'ב
 יראמ בר רמ תא וארק אייקשאמ ןנח רמ רטפנשכו ,שירה היה יראמ בר
 םירשע ונייה כקתת תנשבש תושדח ושענ זאו ,אתירבמופב ןואג תויהל
 הלטב רשא הבישיה ארוסב םג החתפנ אתירבמופ תבישי החתפנשמ הנש
 רמ בר היה ןושארה ןואגהו ,ב"קתת רע ןת"ת תנש ןמ הנש םיעבש ךשמ

 רמ זא ךלמ אתידבמופב ,תולודג תותביתמ השלש ויה זאו ,אנוה בר רב
 בה
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 בר רמ אעדרהנב ךלמ (ה וגרוס ירמ בר ירחאו, ( כקתת תנשב
 םיפלא 'ד תנש םלועל דמחמ אצי וימיבו ,0 ארהיג יב ןמ יאנניח
 ברו ,יאנניח בר תעה .ותוא ירופב הוהד ירמאו (ו הריציל ד"עשו
 רוזיפב היהש אוהו ןואג קחצי בר רמו ,(= אתידבמופב ןואנ אנח
 רוזפ ןמ קחצי בר רמ אציו בלאטובא ןב ילע השבכש (* דע רובש
 בר רמ וירחאו .6 תופי םינפ רבסב וינפ ליבקהו ותארקל רובש
 היתלכד אתעמשכ ואלד השאל רתלאל טג תתל וימיב ונקתש אבר

 בהד

 בתבה ןנשהתפ

 יראמ בר רמ תחת רובש זורפבו ,ה"רב רמ בר ארוסב ,וגרוס יראמ בר
 .וניבר ירבד ןיבנ הזבו ,ארהינ יב ןמ יאנניח בר רמ ךלמ

 ,הכקתת בותכו השבתשנ םירחא םיסופדב וירחאו אקארק סופרב (ד
 אעדרהנב ךלמ זא אתירבמופל וגרוס יראמ בר תא וחקלש ירחא 'יפ (ה

 ,ארהיג יב ןמ אנניח בר רמ (רובש זורפ אוה)
 ,ארהנ ינב ןמ ןואג אנניח בר רמ אתיא הרת ג"בו רוביינ חסונב (ו

 ,ארהיג יב ןמ אנינח בר רב ג"ב חסונבו
 רוביינו .ג"ב חפונב אתיל הריציה ןובשחו ,תורטשל וכקתת תנש אוה (]

 , .םלוש לאומש 'רמ אוהש רשפאו
 אצי וימיבש רובש זורפב היהש ארהינ יב ןמ  יאנניח בר רמש 'יפ (ח

 וגרוס יראמ בר רמ ורטפנ וימיבש דע םימי ךיראה | ,םלועל רמחמ
 ברו ארוסב יאנניח בר םהיתחת וכלמו ,ארופב ה"רב רמ ברו אתידבמופב
 לע םיבר םימי ארהיג .יב ןמ יאנניח בר ךיראה תמאבו ,אתידבמופב אנח
 םלועל דמחמ אצישכ םג םייחב היהו כקתת תנשב ךלמ יכ  ,ותכלממ
 תנשב היהש בתוכש םלוש לאומש בר תעדכ אלדו ולקתת ךרעל אוהש
 11. הרעהב 8 דצ ג"חב ו"הארהו ,179 דצ גנ"ח ר"הוד ןייעו  ,ובקתת

 ,לודג תועט הוב העט
 ,ןוכנ רתוי אוהו השבכש רע אסרגה הרת ג"ב (*
 רובש רוזיפב ךלמ .ארהיג יב ןמ יאנניח בר רמ תריטפ יירחאש 'יפ (ט

 ,אנח בר אתירבמופבו ,אנְניח בר ארוסב ויה זאו | ,ןואג קחצי בר רמ
 היהש וניבר איבמ רשאכו םהירהא םיבר םימי ךיראה ןואג קחצי בר לבא
 דב"ארה תלבקב שרופמו ,רובש רוזיפ תא לטובא ןב ילע שבכש ןמוב
 הזו ,תורטשל עקתת אוהו ,'כת א"ד תנשב ותארקל אצי ןואנ קחצי ברש
 דוע ודימעה אל ןואג קחצי בר רמ רטפנשכו ,הנש םישלש ךרעל ךלמש
 לאטובא ןב ילע יניעב ןח אצמ קחצי בר רמש ןעי  ,ומוקמב .רחא ןואג

 זאו
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 לע ביתכד .אנשש בר ארוס "היה .רימופו 6 יךכ) רי
 יאנתסוב בר רמ הירתבו ,אפילחת רב אישרשמ (אי היתרמוח
 ןואג היה ףסוי רמ ןב ירמ אנוה בר רמ הירתבו  .אתידבמופב
 ,(בי ףלא תנשב

 הירתבו
 בתכה גש הפ

 םדובכ לכב םייקתהל ןילוכי אתידבמופו ארוס הובישיש ועדיו ואר זאו
 חסונבו ,רובש רוזיפ תבישיל דוע וכרצוה אלו תוינומדק םינשבכ םרדהו
 ףלא םיעשת העש התואב רובש רוזיפב היהש אבומ םלשה ןיסחויו ג"ב
 ,לארשימ שיא

 רמ אתידבמופב ךלמ אמח בר ירחא ונייהו : גם תובותכ שרופמב (י
 , בר כר

 ,אפילחת רב אישרשמ ומש תא םתוח היה ןכש ותמיתח לע 'יפ (אי
 רמאיש המש ,תודחא תורוש רפחיו םילודג םיתועמ לפנ וניבר ירבדב (בי

 ארוסב זא היה רתלאל טג תתל וימיב ונקהש אבר בר רמ ימיבש וניבר
 בתוכשכ ו"פ ןמקל רמאיש המ ומצע ירבד תא רתוס אוה ,אנשש בר
 היה הז לאומש רמ לש ויבאו םש ל"זו ףלא תנשמ ארוס ינואג תא וניבר

 בר הוה הידהבו אתירבמופב ןואג היהש ונבתכש ןואג אבר רמ לש ונב
 הזמו ,[רוביינו ג"ב חסונב אוה ןכ ,םגה תנקת תעשב] איסחמ אתמד אנוה
 םהינשו אנוה בר רמ ארוסב זא היה אבר בר ןמזבש רוריבב ןיאור ונא
 ג"ב חסונבכ ל"צש רורב הארנ ןכלו ,אנשש בר אלו ,םגה תנקת ונקת

 השאל םג תתל וימיב ונקתש (אבו אוה) הבאר בר רמ וירחאו, רוביינו
 אנוה בר רמ ארוסב היה וימיבו ,ריבז ברד אהלכד אתעמשכ אלדו רתלאל
 ג"ב חסונ האר אלו וניבר ירבד ןיבה אלו העט 11 הרעה 8 רצ "ה ד"ודבו ,יאנוה וא)

 (אתידבמופב יאנתסוב אוה) יאסוב בר רמ ,הבאר בר רמ רתבו ,(םיתימאה רוביינו
 ,אפילחת רב הישרשמ היתרמוח לע ביתכד אנשש בר רמ ארוסב הוהו
 בר רחא הברה םינש יח ןואג קחצי ברש 'מ תואב ונראב רבכ הנהו
 היה וימי ףוסבש קפס ילב ןכלו ,אתידבמופו ארוס ינואג אנח ברו אנניח
 ומלתשנש רשפאו ,אנוה בר רמ ארוסבו אבר בר רמ אתידבמופב רבכ
 םהירחאו ,תורטשל עקתת תנשב ונייהו דחא ןמזב טעמכ ןתשלש ייח ימי
 בר רמ רטפנשכו ,אתידבמופב יאסוב בר רמו ארוסב אנוה בר רמ היה
 דע ארוסב ןואגל םקוה ימ וניבר ונעידוה אל פקתת תנשב ךרעל אנשש
 דע פקתת ןמ ונייה) ינש ןיליאבו, ו"פר ןמקל וניבר רמאי רשאכ ףלא תנש
 ררסה לע ריפש והל אנריהנ אל איסחמ אתמב הוהד םינואג ןוהלכ (ףלא
 המו ןוהל ןיררהמו ןוהל ןירבעמד םיאישנד .אתרוטנו אתפונח ןוהב תיאו

 רובר
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 ." קרפ
 איבר .רמ הירתבו .ןשיממ אייח בר רב רמ א הירתבו

 ףלא תנשב ךלמו הימחנ בר רמ רב יארוטנ בר רמ הירתבו
 ףיקתא ₪ האישנ תיבדב ןתהמ הוהד הינתח אקני בר רמד עידיו

 תורמ

 ג. 1 א",

 בתבה ןגשהתפ

 לבא ,(אנשש כר רמ  ,אנוה בר ,אנינח בר ונויה) והל אנביתכ רבכ אנל רורבד

 רמ תריטפ ירחאש ןיאור ונא הזמו ,'וכו ןוהב ןל םיק ךליאו ףלא תנש ןמ
 וניברו ,ארוסב םינואג וכלמ ףלא תנש דע פקתת ךרעל רטפנש אנשש בר
 וגהנתהו ץפח םבלש המ ושעש אתולנ ישירה תמשא ינפמ ,ןתומש עדי אל
 אנשש ברש רמאי רב"ארהל הלבקה רפסבו .ןירדהרפ תכשלכ םינואגה םע
 יכ ס"מ אוה ם"לב לבא ,תורטשל ףלא תנש אוהו טמת א"ד תנש רמטפנ
 םש יכ קיודמ וניא ןובשחהו ,הנש זפק יארובס ןנבר תונשש רמאי אוה
 ממת א"ד דע ולר א"ד תנשב אברד הירב אממ בר תמש םוימ בושחי
 א"ד תנשב אנשש בר תמש וירברב ל"צש רשפאו ,הנש גיר אוה כ"א
 אתידבמופבו ,פקתת רטפנ אנשש ברש ונרמאש ומכ שממ היהי הזו טכת
 ךיראהו פקתת תנש ןמ ךרעל ףסוי בר רמ רב ירמ אנוה בר רמ ךלמ
 רמול וניבר קדקדמש הזו ,םייחב דוע היה ףלא תנשב םגש דע םימי
 בתכ אלו ,"ףלא תנשב ןואנ היה ףסוי רמ ןב ירמ ה"ר רמ הירתבו,
 יארומנ בר רמ הירתבו, רמאיש ןלהל ונושלכ "ףלא הנשב ךלמו,, ןושלה

 תנשבש ונושל קתמב וניבר ונעימשהש הזו ,"[ןיתלתו] ףלא תגשב ךלמו --
 .רורב הזו ,םייחב ןיידע היה ףלא

 בשחי ךליאו (ףלא תנשב דוע ךלמש) ףסוי רמ רב ירמ אנוה בר רמ ןמ (א
 ,תורמשל 'ק ףלא תנש דע אתידבמופב וכלמש םינואנה לכ תא וניבר
 ינואנל רזוח כ"חאו ,הנש 'קה לכב וכלמש ארוס ינואגל רוזחי כ"חאו
 ,הלילח רזוח ןכו אתידבמופ

 .ייבא בר רמ ארקנ ג"ב תפונב (ב

 רמאי ףלא תנשב יכ ,רוביינו ג"ב חסונבכ ןיתלתו ףלא תנשב ל"צ (נ
 ,ה"ר רמ ךלמ ואש ומצעב וניבר

 יארוטנ בר רמ לע יאקש רמול השקש רואב ול ןיא הינתה תבית (ד
 חסונבו ,אתביתמד ןנברל כ"כ קיעה ךיא כ"אש הינתח היה אקני ברש

 ןתחימ הוהו אקני רמ רבב עודיו, ךא הינתח תבית אתיל רוביינו ג"ב
 םכחהו ,ןכ רמול וניברל ול היה האישנ יבד ןתח היה םאו ,האישנ תיבדב
 היה יארומנ בר רמ ןואנהש רמול הצור דפ דצ םינומממ שפוחב ג"ב

 .רומג תועמ אוהו וידימלהל קיעה ומצעב אוהו אקני רב רמ יוניב םשב עדונ
 (ה

 ו

 -- ק <.
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 ,הדוהי בר רמ ךלמ הירתבו , ןוהתביתמל וקרעו ןגבר לע תורמ
 ףלא תנש (ו יאתותכ לכב עידי הוהד ףסוי בר רמ ךלמ הירתבו
 ףלא תנש ירמ בר רב לאומש בר רמ ךלמ הירתבו ,ןישמחו
 הנומא בר רמ ןב אנהכ יורטנ בר רמ ךלמ הירתבו 6 'טנו
 אתחבשמ אחא בר קילס הימויבו ,ארב אריתות ןמו הוה דדגב ןמו
 יהולע האישנ והנירבדא דכו ,הוה היעמש יורטנ בר רמד י"אל
 ךלמ הירתבו ,אנהכ םהרבא רמ .ךלמ הירתבו ,( םתהל קילס
 רמד הוחא אוהו ,בערתת תנשב ןמחג בר רמ רב יאדוד בר רמ
 אישרשמ בר רב היננח בר .ךלמ הירתבו .₪ ןואג הדוהי בר
 .תנשב אחא בר רמ רב אכלמ בר ךלמ הירתבו .הערתת תנשב
 לע אתגולפב (י יאניבז ןב אישנ יארוטנ ברל היתחא אוהו ,בפרתת
 ושנכתאו ןינש המכ אכה ימק אישנ הוהד יאנוחא רמ רב יאכז
 בר רטפאו ,יארוטנל והורבקו אישנה יאכז םע אתביתמ ןיתרת
 ,אכלמ בר רתבו ,י אברעמל לזא אישנ יארוטנ ברו ,ע"גל הבלמ

 רמ
 בתבה ןגשתפ

 ןוהתביתמל 'יפ וא ,ריעו ריע לכב ויהש תייטרפה תובישיל וחרבש 'יפ (ה
 םאש ס"מ אוהו ,"ארוסל ןוהנמ וקרעו, אתיא רוביינו ג"ב חסונבו ,ןמוקמל
 ,כ"כ םהל קיעה האישנ יבדב ןתחתהש ימ ךא פש רד היהש אתידבמופב
 אתולג שירה רשא םוקמ ארוסל תחפה לא חפה ןמ וחרבי ךיא כ"א
 .אתיא הרת ג"ב חסונבו ,ארופ תבישיל דימת וקיעה רשאו םש רד ומצעב
 .ןוהתביתמל ורדהו אקני (רמ) רמד הישפנ חנד רע

 ,"יאנתוכ רבב עידי הוהד,, ג"ב חפונבו ,רואב ול ןיא יאתותכ תבית (ו
 .ארקנ היה ףסוי בר רמש 'יפ "יאנתיכ רמ רב עידי הוהד,  רוביינ חסונבו
 "יאנתוכ רבכ, עודי הוהד קיתעה םלשה ןיסחויבו  ,יאנתוכ רמ םשב םג
 .תועט אוהו

 'ר היה הז לאומש בר רמ ימיבש רמאי ר"בארהל הלבקה רפסבו (
 ,תורטשל 'בנ ףלא תנשב תולודג תוכלה רבחו ןואגל ךמסנ אלו ארייק ןועמש

 םדוק רבחתנ תותלאשהש דומ"וטב ךיראהש ,וצ ג"ח רה"ודב ןייע (ח
 | ,תולודג תובלה

 ,ןלהל וניבר איבמ רשאכ ויחא םע דחא ןמזב ארוסב ךלמש (ט
 ,אישנ אביבח רב יארוטנ אתיא רוביינו ג"ב חסונב (י

 ריבעהל םהיתוחכ ודחא םינואגה ינשש רמאי 96 רצ ד"ח ו"הארה (אי
 ייאנותא ןב יאכז תא ומוקמב דימעהלו ותואישנ תרשממ יארוטנ בר תא

 םצפחו
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 הירתבו ,דפרתת תנשב ונגגקז יאדוד ברד הירב ני אבה בריהמ

 יאנינח בר רמ ךלמ הירתבו .ךיראה אלו גי איונש בר רמ .ךלמ
 האישנ הירבעו .נצרתת תנשב זי ןואג םהרבא רמ רב אנהכ ןואג

 ,וצרתת תנשב קחצי רב יולה רמ אנוה בר רמ חהירתאב םקו
 וליפא .ימתימ בוח לעבו השא תבותכ יבגמל וניקת וימיבו
 תנשב ףסוי רמ רב השנמ בר רמ ךלמ הירתבו ,(ט ילטלטממ
 .אבקוע יב ינב ןמ הוה האבוגו טצרתת

 אנריהנ אל איסחמ אתמב הוהד םינואג ןוהלכ 06 ינש ןילאבו
 םיאישנד אתרוטנו אתפונה ןוהב תיאו ,רדסה לע ריפש והל

 ,והל אתביתכ רבכ אנל רירבד המו  .ןוהל ןירדהמו ןוחל ןירבעמד
 .ןוהב ןל םיק ךליאו ףלא תנש ןמ לבא

 ןילאבו
 בתכה ןנשתפ

 ןובלעה לע בצענ אוהו ותרשממ שרגנ יארוטנ ברו ,םדיב חילצה םצפחו

 ךותמ הארנש המ יפל רבדה תביס ילואו -- י"אב ול בשיו לבב תא בזעו
 אל הרותב םכח תולג שארו ,םימכחה ןמ יארוטנ בר היה ,ג"שר ירבד
 תועט אוהו ,197 רצ ג"ח ץרג םכחה בתכ הז ןיעכו ,ל"כע םהל יוצר היה

 ירבדב םוקמ הזיאבו | ,םימכחה ןמ היה יארוטנש םהל דיגה ימ יכ לודג
 ארקנ תואחסונה לכבש ונייע אל יארוטנ בר וארקש המו ,הז .חכומ וניבר
 הלבנ ושעי המהש בקעי ינואג לע ולפנתי ךיא אלפלו ,יארוטנ םשב ךא
 היה אתולג שירהש ןעי ?המ ןעי וינזא הנלצת עמושה לכש וזכ הלודג
 סמח אל לע ותלודגמ ודירוהל תחא די ושע לארשי ירואמו ,ןנברמ אברוצ
 שרופמ אלה | ,םירבשנ תורוב םהל בוצחל | םייח םימ רוקמ ובזעו ,ופכב
 םקו םינש המכ הז אישנ היה יאכזש והזו ,השעמה היהש ךיא וניבר ירבדב
 הכולמה ירשל בר ףסכ ןתנ ם"לבו ,היתוררשמ וחידהל הצרו יארוטנ וילע

 יאכזל השעש לודגה לועה תא וארש תובישיה ינואגו ,אתולג שיר והשעו

 יאכז תא ובישהו יארוטנ תא ודירוהו םהיתוחכ ודחאה ןכלו אושנ ולכי אל
 ,י"אל ול ךלה ןכל לבבב םוקמה ול רצש הארש יארוטנו ,ןושארה ומוקמל
 ,ואר אל בוט םולח ףא ולאה םימכחהו

 ,איה איהו אבא בר רמ אתיא ג"ב חפונב (בי

 ,אנונשל שבתשנ אקארק סופרב (גי
 .ליעל אבומדכ בערתת תנש םדוק: ךלמש (די
 השנמ בר רמ היה םהמעו ארופב ןואג יולה יוביב בר רמ היה זאו (וט

 .קרפה ףוסב וניבר ירבדב שרופמכ תאזה הנקתהל ומיבסה םלוכו ףסוי רמ רב
 ,'בי תוא ה"פס ליעל ןייעו ףלא דע פקתת תנשמ ונייה (זמ

 זי
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 וכלמד םינואג ןוהל אנשירפד ךליאו אפלאמ ינש 'ק .ןילאבו
 דוקפ רהנמ יאגניח בר רמ .םינואנ ןילא ארוסב וכלמ .אתידבמופב
 בר רמ וירחא ,םינש 'חי שרנ ןמ יולה יאליהנ בר רמ .(זי םינש שמח
 ,י םינש לאומש רמ וירחא .םינש 'חי דוקפ רהנמ ןהבה בקעי
 ויבאו חיה רמימא לש ויגב יגבמו היה אתידבמופ לש ונתבישימו

 היהש ונבתכש ןואג אבר בר רמ לש וגב היח הז לאומש רמ לש
 םכחו ,( איסחמ אתמב אנוה בר הוה הידהבו ₪י אתידבמופ ןואנ

 אתביתמב אנמדק היערז ןמ תיאו אתידבמופב והונבו (א: היה לודנ
 דוקפ רהנמ ןהבה ירמ בר רמ הירתבו .אגב ןותחמד ןאמ ןוהב תיאו

 יאדותי בר ומ הירתבו ,הנש יצה אחא ברי רמת וירה פו וכ תר

 הוה אלו ,אתידבמופמ ימנ אוהו ,הצחמו םינש 'ג ןמחג בר רמ רב

 המלש הילקש ימנ אוה ףא ,היתוכ ארוסב המכחב נילפמד ןאמ
 םינואנ ויה ויחאו אוהו ,היה םיניע רואמו םתהל היינמו אישנח

 הירתבו ,(דכ ןנע קפנ םימיה ןתואבו ,(גג דחא קרפב אתביתמ יתרתב

 יה" אגוה בר רמ רב אנהב יאנהא בר רמ רבי יאלוה בפי ירמ

 םינש שלש אישרשמ בר רב יולה ירמ בר רמ הירתבו ,(הנ םינש

 הצחמו

 בתבה ןנשתפ

 ,ס"ט .אוהו םינש 'חי ךלמש אתיא הרת ג"ב חפונבו םלשה ןיסחויב (זי
 רסח 'אטשוק סופדבו םינש 'חי ךלמש שרופמ רוביינו ג"ב חסונב (חי

 ,'בי תוא ה"פ ליעל ןייע (טי | ,םינשה ןינמ םופדה תועמ פ"ע

 ,רוביינו ג"ב חסונבכ ל"צכ םגה תנקת תעשב איסחמ אתמב (כ
 אתידבמופמ והואיבה ןכלש הז איבמו לאומש רמ לע יאק הז (אכ

 סכח היהש ,ארופ ימכח לכב | ותומכ היה אלש ןעי ארוס אסכ לע בשיל
 רב המלשש בתוכש המ ךא ,דואמ הברה שבתשנ הרת ג"ב חסונבו ,לודג
 וניבר איבמ ןכלו תמא הז ארוסל אתירבמופמ הילקש אתולג שיר ארסח
 ,רפח ונלש יחסונבו "אישנה המלש הילקש ימנ אוה ףא,, ןושלה כ"חא

 ,םינש 'ח ל"צו םינש 'ה ךלמש אתיא רוביינ חסונב (בכ
 ,קרפה שירב אבומדכ אתידבמופב זא ךלמ יארוד בר רמ ויחאש (נכ
 ויה ונב לואשו ןנעש ר"בארה תלבקמ ןאכ בתכ םלוש לאומש 'רו (דכ

 ארממ וקז השענו הכיממל םימשה ןמ והועייס אלו דוד תיב ערזמ םירש
 ,םיארקה תנומא תא קזיחו ןיד תיב פ"ע

 םיסופדה לכב כ"חאו אטשוק םופדב המלש הרוש הטמשנ ןאכ (הכ
 רמ רב אנהכ יאנוחא בר רמ  ,יאדוהי בר רמ רתבו, ג"ב חסונבכ ל"צו

 אפפ
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 רשע דוקפ רהנמ אבר רמ רב יולה ויביב בר רמ הירתבו .הצחמו
 רמ םעו 0 רמ אנוה בר רמ םע החיה אוהו ,(וכ הצחמו םינש
 ,ילמלטממ בוח לעבו הבותכל הבגמל אתידבמופ יגואג השגמ בר
 .הנש האמ םמות ולאו

 ,'ז קרפ
 ,אבא רמ רב יולה היעשי בר א אתידבמופמ םינואג ןוהירתבו

 הירתבו .זק תנשב ךלמו דדגבל אברקמד אתמ הוה ידאולכ ןמו
 רמ הירתבו .'טק תנשב יחלשמ 5 פר ררכ רב פו בד .רפ
 רמ הירתבו ו"טק תנשב ₪ ןואג יאנינח בר רמ רב ןואג אנהכ בר
 0 אכק תנשב ןואנ םהרבא בר רמד ויבא יחא ןואנ יאמוביא בר

 אלו
 בתבה ןנטשהתפ

 ,"ןינש 'ח אנוה בר רמ רב אנהכ אנינח בר רמ הירתבו ,ןינש 'ח אפפ
 בשוחש האמהב הנש 'גי ךרעל ונל רסחי כ"א ספדנה חסונבכ רמול א"אש
 רוקפ רהנמ אנינח בר רמל בשוח .זיק דצ המישרהב ג"ח ר"הודבו ,וניבר
 יכ ךופיהל ל"צו ,םינש 'ה אפפ רב אנהכ יאנוחא בר רמלו ,הנש הנומש
 ןורחאה לצאו םינש שמח ןושארה לצא תואחסונה לכב שרופמ אוה ןכ יכ
 הרוש רפחש שיגרה אל יאהא בר תודלותב ר"יש ןואגהו ,הנש הנומש
 ,םנח ילע ,הנש 'גי ךלמ נ"ר רמ רב יאדוהי ברש היגמ :ןכלו המלש

 ,'אק דע אצרתת תנש ןמ ךלמ יוביב ברש ונייה (וכ
 טצרתת תנשבש ו"פב םייספש המב אתידבמופ ינואגל וניבר בש ןאכ (א

 רמאיו ליחתי ןאכו ,'זק ףלא תנש דע ךלמו ףסוי בר רב השנמ בר ךלמ
 ,יולה היעשי בר ךלמ 'וק תנשבש

 םהרבא בר רמ רב אנהכ אנינח בר םשב אתידבמופב ךלמש אוה (ב
 ,ודבצרתת תנשב אישנ הירבעו ןואג אנהב

 לש ויבא יחא היהי יאמוביא ברש רשפא ךיא ןיבהל השק הז חפונ (נ
 ןב ןואג אנינח בר רמו ,בערתת תנש םדוק דוע ךלמש ןואג םהרבא בר
 ב"זואו ,וטק ךלמ אנהכ בר רמ | ונבו ,גצרתת תנשב ךלמ םהרבא בר
 ג"ב חפונבכ ל"צ קפס םוש ילב ךא +? אכק תנשב וירחא ונקז דוד ךולמי
 "הירב, ,ויבא יחא ןואג (יאמוביא אוה) יאמוכיא בר רמ הירתבו, רוביינו
 יתא היה יאמוביא בר רמש הנוכהו ,"אכק תנשב ןואג םהרבא בר רמד
 ןואג אנינח בר יחא היהש ונייהו ,הז םדוק וריכזהש ןואג אנהכ ברד ויבא
 םינב ינש ול ויה ןואג םהרבא ברש ונייהו | ,ןואג םהרבא בר לש ונבו
 בר היה ריעצה ונבו | ,לודגה ונב היה אוהו גצרתת ךלמש אנינח בר

 יאמוביא
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 רימגהוהו ןיד תיב בא אוהד יומק ןרהא רמ הוהד היתכוד הוה אלו

 (ד ןואג ףסוי רמל והורבדא םולח ידי לע והימ הינימ יפמ ףידעו

 היל יתא ל"ז והילא הוהד רמתאו דואמ ןקזו אבוט דיסח היהו
 ביס דכ ןגברל ןהל רמא דח אמוי ,היליד ימויב אתביתמב ביתיו
 ןגבר היל וזח אלו היבגל אתאד אבס ארבגל היל יחורא ףיטשאו
 אתשה ןיחורמד יאהו ,אבומ היל וחוראו הוה ל"ז והילאד ועדיו
 0 ןואנ יבאו .ידבעד אוה השעמ אוההמ ,אשיר רטסמ ןימי דצמ

 היה

 בתכה ןגשתפ

 םדוק ךלמ אנינח בר לש ונבש המ אלפל אל כ"או 'אכק ךלמש יאמוביא
 תעל רלונ יאמוביא ברש ונייהו ,ונממ ןקז היה "לבש יאמוביא בר ודוד
 ארקנ ר"בארה תלבקבו ,רורב הזו ,ודודמ ןקז היה ויחא ןבו ויבא תנקז
 ,הפ רצ םינומטמ שפוחב ג"ב םכחה תעד אוה ןכו ,יאנוחא בר םשב

 ןמ יפט ףידעו רימג היה ןרהא בר םא ,רואיב ןיכירצ וניבר ירבד (ד
 ?ןואג ףסוי רמל ךייש הז המ ,והורבדא םולח י"ע ךאו ןואג יאמוביא בר
 םולח י"ע ךאו ל"צו תואחסונה לכב ןמק תועמ לפנ וניבר ירבדב ךא
 בר ךלמשכ ונעימשי וניברו ,'וכו ןואג ףסוי בר רמ "הירתבו, והורברא
 ןרהא בר לבא 'ג  תוא ונאבה רשאכ לודג ןקז זא היהש ףא יאמוביא
 תחת ד"באה היהי אוהש והורבדא םולח י"ע ךאו ,ונממ לודג היה ד"באה
 והודירוהו ויחא תא ושייבש ןעי היה הזש רשפאו  ,יאמוביא בר תואישנ
 ,תאזה הלודגה החפשמה לבל דובכה ונתנ ןכל גצרתת תנשב ותלודגמ
 וניברו  ,ןואג ףסוי רמ וירחא ךלמ יאמוביא בר רטפנשכ ךפסי כ"חאו
 תלבקב שרופמ ןכו ,רמ"בב היה  והילאו לודג דיפח היהש רפסל ליחתי
 א"ד תנשב תמו םינש 'ד (יאמוביא בר אוה) יאנוחא בר וירחאו ל"זו ד"בארה
 דמולמו היה לודג דיפחו םינש 'ב הדוהי 'רב ףסוי בר  וירחאו ,בפקת
 והילאש ריעהו ולש רפוסה היה ארירש בר לש ויבא יבא הדוהי ברו םיסנב
 םילופלפה לכ ץרותי הזבו ,וניבר בתוכש ומכ שממ הזו ,ותבישיב הארנ חיה
 רוביינו :ג"ב /תפסונבו ,96 ידצ ד"חב ו"הארהו 224 דאו" נ"חב "ץרנ 'םבחהה

 כ"ג הרת ג"ב תסונבו ,זב"ז תורוש ופלחתנו הברה שבתשנ םלשה ןיפחויו
 קדצו ,קרצ אלל אוה :דפ דצ ג"ב םכחה םש רמאי רשא תאו שבתשנ
 ,נ"חב :ר"הוד "ואנה תב

 חסונה רוביינ חפונבו ,ם"מ אוה ןואג יבאו .בותכש המ ם"לב (ה
 אוה ןואג ומצעב היה ארירש ברד ויבא יבא יכ תועמ ז"גו ןואג יבא יבאו
 ןואג יבא יבאו ג"ב תסרג רתוי הארנ ןכלו ,זיר ךלמש ןואג יאדוהי בר
 לאומש רמד ויבא אוהו ןואנ יאדוהי ברד ונקז היהש ונייה וניבא יבא
 ו "- ,ןואג וניבא יבא ,יבא יבאו ל"צש הארנו ,הלכ שיר
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 אמויבו  ,וימי לכ וינפל הבישיח ךרוצ לכב דמועו ורפוס היה
 רעטצמ הוהד ימנ רמתאו .אערא תדנו לודנ ףעז הוה רטפאד
 ןואנ היבר 6 יונש בר רמ היכרבו (ו היתוקניב אסריג לע הישפנ
 הירתב םקו ,ךלמ ןינש ןיתרתו ,ךתמוא רבדתש הכזת ול רמאו
 ,םינש יבי ךלמו זכק תנשב ארירש בר רמ רב םהרבא בר רמ
 לאינדד אתגולפבו .ןיד תיב בא אייח רמ רב ףסוי בר רמ היה
 66 ופייפתנ ףוסבלו תונואגב ףסוי בר רמ ירקא (ח םיאישנ רוד דודו
 טופ ףסוי בה .רמ והייורתד ורמאו 6 םהרבא בר .רמ םע
 .םינואנ והייורת ורקמ .םהרבא

 םהרבא בר ינתמ אתכוד אדחב והייוורת ןיפנכמ דכ והימ
 ווהד ומרתאו דדגבל ותא אדח אנמזו ,הימק ףסוי בר רמ ביתיו
 ארובצד אחולש םק דכו יתבר הלכב הלשנ רבד אתשנכ יב
 לארשי וכב ,ארמימל אתביתמ ישאר הורבסאד יאמ ועמש זירבאו
 ףסוי בר רמ ףאו אי אתביתמ ישאר .רמא דכ ןוחל עימשד אכילו

 עזעדזא
 בתבה ןגשתפ

 הזמו "היתוקניד, ."היתוקניב, תחת בותכו שבתשנ ןיפזויה ירפסב (ו
 סופדב אסרגהש ואר אלו םנח ילע לודג לופלפ ו"הארו ץרג םימכחה ושע

 רמ היהשכ טושפה טשפו "היתוקניב ,, אתיא רוביינו ג"ב חסונבו 'אטשוק
 ודומל וילע השק היה יונש בר  רמ ובר ינפל בשוי םימי לוע ףסוי בר
 וכרב ,כ"כ הרותב ותדמתה הארש שודקה וברו  ,וחכ יפכמ רתוי למעו
 : ,רודה .רבד תויהל .הכזיש

 ,ו"פ ליעל אבומדכ בצרתת תנשב אתידבמופב ךלמש (1
 ,רוביינו ג"ב חסונבכ םיאישנ הדוהי ןב דודו לאינדד אתגולפבו ל"צ (ח

 ,םיאישנה וסייפתנ (ט
 ףסוי בר רמ תא ךמסש ימ אישנל ראשנ וניבר ןושלמ הארנש יפכ (י

 דגנ היהש ףא תונואגב םהרבא בר רמ ראשנ תאו לכב םולש ושעשבו
 ג"ב זוסונבו ,"םהרבא בר רמ םע םייפתנ ףוסבלו, ל"צש רשפאו ,אישנה

 דרוה אל ףסוי בר רמ םג לבא  ,רוביינ חפונב אוה ןכו ,וסייפ ףוסלו אתיא
 יואתכ וסייפ ףוסבלו אתיא הרת ג"ב חסונבו ,שדוקב ןילעמש ותונואגמ

 ר"ד םכחה ידידיו  ,םינואג ינש .ורקמד םהרבא בר רמל היליד ןיב
 יאתב ל"צ יואתכ תחתש תרגאה ותאצוהל הרקיה ותמדקהב בתוכ ןיוועל
 .הזב ךיראהש ש"ע םיתב ילעב הנוכהו

 ישאר ינש -- םינואג ינש ויהיש הזכ זורכ עמשנ אל םלועמש 'יפ (אי
 אתביתמ



 97 | 'ז קרפ 'ג קלח ןואג ארירש וניברד תרגא

 תירדהאו תונואג ןמ .יאשפנ תקילס רמאו וילגר לע םקו ץזעדזא
 אמלעל ךכזל אנמתר רמאו םהרבא בר רמ היכרבו ,ןיד תיב תובאל
 תנשב ןגד ףסוי בר רמ ךלמ םהרבא בר רמ רתבו ,(י היליד יתאד
 תנשב איננה בר רמ רב קחצי בר רמ הירתבו .םינש שש גי טכק

 06 בר הוהד יבר בר רמ רב ףסוי בר רמ (יי לידב והותחאו ה"מק
 ןואנ אבא רמד הירב רב הוהו איה רמ רב ףסוי םרד ינשב

 רב דוד היכמפ דכו הינימ שישק הוה .קחצי ברירמו ומ וננקז

 אנייד הוה ףסוי בר רמ חי אשישק קחצי בר רמל אישנ יי אנוה
 אנייד ךל ישקיל אל היל רמאו היתול קחצי בר אתא .אבבד
 היל יצראו ףסוי בר ליבקו רבפו .ןגא ףסוי ברו הברכ ןנאד אבבד
 ןגד ףסוי בר רמ הירתבו ,םינש שש ךלמו (פי אתביתמ שיר הימק

 רמ רב יוטלפ בר רמ 'גנק תנשב הירתבו .ט 'גק תנשב םינש 'ב
 בר רמ רב .אוהד :יאתא בר 'רמ :הירתפו" ;(אב  נש מ וב פס

 םחנמ בר ןיב אתגולפ הוה הירתבו ,יטסק תנשב םישדח השש

 ןואג
 בתכה ןנשתפ

 וכב,  ג"ב חפונ בומ רתויו ,םעה וכב ןכלו ,תחא אתביתמב אתביתמ
 .ןיכה היל עימשר אכילד לארשי

 ךכזיל אנמחר אפרגה הרת ג"ב חסונבו ,ויתחת ךולמיש וכרבש 'יפ (בי
 ,ןוכנ רתוי אוהו ,הלידל

 ,המק דע םינש שש ךלמו הרת ג"ב חסונבכ טלק ל"צו ס"מ אוה (גי
 לודג רבכ היה ףסוי בר רמש ףא 'יפ ,ףסוי רמ לע יהותחאו ל"צ (דו

 היהש תובא תוכו ול היהש דועו | ,אייח רב ףסוי בר ךלמשכ דוע רודה
 ,קחצי בר רמ הנמתנ כ"פעא אבא רמר הירב רב

 ,ןנבר ברו רודה לודג היהש 'יפ (וט
 ונבו ,יבר בר רמ היה ונבו דפרתת תנשב אתידבמופב ךלמש ימ (זט

 ,ונקו רחא םינש ששו םישש ונייה נק תנשב ךולמל הכז ףסוי בר רמ
 .וננקז והבא בר רמ לש ונב ןב  ונדוד ןב היהש אתיא ג"ב חסונבו

 םע תקולחמ ול היהש אוהו רוביינו ג"ב חסונבכ הדוהי ןב דוד ל"צ (וזי
 ,ליעל אבומרכ לאינד

 רמל היל השק קחצי בר רמל אישנ הדוהי ןב דוד היכמס דרכו ל"צ (חי
 ,'וכו אבבד אנייד הוהד ףסוי בר

 ,אתביתמב קחצי בר ינפל בשיש ונייה (מי
 .תליחתמ ךלמ יוטלפ ברו בנק תנש ףוס דע ןק תנשמ ךלמש ונייה (כ

 (בכ ,טסק תנש דע ונייה (אב | ,גנק תנש
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 ווה ןגברד םירחבומו (גג אייח רב ןואג ףסוי בר רמד הירב ןואנ
 - ןנבר ווהו יבר רמ רב היתתמ בר רמ ןיבו אגלפו אתש הידהב
 ורדהו א"עק תנשב םחנמ בר רמד הישפנ חנו ,הידהב ינירחא
 הירתבו .םינש רשע היתתמ בר רמד הימק יבה רתב ןגבר והלוכ
 רמ לש ונב ןב אוהו ₪3 יפק תנשב ימא בר רמ רב אבא רמ בר
 איפחמ אתמב אתולג שיר יאדסח רב המלש וביצהש לאומש בר
 תנשב הירתבו .ךלמ הצחמו םינש יבו ,0: הלעמל ונשריפש ומכ
 ומא יבא אוהו (ה: ןואג יוטלפ בר .רמ רב ןואנ חמצ בר רמ ג"פק
 בר רמ ךלמ איר תנשב הירתבו ,ןינש ירסשת ךלמו (ג ןואג לש
 ,(מ הצחמו םינש 'ז דוד רמ רב יאה

 .ת קרפ

 ירמ בר רב יאליה בר רמ .םינואג איסחמב ודמע הנש 'ק ולאבו
 זמ

 בתבה ןנשתפ

 אישנה רודו לאינד ןיב אתגולפ היהשכ ךמסנש ליעל אבומה (בכ
 ,םלק תגשב

 .'פק תנש ףוסב ךלמש ונייה | (גכ
 ,ארוסב םינש 'חי ךלמש ו"פ ליעל (דכ
 ,גנק תנשב ךלמש (הכ
 .תואחפונה לכב אוה ןכו וניבא ןואנ לש ומא יבא ל"צ (וכ
 םינש 'טי ךלמ ןואג חמצ בר רמש אתיא תואחפונה לכבש ףא הנה (זכ

 הלבקה רפסב לבא ,הצחמו םינש '| יאה בר ךלמ וירחאו 'אר תנש דע
 תמאה אוה ןכו ,םינש עשת ךא ךלמ ןואג חמצ ברש אבומ ר"בארהל
 יאה בר רמ ךלמ וירחאו ב"צק דע םינש עשת ךלמ חמצ בר רמש ונייהו
 ינואגל םינש האמה רמגנ הזבו ט"צק תנש עצמא רע ונייה הצחמו םינש 'ז
 לכ םייסמש ירחאו ,וכרדכ ארוס ינואג תא ליחתי ךליאו ןאכמו ,אתידבמופ
 לכ םייסי ךאו אתידבמופ ינואגב דוע קיפפה אל תינשה האמר ארוס ינואנ
 בר תריטפ ירחא ג"נר תנשבש ןעי תישילשה האמב םג ויהש ארוס ינואג
 האמר אתירבמופ ינואגמ ליחתי כ"חאו ,ארוס תבישי הלטבתנ ןואג הידעס
 בר רמ ךלמ יאה בר רמ רתבש רוביינו ג"ב חפונב אסרגה םשו תישילשה
 תנשב ל"צ תמאבו ,'חר תנשב ל"צש היגה ג"ב םכחהו ,'אר תנשב יומיק
 םופדה תועט אוהו 'טכ תנשב אתיא אקארקו 'אטשוק םופד ןיסחויבו ,'טצק

 ,קרצו תמאב ,אכק ג"חב רה"וד לעב | ןואנה הזב ךיראה רבכו 'מצ ל"צו
 (א

 .-1 וויל יי יו דיו -יייר כ ריי ירדו ידיי קיו ריו רייר ירוק" <. יי יירש ריר יושי רק ירייה וריי 4 יי
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 ,(א םינש ד"י יכדרמ בר רמ רב ןחבה בקעי בר רמ וירחאו .םינש 'ט
 רמ וירחאו ,םינש 'ח יכדרמ ברד יהוחא יאמוביא בר רמ וירחאו
 רב יאלה בר רמ הירתבו .םינש 'ב ( ישא בר רמ רב קודצ בר
 רמ רב יוטק בר רמ הירתבו .הצחמו םינש 'ג אנינח בר רמ
 ,(: ןוחילע ךמסימל אכילד אתגולפ ןייוהו .הצחמו םינש 'ג ישא בר
 = ןינש רשע .בקעי בר רמ רב 0 אנהכ אישרשמ בר רמ הירתבו
 ןהכ בר רמ ךימתסא יכה רתבו ,ןואג אלב םינש 'ב ודמעו .אגלפו
 םולש בר רמ הירתבו ,הצחמו םינש רשע ₪ ןואג יאמובא רב קדצ
 בר רמ רב ןואג יארוטנ בר רמ הירתבו .םינש רשע (ו בר רמ רב
 םרמע בר רמ הירתבו 6 םינש רשע ירמ בר .רמ רב ןואג יאליה
 ירקאו םרמע בר היל גילפ הוה יכה ימקו .םינש 'חי אנשש רב

 הירתבו ,ח רטפאו אנשירפדכ ךלמ יכה רתבו ,הינימ תיחנו ןואנ +
 רמ |

 בתכה ןגשיתפ

 ןיסחויב לבא  ,ןהכה בקעי בר רמ טמשנ ךליאו אקארק םופדמ (א
 ,'אמשוק םופדבכ אתיא י"כה לכבו םלשה

 ה"רת ג"ב חסונבו ,ישי רב קחצי בר םשב ארקנ ר"בארה תלבקבו (ב
 ,ישי בר רמ רב קידצ בר רמ

 ,אישרשמ בר לע ומיכסהש הע ךימפהל ימ תא תקולחמ התיהש (ג
 וארוק ד"בארה תלבקב ןכו אנהכ השמ בר אתיא רוביינו ג"ב חסונב (ד

 ,ןהכה השמ 'ר

 ,םינש 'ח ךלמו יכדרמ בר יחא היהש קרפה שירב אבומש ומכ (ה
 ,רוביינו ג"ב תפונבכ זעוב בר רמ רב ל'צ (ו
 אתיא ה"רת ג"ב חסונבו ,םינש שמח ךלמש אתיא ד"בארה תלבקב ((1

 ךלמ יארוטנ בר ונבו 'טק דע 'ק תנשמ ךלמ ויבא יאליה ברו ,םינש 'ח
 ,ויבא רחא הנש 'גמ ךלמ יאליה בר ונבו ,ויבא תריטפ רחא םינש ד"ס
 קרצ ןהכ ברש רמאי ןבלו הזב ןאמי .לק ,גכק רצ ג"ח םינושארה תורודבו
 חסונהש 'ח תואב ונראב ונחנאו ,דחא לכ םינש שש ךא וכלמ םולש ברו
 ,ר"בארה תעד הזו תמא וניברד

 התיה ס"לבו ,ןואגל כ"ג םרמע בר םרוה ןואג יארוטנ בר ייחבש 'יפ (ח
 אכקועש רשפאו ,יאכז ןב רודו אתולג שיר אבקוע ןיבש עודיה תקולחמה זא
 היל גילפ הוה יכה ימקו, .וניבר רמאיש הזו  ,ןואגל םרמע בר תא םיקה
 תחת ענכנו םרמע בר היב רזח הארנה יפכ לבא "ןואנ ירקאו םרמע בר
 (יארוטנ בר רטפנשב) יכה רתבו "הינימ תיחנו, :וניבר רמאש הזו ,יארוטנ בר

 ךלמ
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 חמצ בר רמ הירתבו ,םינש 'ח ןואג קודצ בר רמ רב ןושחנ בר רמ
 בר רמ הירתבו ,םינש 'ז ןושחנ בר רמ לש ₪ ויחא םייח רמ רב
 איבסד אבור .ביכשו ורמפתאו ,ע"גל רטפאו ,םימי שדח אכלמ
 יאה בר רמ יכה רתב ךימתסאו ,יחרי אתלת רועשב איסחמ אתמד
 יאליה בר רמ הירתבו ,(י םינש רשע ןואג ןושחנ בר רמד הירב ןואנ
 בר רב םולש בר רמ הירתבו ,(אי םינש הנומש ןואנ יארוטנ בר רב
 איסחמ אתמב אבוט אתלמ הלדלדא הירתבו ,םינש עבש לאשימ
 םר/סב :בקעי בר למל יהוינמ' הירתבו  ,ימיכח הב ורייתשא אלו
 האישנ דוד היכמסו יואר ןוהב הוה אל הירתבו .(גי הנש 'ג יארוטנ
 אלו ליאוה הוה גרואד ג"עא בקעי רמ רב אנהכ בוט םוי בר רמל

 ווה |

 בגתבה ןנש הפ

 אבומה ןתנ בר ירבדב אבומרכ לבבמ אבקוע הלגהשכ היה הזו  ,ךלמ
 םשב עודיה אוהו .דרפפל תולפת ררס חלש ןואג םרמע בר הזו  ,ןיסחויב
 ,אתידבמופב ןואגה דוד בר רב יאה בר היה וימיבו ,ןואג םרמע ברד רדס
 "ךלמ דוד רב יאה ברש ז"פסב ונשריפ רבכו ,ד"בארה תלכקב אבומרכ
 ,םינש 'מ ךלמ .יאליה ברש ,ןובשחה יפל שממ הזו ,ט"צק רע ב"צק תנשמ
 ברו. ,םינש .'ב קורצ ברו ,הנש 'ח יאמוביא ברו ,הנש 'די ןהכה בקעי 'רו

 רשע הישרשמ ברו : ,הצחמו םינש 'ג יימיק ברו  ,הצחמו םינש 'ג יאלה
 ברו ,הצחמו םינש רשע קרצ ןהכ ברו ,ןואג אלב םינש יתשו ,הצחמו םינש
 ח"י םרמע ברו ,(ד"בארה תלכקבכ) םינש 'ה יארוטנ ברו ,םינש רשע םולש

 ןמוב היה םרמע ברש  ד"בארה ירבדכ שממ אוהו  ,םינש 'וצ ה"סב ,הנש
 ,מ"צק רע 3ב"צק תנשמ ךלמש דוד ר"ב יאה בר

 .רוביינ חפונבכ :םינש 'ז ל"צ (י ,ומאמ ויחא (מ
 ,ןואג יאה בר רמ רפח םש ךא םינש 'ז סרג ר"בארה תלכקבו (אי

 חסונבכ ל"צו המילש הרוש םיתגיב רפחו לאשימ בר רב יאליה בר איבמ ןכו
 רב םולש בר רמ הירתבו ,םינש 'ז ןואנ יארוטנ בר רב יאליה בר וניבר
 .םינש 'ז .לאשימ בר

 הטמל טעמ למ"יגה קלחנ םש ךא ידיבש 'אטשוק םופדב אוה ןכ (בי
 המכבו הנש 'גי אתיא י"כ המכבש ףאו 'גיל אקארק סופדב הזמ שבתשנו
 הנש 'גי ךלמש רמאנ םאש ,הנש 'ג ל"צש הארנ לבא ,הנש 'בי אתיא ןהמ

 ,מ"לר ךמסנש וניבר רמאי ךיאו ,ט"מר תנשב הידעס וניבר ךמסנ ןכ םא
 ןהכ בר לצא ריפחהל ןיכירצ םירתיה םינשה ולאש רה"דעב ןואגה תעדו
 תודע דגנ היהי הז לבא ,דחא לכ םינש שש ךא וכלמש םולש ברו קרצ

 ר"בארה

, 
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 יניב רמתא הירתבו .₪י םינש רשע ךלמו ,יאה ילוכ ןנבר ןמת ווח
 .אתידבמופל חב ריישמד ןאמ הייתמלו איסחמ אתמל ילומבל ןנבר
 רמד הירב וניבא יחא ףולא ןתנ בר רמל ךמסמל ומיכסא ףוסבלו
 אמש ליטביל אלד יכיה יכ איפחמ ינואנ םשב וניבא ןואג הדוהי בר
 רב הידעס וגיבר רמל האישנ דוד הייתאו ,י הישפנ חנ יבהדאו
 עידיו הוה םירצממ אלא ,הוה אתביתמד ןנבר ינבמ אלו ,ףסוי בר
 רייתשאד ןאמ ףינכו ,(וט ט"לר תנשב רייאב היכמסו ,ימותפב
 אתידבמופד ןגבר לע וכומסד ילולע ןמו ,0ט איסחמ ןנברד ןוהינבמ

 ביתואו

 ב"ת'כ ה  .ךןש תב

 אתירבמופב דוד ר"ב יאה בר זא היה ןואג םרמע בר ימיבש ד"בארה
 ,'ח תוא ליעל ונאבה רשאכו

 ,רוביינו ג"ב חסונבכ הנש 'ד ל"צ (גי
 ךא וצר לבא ,ארוס תבישי תא לטבל וצר ט"וי בר רטפנשכ 'יפ (דו

 וצר אל לבא ,םידימלת ןורפח ינפמ ארוסב דוע היהת אל הבישיהש לטבל
 ןואג םש ומיקי אתירבמופבש ומיכסה ןכלו "ארוס תבישי םש,, תא לטבל
 הדוהי ברד הירב ףולא ןתנ ברב ורחבו ,ארוסמ ןואג םשב ארקי אוהש
 רמתא הירתבו,, רוהטה ונושלב וניבר רמאיש הזו ,ארירש וניברד ונקז ןואנ
 אתידבמופל הב ריישמד ןאמ הייתמלו איפחמ אתמל ילוטבל ןנבר יניב
 יכ איסחמ ינואג םשב 'וכו ףולא ןהנ בר רמל ךמסמל ומיכסא ףוסבלו
 ףולא ןהנ בר יכ םדיב התלע אלש וארשכ ךא ,"אמש לטביל אלד יכיה
 איבה ןכלו ,ארוסד אתביתמ לטבל אלשו םשנעש םיהלא עבצא ואר ,רטפנ
 ,ארוסב ןואגל היכמסאו הידעפ וניבר תא האישנ דוד

 ברו ,ו"צק תנש רטפנ ןואג םרמע ברש 'ח תואב ונרמאש ומכ הזו (וט
 ,םיש 1 ומאמ ויחא חמצ בר וירחאו ,הנש הנומש וירחא ךלמ ןושחנ
 חסונבב) םינש 'ז ןואג ןושחנ ברד הירב יאה ברו ,םימי שדח אכלמ גרו
 רמו ,(ד"באוה תלבקבכ) םינש 'ז ךלמ יארוטנ בר רב יאליה ברו ,(רוביינ
 הנש 'ד ט"וי ברו  ,הנש 'ג בקעי ברו םינש 'ז לאשימ בר רב םולש בר
 ארוסל הידעפ וניבר אבוה זאו הנש ט"לר ה"סב | ,(רוביינו ג"ב חסונבב)
 ,ןואגל ךמסנו

 דואמ ארוס תבישי הדרי זא הידעס וניבר אבוהש םדוקש 'יפ (זמ
 ןהב בר ךלמש ןמזב זאו ,אתידבמופ תבישיל וכלה ארוסמ םידימלת המכו
 ןיסחויב ספדנה ןתנ בר ירבדב אבומדכ (ז"מר דע ח"כר תנשמ ךלמש) ןואנ קרדצ

 זא השענ ,ארוסל קדצ ןהכ בר ודובכל אב הידעס וניבר תא ואיבהשכ
 יונש
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 וניברבו ןוהב אצנו .ןינש ןיתרת איסחמ אבבד אתביתמ םביתואו

 אישנה דודד יהוחאל הידעפ אנבר הירקו ,אישנה דוד הידעס

 יחדאו ודיב התלע אלו אתולג שאר תויהל והישאי הירקתמד
 בקעי ברד הירב ףסוי ברל אישנה דוד | היירקו ..ןסארכל וחישאי
 ;הוה םינשב ה ,איסחמ אתמב ןואג תויהל ,איטסרבב עיחיד

 הידעפ בר רמ אבחנו .הידועפ בר .רמ יבגל היה ןטק דימלתו
 ברו ,אישנה דוד תקולחמ תמיא (וי ליבשב םשמ םינש המכ ןואג
 םע הידעפ וניבר םייפא ףוסבלו ,איסחמ אתמב תונואנ גהנ ףסוי
 5 כר רטד ינש ללכ :היתכודב םק ףסוי ברו ,אישנה דוד

 תנשב וגיבא ןואנה ימיב הידעס בר רמ ביכשו ₪י ןינש ירס יתרת

 איסחמ אתמב ףסוי בר ₪ דחיתאו אישנה דוד רתב ג'נר

 ןרהא בר הידהב וליפא הפ ןוחתפ היל הוה אלו הילימ הלדלדאו
 הרצבד הנידמב ביתיו ליזאו איסחמ אתמלו לבבל היקבשו ,₪ ןואג

 ,(א איסחמ אתמב אתביתמ תווה אל יכה רהב התה ביכשה

 ןה ולאו םינואג אתידבמופב וכלמ םירחא םינש חאמ ולאבו
 ןואנ יומיק בר רמ .,(גג דוד בר רמ רב ןואג יאה בר רמ רתב

 ןינש ירפ ינמת כ 'טכ תנשב ךלמו (ג ןואג יאחא בר רמ רב
 אגלפו

 ם.תבה + ₪ תפ

 ,הושב ףסכה וקלחי ארופ תבישיו אתידבמופ תבישיש ,ףסכה תקולחב יונש
 הצחמה םג לבא ,םיקלח ינש ארוס תבישי החקל וימי רע רשא תחת
 ויהש םיטעומה םידימלתה לכלכל רתוהו יד התיה ארוס תבישי הלבקש
 איפתמ | ןנברד ןוהניבמ רייתשאד ןאמ ףינכו,, וניבר רמאש הזו | ,ארוסב
 ".אתירבמופד ןנבר לע וכומסד ילולע ןמו

 ",תמיא םושמ םינש המכ,, בותכ היהש 'א תואסרג 'ב היהש הארנ (זי

 .תואסרגה 'ב וגיצה כ"חאו ,"תמיא ליבשב םינש המכ,  בותכ היהש 'ב
 ,רוביינו ג"ב חפונב אוה ןכו ג"נר דע ט"לר ןמ אוהש ,הנש 'די ל"צ (חי

 ,ידיחי ראשנו (טי
 ב"פעא ןנבר ינבמ אלו ירגת ןמ היהו אתידבמופב ןואג זא היהש (כ

 ,ארוסד ףסוי בר ןמ הברה לודג היה
 ,תורטשל רדג"נר ףלא תנשב היה הזו (אכ
 .'זכ תוא ז"פס ליעלרכ ט"צק רע ב"צק תנשב ךלמש (בכ
 ,אתידבמופב םישרח השש ט"סק תנשב ךלמש (גב
 י"רצמו 'טצ תנשב רמול ךירצש 'זכ תוא ז"פס ליעל ונראב רבכ (דכ

 (הכ .ף"ב השענ
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 רב וניבא יבא אוהש וננקז הדוהי בר .רמ .ךלמ הירתבו ,אגלפו
 0 הצחמו הגש א"י ,ז"יר תנש שירב  ,הלפ שיר ילאומש בר" 'רמ
 דודו אתביתמד ןנבר ןיב אתגולפ תווהו ,ח"כר תנש רדאב ביכשו
 אנהכ רשבמ רמ ברל והירקו ופנכא אתביתמד ןנברד ,אישנה
 קרצ ןהכ בר רמל היירק אישנה רודו .ןואג יומיק בר רמ רב ןואג
 תנש לולא שדח דע ןוהיניב אתגולפ תוהו .ףסוי בר רמ ןב אנהכ
 ביתיו ,ןואנ רשבמ בר רמ םע אישנה דוד אמלש ודבעו ,גילר
 ,הידהב ווה ןנברד םירחבומו ,םדבל היליד ןנברו ןואג רשבמ בר
 ביכש וילסכב זילר תנשבו  .םדבל היליד גברו קדצ תב בח ש
 תנשב ביכשו ,קדצ ןהכ תול היליד ןנבר ותאו ןואג רשבמ בר רמ
 ןיתרת יאנפכ בר רמ רכ :ןואג חמצ בה המ ךלמ רבו 8
 בר ךלמ נ"ר תנש תבטבו ,ט"מר תנש שארב ביכשו אגלפו ןינש
 אגלפו םינש "ה ןואג הדוהי בר רמד הירב ןואנ וניבא אנינח
 בר רמ רב ןרהא בר רמ ךימתפא.הירתבו ,(מ דינר תנשב בופש]
 רשבמ בר רמו הוה ירגת ןמ אלא הוה ןנבר ינבמ ואלו ןהכה פסוי
 תונואגל יואר הוה אוהד ואלו אתביתמב (ח:אבר אלדב היכמפ ןואנ
 שיר ונמא יחא םרמע בר רמל הוה היתכוד אלא וניבא ןואג רתב
 הינימ ליחדו דואמ זע הוהו ןרהא בר רמ הילע ץיפקו ₪ הלכ
 הימחנ בררמ הילע גילפ 6 המכ רתבו .הימקל לזאו םרמע בר רמ
 ףידע הוה .ןרחהא בר רמו : ,הימק .ביתיד רתב קדצ ןהכיהש 5

 הינימ
 בתכה ןגנטהפ

 תלחת דע ט"צק תנשמ ךלמ יומיק ברש ונראב רשאכ שממ הזו (הכ
 ,ז"יר תנש שארב ךלמ הדוהי ברו ,אגלפו םינש 'חי אוהו ז"יר

 חמצ ברש ןפהל וניבר רמאי רשאכו םלשה ןיסחוי חסונבכ ו"מר ל"צ (וכ
 תנש עצמאב ךלמ ןכ םא הצחמו םינש 'ב ךלמו ט"מר תנש שיר ביבש
 ,ו"'מר

 אוהו ,ה"נר תנש ףוס רטפנש ונייהו ,א"הה לגר רפחנו ה"גר ל"צ (זכ
 .אגלפו םינש 'ה שממ

 אתיא  רוביימו "ב תסונבו נפל אלדב אתיא אקארק םופרבו (חכ

 ,אבר אררב

 חסונבו ,הלכ שיר יושימ ברד הירב םרמע בר אתיא ג"ב חסונב (טכ

 ,השנמ ברד הירב םרמע בר אתיא רוביינ

 ןינש .תמכ | רתפו לש .ם"לב | ל



 'ח קרפ 'ג קלח ןואג ארירש וניברד תרגא 4

 ףוסב ןרהא בר רמ ביכשד רתבו ,הינימ ןנבר ושרפ אלו הינימ
 ונחנאו ,הימחנ בר רמד הימקל ןנברד ןוהתצקמ ורדה א"ער
 אניוהו ,הימקל אנלזא אלו הימע ןניושא אל אנליד ישיפנ ןנברו
 בר .רמ ביכשד דע תונואג אנליבק אלו ,ןיד תיב בא אנדע אוהה
 וננב יאהל והונכמסו תונואגב וכימתסא ט"ער תנשבו ,הימחנ
 ה"בק הימקמ אוער אהי  ,(אל םינש 'ב רועישמ ןיד תיב תובאב
 לארשי ירובדל אנתי יכזיו םייחל םיבותכה םע םיבושח אנתי יושלד
 ןמזבו אלגעב דוד ןב חישמל היתייו יוארכו ןגוהכ אטשוקב
 וצר גהי - ןכו.לארשי ..תיב לכד  ייחבו .ןוכייחבו .אנייחב בורק
 ,ןמא רמאנו

 בהתכה ןגשתפ

 ,םינש 'כ רועישמ אתיא םלשה ןיסחויו ג"ב חסונבו (אל

 .םת

 ;ןיבי:ימ תו יש
 ,והובתואד ל"צ ,והב תואד 'א הרוש 39 דצ

 .ירברו ל"צ = ,ירכדו 'ח הרוש (בתכה ןגשתפב) 49 דצ

 ,ינושאר ל"צ ,נושאר דומעה ףוסב 47 דצ





 .ןואג ארירש בר תבושת
 ןואג ארירש בר תבושת ייבא ךרעב ךורעה רפסמ יתקתעה םלש תרגאה היהיש ידכ

 תורעה הזיא םע ל"זר ימכח ימיב גוהנ היהש םיראותה ןינעב בקעי בר רמל בושהש המ

 ל"זְו | ,תוצוחנ

 תנידממ רשא םיסנ 'ר רמ ןב (: רבחה א בקעי בר רמ לאש
 בקעי ןואג תבישי שאר ארירש ונינודא לש לודגה ד"בל ןאוריק
 וז בקעי ןואנ תבישי ד"ב בא יאה ונינודא לש לודנה דיבלו
 ב לכ ןבגד ישוריפב תיא םתלאששו :ךכ והובישוהו (ג הליאשה
 ןוגכ אדירג אמשב יארומאו יאנת תצקמ ט"מ ,י"אמ יבר לכ ,לבבמ
 לאומשו בר .ןנחוי ןב יסוי ,וכוס שיא םונגיטנא ,קידצה ןועמש
 ,ןועמש 'ר יסוי 'ר ,הביקע יר ןוגכ יבר םשב ןוהתצקמו ,אברו ייבא
 םשב ןוהתצקמו .אקוני רמ ,אבקוע רמ ןוגכ רמ םשב ןוהתצקמו
 כה ןוטכ ןבר םשב ןוהתצקמו ,הדוהי ברו אנוה בר ןוגכ בר
 י"א ימכחמ יבר יכ תעמשש ומכ יאדו .יאכז ןב ןנחוי ןברו לאילמג
 ד םינקז תכימס ןינעל ןנירמאד ןהלש ןירדהנסב םש ןיכומסה
 .תוסנק יניד ןדימל אתושר היל ןיבהיו יבר היל ,ורקו היל ןיכמסד
 ויהש םינושארה תורודהו ,ןהלש תבישיב ןיכומסה לבב ימכחמ ברו
 אלו ,יברב אלו ןברב אל םברברל םיכירצ ויה אל דאמ םילודג
 (₪ לבבט הלע ללה ירהש י"א ימכחל אלו לבב ימכחל אל ,ברב
 ינח רמאש ןיבושח ויה 06 םיאיבנבו ,ומשב תונבר הרמאנ אלו

 איבגה |
 .תרגאהב תולודגה ויתוליאש ג"שר תא לאשש בקעי וניבר אוה (א
 2 ול הנו ה. םיחספו מ"מ ה"פ יאמד הנשמב רכזנ רבח יונכה (ב

 י"שריפ םש :דל ה"ר ,,אל תוכרבכ ריע רבח ןושלה וניצמש המ לבא
 ,ח"ת י"שריפ :זכ הליגמב רבל ,ריעה תרובח

 םירפוסה ה י"עש םלשה ךורע לעב םכחה קרצב ריעה רבכ (ג

 ,הלאשה חסונ תא וטימשה
 ,הפ "בג גו ןירדהנסכ (ד

 ,כ הכופ ,,ופ םיחספכ (ה

 ןוכנ רתוי אוהו םיאיבנכו אתיא א"צר איצניוו סיפר ךורעב 0

0 



 < 087 ןואג ארירש בר תבושת

 .תרכזה םע ןתוא ןיברברמ ןיאו ,ח לבבמ ארזע הלע אל ,6 = איבנה
 לאילמג ןברמ םיאישנב אלא וז הליחתה יכ ונעמש אלו ,ןהיתומש
 יאכז ןב ןנחוי ןברו ,ינש תיב ןברחב גרהנש ונב ןועמש ןברו ןקזה
 קודצ 'ר העש התואמ םיכומסמ ליחתה יבר ףאו ,םיאישנ םלוכ
 יאכז ןב ןנחוי ןבר ידימלתמ רבדה טשפו בקעי ןב רזעילא 'רו
 לודג ,ןבר יברמ לודגו ,יבר ברמ לודג ₪ לכה יפב רודפו  ,ןלהלו
 פ"עאו ,םיאישנה ןמ ץוח ןבר ארקנש םדא ונאצמ אלו ,ומש ןברמ
 ול שיש ימ הזה ןושלב ( 'פות תוידע תכסמ ףוסב שרופמש
 וידימלת וחבתשנ ,יבר ותוא ןירוק םידימלת וידימלתו םידימלת
 אל כ"פעא ,ומשב ותוא ןירוק ולאו ולא וחבתשנ ,ןבר ותוא ןירוק
 ןב ןנחוי ןבר ,ןועמש ןבר ,לאילמג ןבר ,םיאישנ אלא ןבר ונאצמ
 ארקנ אלו אישנה הדוהי 'ר ארקנש פ"עאו ,שודקה וניבר ,יאכז
 רמא ןכו ומש הניכ כ"פעאו וניבר אלא הזה ןושלב ןבר םשב
 בר ןוגכ ןיעודי תומוקמב בר ןיאורקש םיאנתב שיו (אי רמוא יבר
 ףוסו הלחת האדוהב רמא אבא בר (2י תבשב רמא אמח
 לבא ,(יי תובותכב םוכמוס תא .יתלאש רמא אבא בר (: תוכרבב
 רמימא רב רמ ןוגכ ומש רקיע הזש ימ וא םיכרד ינשמ תחא רמ
 רמו אשישק רמ ןוגכ ומשמ קלח הזש ימ וא ,ישא בר רב רמ
 תוילג ישאר היינש ךרדו ,(ט דחא ךרד ולא אדסח ברד ינב אקוני
 אבקוע רמ ןוגכ דוד תיבמ תואישנל םידתועמה םיאישנהו לבבש
 רמ תא ןירחאמש םהב שיו .ארטוז רמו הדוהי רמ ,אנחוי רמ

 רחא

 ,:טס ןישודיקכ (ח | ,גמ ןישודיק ,,זמ תומביכ (ז
 ,הזב רמאש המ ה"רס מ"חח ס"תח ןייע (ט

 יבר ותוא ןיארוק וידימלתו םידימלת ול שיש ימ אתיא אתפסותב (י
 יותוא ןיארוק וליאו וליא ותכתשנ  ,ןבר ותוא ןיארוק וידימלת וחכתשנ
 .םיערזל ם"במרה תמרקהב ןייעו ,ומשב

 .(89 רצ םירפוס תוחפשמ רקיה רפסבו םלשה ךורעב ךיראה רבכ (או
 :אוהו ןכר םשב ותורקל ןיכירצ ויהו אישנ היה יברש ףאש ,טושפה טשפו
 יבר םשב ךא | רכזנ הנשמב רכזנשכ כ"פעא הנשמה ררסמ ומצעב היה
 ,שודקה וניבר םשב והוניכ וידימלת ךאו ,רמוא

 ,פמ :תוברב (ני ;  הלק  תכש ₪
 ..םיארומאו םיאנה תודלוה ירפסב םישרופמ םלוכ (וט אפ תובותכב (דו

 (זמ
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 ,רמ ימא ,רמ ירמ רב ,רמ חדוהי ,רמ אנוה ןוגכ ,ןהיתומש רחא
 דוד תיבמו ,וט לאומש רמ .ורמא וידימלתש לאומש וניבר אלא
 ןנירמאו .ברד היתרב ינב אבקוע אנברו הימחנ אנבר ותוא ןירוקש
 אוה יכ תבתכש בר לבא ,שרדו אבקוע אנברל אדסח בר הירבדא
 המכב שרופמו ומש אבא אלא ומש בר אל ןהיתומשב ןיאורקב
 0י אבא רבסו ,אבא עדי אל לאומש רמאקד דומלתה ןמ תומוקמ
 יניה רב יסא קילס יכ יי זגה תישאר 'פב ןנירמאו .ולאב אצויבו
 אבא ל"א ,אכירא אבא ל"א לבבב ארדיס שיר ןאמ ןנחוי 'ר ל"א
 ןירוש הרשע עבש אנביתי הוה דכ אנריהנ ?היל תירק אכירא
 ברד .הימופמ רונד ןיקוקיז ןיקפנו יברד הימק ברו ברד הירוחא
 המ אנעדי אנא תילו ברד הימופל יברד הימופמו ,יברד הימופל
 ןויכ יאדו לאומש לבא + היל תירק אכירא אבא תאו ןירמא ןוניא
 והוירק אל היעמש והלוכד םושמו הירקיל יארומאד אשיר אוהד
 היל ינכמ ווה בר ךכלה ,יבר ירקילד םתה ךימתסא אלו בר
 תונבר .לש יוניכ לבא ,רובשו ךוירא ינכמ .לאומשו יכה הימשל
 ,(טי ,אל

 ייבאו

 רמ ורמא וידימלתש לאומש וניבר אלא וניבר רמאש המש הארנ (זט
 םידתועמה ולא ינולפ רמ ןירוקש רמאש המ ליעל וניבר ירבדל ךייש לאומש
 ללכה ןמ אצוי אוה לאומש ךאש וניבר רמוא הזלו ,דוד תיבמ תואישנל
 ס"שה לכב ארקנ כ"פעא דוד תיבמ אלו אתולג שיר היה אלש פ"עאש
 ןבר היהש ןעי ודובכל ןכ והוארק וידימלת ךאש וניבר רמאו לאומש רמ
 ,הלונה לב לש

 היהש רשפאו ,בר לע םוקמ םושב אצמנ אל אבא רבסו ןושלה (ןזי
 ,זק םיחספכ אבא ירש בותכ

 .: זלק ןילוח (חי
 אלא יהוירק אל ל"צש שבשל הצורו םלשה ךורעב ז"ע רמע רבכ (םי

 ןיאור ונא וניבר ירבדמ יכ ,ללכ שבשל | ןיכירצ ונא ןיא תמאבו ,ש"ע בר
 שירב שרופמכ בר היה בר לש ימצעה םשש ורבסש, (א ותוא ולאשש
 אל המלו ,ה ןירדהנפ שרופמכ יברמ ךמתסנש פ"עא ,הבושתה שירב
 ,לאומש בר םשב לאומש תא וארק אל ט"מ (ב ,"בר יבר, םשב והוארק
 םשב והוארקש המו ,אבא ךא בר היה אל ומשש וניבר םהל בישה ז"עו
 ,"אבא יבר, ת"ר אוהש בר ךרעב יתראבש ומכ וניבר תנוכש רשפא ,בר
 יארומאד אשיר היה אוהש ןעי לאומש בר םשב וארק אל לאומשל לבא

 לכו
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 ומש ינמחנ ייבאד ךל ןישרפמ ונא ירה תבתכש אברו ייבאו
 רב הברד יהוחא רבד ןנבר יטיקנו ,ארמגמ יתכוד המכב אשרפמו
 הברד יהובא םשכ ינמחנ הימש הוהד ןויכו ,הידימלתו הוה ינמחנ
 היל ירק הוה אלא ויבא םשכ ינמחנ אתעש לב חיל ירק הוה אל
 ןויכו .,ייבא היל קילסו יבא. ארוקש :םדאכ \ תימרא ןושלב ייבא
 .יבה ןנבר הוירק הלודגהו תובאה ןמ היהש

 רמאד ,רורב אוה רשאכ ןהיתומש אבאו אבא אברו הברו
 אוה ןמיס הלמה שארבש ש"יר הזו אבאל היל תייצד ןמחנ בר
 דומלתב שרופמו ומש ימא אמח רב ימאר ןכו ,אלילק אנשילו ברל
 ןיבא .ומש ןיבא ןיבאר ,ימאל היל ןניעמשד וגייה תומוקמ המכב
 ובא ןוב בר דומלתב ןכ הברה ,יחא ןובא ,אכמסד ןיבא ,אלכת
 אלו יפפ האמ ,(ג הארוה ףוס אניבאו ישא ומש אניבא אניבר ,ומש
 ןוגכו ,אוה הבחא בר הבחר ןוגכ ולאב אצויכ לכ ןכו (אנ אניבא דח
 ר"א הבחר רמא םיחספב שרפמד (כנ יבאר דומלתב שיו ,םרפר
 הדוהי בר יא היל קפתסאד חכשו היה לופכ ויטס תיבה רח הדוהי
 רטוזד דח' ימנ ןל תואו ,יבה רמאו הרמא הדוהי יבר וא הרמא
 ,טב והיינימ

 לאומש כר םשב ותוא וארקי םא ןכלו  ,וידימלת ויה ברד ידימלה לכו
 אלש ןעי ולכי אל לאומש יבר םשב ותורקלו ,ול דובכה תתיחפ אוה
 ,רובשו ךוירא ומכ םילודג רתויה םיראותב והוניכ ןכלו :ופ מ"בכ ךמסנ
 יארומאד אשיר אוהד ןויכ יאדו לאומש לבא וניבר רמאש הזו  ,דוקשו
 ךימתפא אלש (ןעי יבר אל םגו) ,בר והוירק אל היעמש והלוכד םושמו הירקיל
 (אבא 'ר ת"ר םשב) יכה הימשל היל ינכמ ווה בר ךכלה ,יבר ירקילד םתה
 ,'וכו רובשו ךוירא ינכמ לאומשל

 .,םפ םיחספכ (אכ ,.רפ מבפ ופ

 ךורעב הזב ךיראה רבכו :בנ םיחספב לאננח וניבר 'יפב ןייע (בכ
 ,םלשה

 ל"צש אצ תוא 36 רצ םירפוס תוחפשמ לעב ברה הפי ןויכ הוב (נכ
 אהב רחא שוריפ דוע ונל שיש הנוכהו והיינימ דוזד דח ימנ ןל תיא

 אצמנ דוזד תביתו ,הזב ונבתבש שוריפה "יתלוז, הדוהי בר רמא אבחרד
 ,ש"ע תרגאהב םג תודחא םימעפ

 ,םלוע ארוב לאל חבש םלשנו םת



 ו רומה ברה יביצחו  "ירידי הכרבה לע ודמעי הלאו
 בה ירומו יבל קירצ .ותואל ןב .ןילרעב ריאמ 'ר םיכחו קיגי
 ותויהב רשא = ,ןיזאלאווד מ"ר ביצ"נה ןואגה .לארשי לכ לש
 םיסרטנוק המכ ירובע היגהל ובוטב ליאוה רתע תנשב הפב
 ,הז ירפסו םיארומאו םיאנת תודלות ירפסמ

 רקיו גלפומה ברח אוה יל חאב ערכ ישפנ דידי אוה ינשהו
 רשא ,י"נ ץיוואניבאר לאומש השמ 'ר ימואלה ןשרדה חור
 עודלות לודנה  ירפס לכ תא מעמב  הינהו ומכש לע םימעה
 המכמ ינליצהו סופדמ ואצי םרט הז ירפסו םיארומאו םיאנת

 .יניע ואר אל רשא תואיגש
 בלה קמועמש הזב ךא | ,םירקיה ידידי םכל םלשא המב

 37 תופרבו ;םימיה לכ  םכמ רדסח 'ה שימי .אלש םבכרבא
 ,םיברה תא םתיכז יכ לוחי םבשאר לע

 =  םכבחהאמ תאמ
 .בהמה
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